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

DECRETO LEGISLATIVO N° 3 , DE 2002
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora de
Xanxerê Ltda. para explorar, serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Xanxerê, Estado de Santa Catarina.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n°, de 28 de abril de 2000, que renova por dez anos, a partir de 5 de agosto de 1992, a concessão outorgada à Rádio Difusora de
Xanxerê Uda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Xanxerê, Estado de Santa Catarina.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de fevereiro de 2002. - Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado
Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Ramez Tebet, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N°4, DE 2002
Aprova o ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento Comunitário de Avelinópolis - GO, a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Avelinópolis, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 294, de 21 de junho de 2000, que
autoriza a Associação de Desenvolvimento Comunitário de Avelinópolis - GO, a executar por três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Avelinópolis,
Estado de Goiás.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de fevereiro de 2002. - Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado
Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 5, DE 2002
Aprova o ato que outorga concessão à MR Radiodifusão Ltda. para
explorar, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Caxias,
Estado do Maranhão.
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o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n°, de 11 de outubro de 2000, que outorga concessão à MR Radiodifusão Ltda. para explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
seNiço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Caxias, Estado do Maranhão.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de fevereiro de 2002. - Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado
Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Ramez Tebet, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 6 , DE 2002
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Paulista
Ltda. para explorar, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Recife, Estado de Pernambuco.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n°, de 13 de outubro de 1998, que
renova por dez anos, a partir de 1° de novembro de 1993, a concessão outorgada à Rádio Paulista
Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, seNiço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Recife, Estado de Pernambuco.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de fevereiro de 2002. - Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado
Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Ramez Tebet, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 7, DE 2002
Aprova o ato que autoriza a Associação e Movimento Comunitário Rádio Liberdade Comunitária FM a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Taubaté, Estado de São Paulo.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 454, de 14 de agosto de 2000, que
autoriza a Associação e Movimento Comunitário Rádio Liberdade Comunitária FM a executar, por
três anos, sem direito de exclusividade, seNiço de radiodifusão comunitária na cidade de Taubaté,
Estado de São Paulo.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de fevereiro de 2002. - Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado
Federal.
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MENSAGENS
N° 103/02 - Do Poder Executivo, informando que o Senhor Presidente da República se
ausentará do País no período de 21 a 24 de fevereiro de 2002, em visita ao Reino da Suécia,
Estocolmo.
N° 105/02 - Do Poder Executivo, informando que o Senhor Presidente da República
se ausentará do País no período de 24 a 26 de
fevereiro de 2002, para realizar visita Oficial à
República da Polônia, Varsóvia.
N° 107/02 - Do Poder Executivo, informando que o Senhor Presidente da República se ausentará do País no período de 26 a 27 de fevereiro de 2002, em visita Oficial à República Eslovaca, Bratislava.
N° 109/02 - Do Poder Executivo, submetendo à deliberação dos membros do Congresso
Nacional o texto do PL que altera a Lei na 10.409,
de 11-1-02
W 110/02 - Do Poder Executivo, submetendo à apreciação dos membros do Congresso
Nacional autorizações para execução de serviços
de radiodifusão comunitária nas entidades que
especifica.......................
W 111/02 - Do Poder Executivo, submetendo à apreciação dos membros do Congresso
Nacional autorizações para execução de serviços
de radiodifusão comunitária nas entidades que
especifica...............................................................
N° 114/02 - Do Poder Executivo, submetendo aos membros do Congresso Nacional o
texto do Projeto de Lei que "Acrescenta o art.
2°-A na Lei na 10.191, de 14 de fevereiro de
2001, que dispõe sobre a aquisição de produtos
para a implementaço de ações de saúde no âmbito do Ministério da Saúde".
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N° 42/02 - Do Senhor Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal, encaminhando o processado da MP na 15/01.
W 14/02 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB, encaminhando a relação dos nomes dos Deputados do referido Partido que comporão a Comissão Especial destinada a proferir parecer à PEC na 412-A/01...............
N° 4/02 - Do Senhor Deputado Walter Pinheiro, Líder do PT, indicando os Deputados do referido Partido que comporão a Comissão Especial
destinada a proferir parecer à PEC na 412-A/01. .....
N° 47/02 - Da Bancada do PTB, comunicando a recondução do Senhor Deputado Roberto Jefferson ao cargo de Líder da referida Bancada. ........
N° 10/02 - Da Bancada do PCdoB, informando os nomes dos Deputados da referida
Bancada que foram escolhidos para os cargos de
Líder e de Vice-Líderes.
N° 552/01 - Do Senhor Deputado Luis Carlos Heinze, Presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural, comunicando que a referida
Comissão apreciou o PL na 4.826/01.
N° 553/01 - Do Senhor Deputado Luis Carlos Heinze, Presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural, comunicando que a referida
Comissão apreciou o PL na 1.054/99.
N° 554/01 - Do Senhor Deputado Luis Carlos Heinze, Presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural, comunicando que a referida
Comissão apreciou o PL na 1.664-A/99.................
W 555/01 - Do Senhor Deputado Luis Carlos Heinze, Presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural, comunicando que a referida
Comissão apreciou o PL na 2.575/00.
N° 556/01 - Do Senhor Deputado Ronaldo
Caiado, Presidente em exercício, da Comissão
de Agricultura e Política Rural, comunicando que
a referida Comissão apreciou o PL na 2.639/00....
N° 557/01 - Do Senhor Deputado Ronaldo
Caiado, Presidente em exercício, da Comissão
de Agricultura e Política Rural, comunicando que
a referida Comissão apreciou o PL na 3.685/00. ...
N° 558/01 - Do Senhor Deputado Ronaldo
Caiado, Presidente em exercício, da Comissão
de Agricultura e Política Rural, comunicando que
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a referida Comissão apreciou o PL n° 687-A/95 e
,.",.,,',"""""',.
seus apensados
".,' ,.,."
N° 358/01 - Do Senhor Deputado César Bandeira, Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, comunicando que
a referida Comissão apreciou o PL n° 1.787/96, '" '"
N° 360/01 - Do Senhor Deputado César Bandeira, Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, comunicando que
a referida Comissão apreciou o PL n° 4,043-N01 '"''
N° 361/01 - Do Senhor Deputado César Bandeira, Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, comunicando que
a referida Comissão apreciou o PL n° 4,681/01, '" "..
N° 362/01 - Do Senhor Deputado César Bandeira, Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, comunicando que
a referida Comissão apreciou o PL n° 4,999/01,
N° 363/01 - Do Senhor Deputado César Bandeira, Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, comunicando que
a referida Comissão apreciou o PL n° 5.047/01 , ,,',"
N° 1.484/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, encaminhando o PDC n°
1.111/01, apreciado pela referida Comissão, ....... '
N° 1.485/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, encaminhando o PDC n°
1,113/01, apreciado pela referida Comissão, """"
W 1.486/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, encaminhando o PDC n°
1,115/01, apreciado pela referida Comissão. """"
N° 1.487/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, encaminhando o PDC n°
1,138/01, apreciado pela referida Comissão. ........
N° 1.488/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, encaminhando o PDC n°
1.149/01 , apreciado pela referida Comissão. ........
W 1,489/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, encaminhando o PDC n°
1,153/01, apreciado pela referida Comissão, ....... ,
N° 1,516/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, comunicando que a referida Comissão apreciou o PL n° 659-B/99, " .. ".....
W 1,517/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, comunicando que a referida Comissão apreciou o PL n° 3,911-A/97 e
apensados, .... " .... " ...... "" .... " .. """""" .. ,, ........ ,,""
W 1,558/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
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e Justiça e de Redação, encaminhando o PDC nO
1,522/01, apreciado pela referida Comissão, .. ""..
W 1,569/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, encaminhando o PDC n°
922/01, apreciado pela referida Comissão, .. ",""..
N° 1,570/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, encaminhando o PDC n°
967/01, apreciado pela referida Comissão, .. ,........
W 1.571/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, encaminhando o PDC n°
"
993/01, apreciado pela referida Comissão
N° 1.572/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, encaminhando o PDC n°
997/01, apreciado pela referida Comissão .. " .. "....
N° 1.573/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, encaminhando o PDC n°
1.001/01, apreciado pela referida Comissão. ,,"""
N° 1.579/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, encaminhando o PDC n°
1.205/01, apreciado pela referida Comissão. "" .. "
W 1.580/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, encaminhando o PDC n°
1.216/01, apreciado pela referida Comissão... """
N° 1.581/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, encaminhando o PDC n°
1.228/01, apreciado pela referida Comissão ..... ,,"
W 1.582/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, encaminhando o PDC n°
1.229/01, apreciado pela referida Comissão ... ,,""
N° 1.583/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, encaminhando o PDC nO
1.244/01, apreciado pela referida Comissão, .. ......
W 1.584/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, encaminhando o PDC nO
1.245/01, apreciado pela referida Comissão,
W 1.585/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, encaminhando o PDC n°
1.251/01, apreciado pela referida Comissão...... ".
N° 1.586/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, encaminhando o PDC nO
1.260/01, apreciado pela referida Comissão. "" .. "
W 1.587/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, encaminhando o PDC nO
1.273/01, apreciado pela referida Comissão. .... ....
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W 1.588/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, encaminhando o PDC n°
1.290/01, apreciado pela referida Comissão.
N° 1.589/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, encaminhando o PDC n°
1.315/01, apreciado pela referida Comissão. ........
N° 1.590/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, encaminhando o PDC
1.349/01, apreciado pela referida Comissão. ........
N° 1.591/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, encaminhando o PDC nO
1.487/01, apreciado pela referida Comissão. ........
N° 1.592/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, encaminhando o PDC n°
1.567/01, apreciado pela referida Comissão. ........
W 1.630/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, encaminhando o PDC n°
1.003/01, apreciado pela referida Comissão. ........
W 1.631/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, encaminhando o PDC n°
1.1010/01, apreciado pela referida Comissão. ........
N° 1.632/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, encaminhando o PDC n°
1.249/01, apreciado pela referida Comissão. ........
N° 1.633/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, encaminhando o PDC n°
1.257/01, apreciado pela referida Comissão. ........
N° 1.634/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, encaminhando o PDC n°
1.440/01, apreciado pela referida Comissão. ........
W 1.635/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, encaminhando o PDC n°
1.565/01, apreciado pela referida Comissão. ........
N° 316/01 - Do Senhor Deputado Djalma
Paes, Presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior, comunicando que a referida Comissão apreciou o PL n° 4.625/01. ........
N° 317/01 - Do Senhor Deputado Djalma
Paes, Presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior comunicando que a referida Comissão apreciou o PL nO 3.879/00.
N° 318/01 - Do Senhor Deputado Djalma
Paes, Presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior, comunicando que a
referida Comissão apreciou o PL nO 3.245-NOO.
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N° 319/01 - Do Senhor Deputado Djalma
Paes, Desenvolvimento Urbano e Interior, comunicando apreciou o PL n° 1.114-N99.
W 226/01 - Do Senhor Deputado Walfrido
Mares Guia Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, comunicando a rejeição
do PL n° 4.643/01..............
N° 228/01 - Do Senhor Deputado Walfrido
Mares Guia Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, comunicando a rejeição
do PL n° 4.674/01..................................................
N° 229/01 - Do Senhor Deputado Walfrido
Mares Guia Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, comunicando a rejeição
do PL n° 2.135/99 e do PL nO 2.744/00, apensado.
N° 230/01 - Do Senhor Deputado Walfrido
Mares Guia, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, comunicando a aprovação do PL n° 4.414/01 . ..
N° 232/01 - Do Senhor Deputado Walfrido
Mares Guia, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, comunicando a aprovação do PL n° 3.148/00. ..
N° 234/01 - Do Senhor Deputado Walfrido
Mares Guia, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, comunicando a rejeição
do PL n° 3.701/00..................................................
W 239/01 - Do Senhor Deputado Walfrido
Mares Guia, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, comunicando a rejeição
do PL n° 4.566/01
N° 240/01 - Do Senhor Deputado Walfrido
Mares Guia, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, comunicando a rejeição
do PL n° 4.823/01..................................................
W 241/01 - Do Senhor Deputado Walfrido
Mares Guia, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, comunicando a aprovação do PL nO 4.271/01.
N° 243/01 - Do Senhor Deputado Walfrido
Mares Guia, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, comunicando a rejeição
do PL n° 4.299/01.................................................
N° 244/01 - Do Senhor Deputado Walfrido
Mares Guia, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, comunicando a aprovação do PL n° 4.927/01.
N° 245/01 - Do Senhor Deputado Walfrido
Mares Guia, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, comunicando a aprovação do PL n° 1.791-N99........................................
N° 246/01 - Do Senhor Deputado Walfrido
Mares Guia, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, comunicando a aprovação, com substitutivo, do PL nO 3.305-NOO. ..........
N° 247/01 - Do Senhor Deputado Walfrido
Mares Guia, Presidente da Comissão de Educa-
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ção, Cultura e Desporto, comunicando a aprovação do PL n° 4.092/01.
N° 248/01 - Do Senhor Deputado Walfrido
Mares Guia, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, comunicando a aprovação do PL n° 3.847/00.
N° 249/01 - Do Senhor Deputado Walfrido
Mares Guia, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, comunicando a rejeição
doPLn04.336/01
N° 250/01 - Do Senhor Deputado Walfrido
Mares Guia, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, comunicando a aprovaçãodoPLno5.124/01
N° 788/01 - Do Senhor Deputado Marcos
Cintra, Presidente da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, comunicando que a referida Comissão apreciou o PL n° 3.398/00. ....
ND 868/01 - Do Senhor Deputado Marcos
Cintra, Presidente da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, comunicando que a referida Comissão apreciou o PL n° 4.598/01.
N° 869/01 - Do Senhor Deputado Marcos
Cintra, Presidente da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, comunicando que a referi·
da Comissão apreciou o PL n° 1.382/95.
N° 870/01 - Do Senhor Deputado Marcos
Cintra, Presidente da Comissão de Economia,
Indústl ia e Comércio, comunicando que a referida Comissão apreciou o PL n° 4.671-A/98...... ......
ND 888/01 - Do Senhor Deputado Marcos
Cintra. Presidente da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, comunicando que a referida Comissão apreciou o PL n° 2.179/99.
N° 889/01 - Do Senhor Deputado Marcos
Clntra, Presidente da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, comunicando que a referida Comissão apreciou o PL n° 4.445/01.
N° 890/01 - Do Senhor Deputado Marcos
Cintra, Presidente da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, comunicando que a referida Comissão apreciou o PL nO 5.155/01.
N° 345/01- Do Senhor Deputado Jorge
Tadeu Mudalen, Presidente da Comissão de Finanças e Tributação, encaminhando o PL n°
2.417/89, apreciado pela referida Comissão. ........
N° 346/01 - Do Senhor Deputado Jorge
Tadeu MucJalen, Presidente da Comissão de Finanças e Tributação, encaminhando o PL n°
21-8/99, apreciado pela referida Comissão. .........
N° 347/01 - Do Senhor Deputado Jorge
Tadeu Mudalen, Presidente da Comissão de Finanças e Tributação, encaminhando o PL n°
4.014-A/01, apreciado pela referida Comissão. ....
N° 349/01 - Do Senhor Deputado Jorge
Tadeu Mudalen, Presidente da Comissão de FiPL n°
nanças e Tributação, encaminhando
3203-8/97, apreciado pela referida Comissão.....
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ND 350/01 - Do Senhor Deputado Jorge
Tadeu Mudalen, Presidente da Comissão de Finanças e Tributação, encaminhando o PL n°
3.113-A/00, apreciado pela referida Comissão.....
N° 351/01 - Do Senhor Deputado Jorge
Tadeu Mudalen, Presidente da Comissão de Finanças e Tributação, encaminhando o PL n°
3.261-A/00, apreciado pela referida Comissão.....
N° 352/01 - Do Senhor Deputado Jorge
Tadeu Mudalen, Presidente da Comissão de Finanças e Tributação, encaminhando o PL n°
4.453/01, apreciado pela referida Comissão. .. ......
N° 353/01 - Do Senhor Deputado Jorge
Tadeu Mudalen, Presidente da Comissão de Finanças e Tributação, encaminhando o PL n°
4.519/01, apreciado pela referida Comissão. ........
N° 214/01 - Do Senhor Deputado Hélio
Costa, Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional, comunicando
que a referida Comissão apreciou o PL n°
4.361/01.....
N° 215/01 - Do Senhor Deputado Hélio
Costa, Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional, comunicando
que a referida Comissão apreciou o PL n°
4.581/01.................................................................
N° 218/01 - Do Senhor Deputado Hélio
Costa, Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional, comunicando
que a referida Comissão apreciou o PL n°
3.094/00.
N° 224/01 - Do Senhor Deputado Hélio
Costa, Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional, comunicando
que a referida Comissão apreciou o PL n°
4.197/01.
N° 802/01 - Da Senhora Deputada Laura
Carneiro, Presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, comunicando que a referida
Comissão apreciou o PL n° 2.824/00 e o PL n°
4.530/01, apensado................
N° 855/01 - Da Senhora Deputada Laura
Carneiro, Presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, comunicando que a referida
Comissão apreciou o PL n° 3613/00.....................
N° 866/01 - Da Senhora Deputada Laura
Carneiro, Presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, comunicando a prejudicialidade do PL nO 3369/00 e dos PL:s 3402 e
3563/00, seus apensados, e a apovação do PL
3613/00, também apensado.
N° 918/01 - Da Senhora Deputada Laura
Carneiro, Presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, comunicando que a referida
Comissão apreciou o PL. n° 691-8/99....................
N° 919/01 - Da Senhora Deputada Laura
Carneiro, Presidente da Comissão de Segurida-

01678

01678

01678

01678

01678

01679

01679

01679

01679

01679

01680

01681

Fcverciro dc 2002

DIA.RIO DA ('AMARA DOS DEPUTADOS

de Social e Família, comunicando que a referida
Comissão apreciou o PL nO 1.821/99.
N° 920/01 - Da Senhora Deputada Laura
Carneiro, Presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, comunicando que a referida
Comissão apreciou o PL n° 2.586/00.
N° 358/01 - Do Senhor Deputado Freire
Júnior, Presidente Trabalho, de Administração e
Serviço Público, comunicando de que a referida
Comissão apreciou o PL nO 1.561/99 e o PL nO
1.690/99, apensado.
N° 359/01 - Do Senhor Deputado Freire
Júnior, Presidente Trabalho, de Administração e
Serviço Público, comunicando de que a referida
Comissão apreciou o PL n° 2.080/99.
N° 360/01 - Do Senhor Deputado Freire
Júnior, Presidente Trabalho, de Administração e
Serviço Público, comunicando de que a referida
Comissão apreciou o PL n° 2.621-A/00.
N° 223/01 - Do Senhor Deputado Philemon Rodrigues, Presidente da Comissão de Viação e Transportes, comunicando que a referida
Comissão aprovou o PL n° 5.011/01.
N° 224/01 - Do Senhor Deputado Philemon Rodrigues, Presidente da Comissão de Viação e Transportes, comunicando que a referida
Comissão aprovou o PL n° 5.063/01.
MEDIDA PROVISÓRIA
Medida Provisória nO 14, de 2001 (Do Poder
Executivo) - Mensagem n° 1.418/01 - Dispõe sobre a expansão da oferta de energia emergencial
e dá outras providências.......................
MENSAGENS
Mensagem n° 1.063, de 2001 (Do Poder
Executivo) - Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 19 de
setembro de 2001, que "Outorga concessão à
entidade que menciona para explorar serviço de
radiodifusão, e dá outras providências". TVR n°
1.249/01 - Rádio o Guri AM Ltda., na cidade de
Balneário Camboriú - SC......................................
Mensagem n° 1.076, de 2001 (Do Poder
Executivo) - Submete à apreciação do Congresso Nacional autorizações para executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, conforme
os seguintes atos e entidades: - TVR n° 1.282/01
- Portaria n° 280, de 16 de maio de 2001 - Associação Comunitária, Cultural e de Promoção Social Ludwig Zankl, na cidade de Bariri - SP; TVR
n° 1.283/01 - Portaria n° 281, de 16 de maio de
2001 - Associação Cultural de Comunicação Comunitária Sfera Educadora de Bady Bassitt, na
cidade de Bady Bassitt - SP; TVR n° 1.284/01 Portaria n° 298, de 16 de maio de 2001 - Associação Cultural de Radiodifusão Pérola do Planalto, na cidade de Sidrolândia - MS; TVR nO
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1.285/01 - Portaria n° 301, de 16 de maio de
2001 - Associação Cultural Comunitária Gaivota,
na cidade de Ubatuba - SP; TVR n° 1.286/01 Portaria n° 395, de 27 de julho de 2001 - Sociedade Ação Comunitária e Cidadania da Cidade
de Goiás - GO, na cidade de Goiás - GO; eTVR
n° 1.287/01 - Portaria n° 401, de 27 de julho de
2001 - Associação Comunitária de Comunicação
de Barretos, na cidade de Barretos - SP...
Mensagem n° 1.108, de 2001 (Do Poder
Executivo) - Submete à apreciação do Congresso Nacional permissões para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora, conforme os seguintes atos e entidades: TVR n° 1.293/01 - Portaria
n° 284, de 19 de junho de 2000 - Rádio Clarim
de Palmas Ltda., na cidade de Paracuru - CE
(freqüência modulada); TVR n° 1.294/01 - Portaria n° 363, de 5 de julho de 2001 - Rádio Comunicação Pitangui LIda., na cidade de Pitangui MG (freqüência modulada); e TVR nO 1.295/01 Portaria n° 449, de 7 de agosto de 2001 - SM
Comunicações Ltda., na cidade de Cachoeiro de
Itapemirim - ES (onda média).
Mensagem n° 1.265, de 2001 (Do Poder
Executivo) - Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria n° 492,
de 24 de agosto de 2001, que outorga permissão
à Fundação Educativa e Cultural de Elói Mendes
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Elói Mendes,
Estado de Minas Gerais. TVR n° 1.352/01
Mensagem n° 1.284, de 2001 (Do Poder
Executivo) - Submete à apreciação do Congresso Nacional autorizações para executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, conforme
os seguintes atos e entidades: TVR n° 1.364/01 Portaria n° 497, de 24 de agosto de 2001 - Associação dos Comunicadores em Educação Ambiental de Rondônia - ACEARON, na cidade de
Machadinho D'Oeste - RO; TVR n° 1.365/01 Portaria n° 498, de 24 de agosto de 2001 - Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto
(ACEOP), na cidade de Ouro Preto - MG; TVR
n° 1.366/01 - Portaria n° 500, de 24 de agosto de
2001 - Associação Cultural Nova Palma, na cidade de Nova Palma - RS; TVR n° 1.367/01 - Portaria nO 501, de 24 de agosto de 2001 - Associação de Amigos Moradores do Bairro Centro "AMICENTRO", na cidade de Salto do Jacuí RS; TVR n° 1.368/01 - Portaria n° 502, de 24 de
agosto de 2001 - COMEV. Rádio Comunitária
Cultura FM, na cidade de Cabixi - RO; TVR n°
1.369/01 - Portaria n° 503, de 24 de agosto de
2001 - Associação Comunitária de Radiodifusão
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Varginhense, na cidade de Varginha - MG; TVR
n° 1.370/01 - Portaria n° 504, de 24 de agosto de
2001 - Associação Boavistense para o Desenvolvimento Cultural Comunitário, na cidade de Boa
Vista do Ramos - AM; TVR n° 1.371/01 - Portaria n° 506, de 24 de agosto de 2001 - Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Nova
Esperança, na cidade de Cipó - BA; TVR nO
1.372/01 - Portaria nO 508, de 24 de agosto de
2001 - Associação dos Representantes dos Povoados do Município de Esperantinópolis - MA,
na cidade de Esperantinópolis - MA; TVR n°
1.373/01 - Portaria n° 510, de 24 de agosto de
2001 - Associação Cultural Amigos de Dores de
Campos - ASCAD, na cidade de Dores de Campos - MG; e TVR n° 1.374/01 - Portaria n° 511,
de 24 de agosto de 2001 - Associação Comunitária Cultural e Radiodifusão de Carvalho de Brito, na cidade de Sabará - MG.
Mensagem n° 1.338, de 2001 (Do Poder
Executivo) - Submete à apreciação do Congresso Nacional autorizações para executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, conforme
os seguintes atos e entidades: TVR n° 1.386/01 Portaria n° 534, de 11 de setembro de 2001 Conselho de Desenvolvimento Comunitário de
Capitólio - MG (CODEC), na cidade de Capitólio
- MG; TVR n° 1.387/01 - Portaria n° 535, de 11
de setembro de 2001 - Associação Comunitária
Cachoeirense de Radiodifusão, na cidade de Cachoeira de Minas - MG; TVR n° 1.388/01 - Portaria n° 536, de 11 de setembro de 2001 - Associação Comunitária Feminina de Montalvânia, na
cidade de Montalvânia - MG; TVR n° 1.389/01 Portaria n° 537, de 11 de setembro de 2001 Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Canindé, na cidade de Canindé - CE;
TVR n° 1.390/01 - Portaria n° 538, de 11 de setembro de 2001 - Associação Comunitária de
Comunicação e Cultura da Cidade de Santo
Antônio - RN, na cidade de Santo Antônio - RN;
TVR n° 1.391/01 - Portaria n° 540, de 11 de setembro de 2001 - Associação Cultural, Esportiva
Rodolfense - ACERF, na cidade de Rodolfo Fernandes - RN; - TVR n° 1.392101 - Portaria nO
541, de 11 de setembro de 2001 - Associação
Rádio Comunitária de Piúma - ARCOP, na cidade de Piúma - ES; TVR n° 1.393/01 - Portaria n°
542, de 11 de setembro de 2001 - Associação
dos Moradores e Produtores Residentes nos Bairros de Parambu, na cidade de Parambu - CE;
TVR nO 1.394/01 - Portaria nO 543, de 11 de setembro de 2001 - Associação Comunitária
Esportiva e Cultural dos Amigos de São Vicente
de Férrer - MA, na cidade de São Vicente de
Férrer - MA; TVR n° 1.395/01 - Portaria n° 544,
de 11 de setembro de 2001 - ASCOCAVE -
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Associação Comunitária de Comunicação de
Cana Verde, na cidade de Cana Verde - MG;
TVR n° 1.396/01 - Portaria n° 545, de 11 de setembro de 2001 - Fundação Abraham Lincoln
(FAL), na cidade de Lavras - MG; TVR n°
1.397/01 - Portaria nO 546, de 11 de setembro de
2001 - Associação Ypuarana Artística e Cultural
de Radiodifusão Comunitária de Lagoa Seca, na
cidade de Lagoa Seca - PB; TVR n° 1.398/01 Portaria n° 547, de 11 de setembro de 2001 Associação de Radiodifusão Comunitária Cravinhos FM, na cidade de Cravinhos - SP; TVR n°
1.399/01 - Portaria n° 548, de 11 de setembro de
2001 - Associação Comunitária de Comunicação
de Nova Granada - Sp, na cidade de Nova Granada - SP; TVR n° 1.400/01 - Portaria n° 549, de
11 de setembro de 2001 - Associação de Desenvolvimento e Integração Social Frutuosense ADISF, na cidade de Frutuoso Gomes - RN; e
TVR n° 1.401/01 - Portaria n° 550, de 11 de setembro de 2001 - Associação Comunitária, Cultural e Beneficente - CENTENÁRIO, na cidade
de Tabatinga - SP..
Mensagem n° 1.353, de 2001 (Do Poder
Executivo) - Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 5 de
dezembro de 2001, que "Outorga concessões à
Editora Boa Vista LIda., para explorar serviço de
radiodifusão, e dá outras providências". A entidade mencionada é a seguinte: TVR n° 1.402/01 Editora Boa Vista LIda., na cidade de Boa VistaRR; e TVR n° 1.403/01 - Editora Boa Vista LIda.,
na cidade de Bonfim - RR............
Mensagem n° 1.354, de 2001 (Do Poder
Executivo) - Submete à apreciação do Congresso Nacional autorizações para executar serviços
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, conforme os
seguintes atos e entidades: - TVR n° 1.404/01 Portaria n° 509, de 24 de agosto de 2001 - Associação Comunitária Macaraniense São Pedro, na
cidade de Macarani - BA; TVR n° 1.405/01 Portaria n° 512, de 24 de agosto de 2001 - Associação dos Moradores de Boa Ventura AMBOVEN, na cidade de Boa Ventura - PB;
TVR n° 1.406/01 - Portaria n° 513, de 24 de
agosto de 2001 - Rádio Comunitária Araripina FM, na cidade de Araripina - PE; TVR n°
1.407/01 - Portaria n° 514, de 24 de agosto de
2001 - Associação Comunitária Assistencial de
Vertente do Lério (ASCAVEL), na cidade de Vertente do Lério - PE; TVR n° 1.408/01 - Portaria
n° 515, de 24 de agosto de 2001 - ACURF Associação Comunitária Unidos por Rio Formoso, na cidade de Rio Formoso - PE; TVR nO
1.409/01 - Portaria n° 518, de 29 de agosto de
2001 - Associação Comunitária Conexão 4 FM,
na cidade de Santa Gertrudes - SP; TVR n°
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1.410/01 - Portaria n° 521, de 29 de agosto de
2001 - Associação Comunitária Cultural "Professora Elzita Santana", na cidade de Nerópolis GO; TVR n° 1.411/01 - Portaria n° 522, de 29 de
agosto de 2001 - Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e Social - Cidade, na cidade
de General Salgado - SP; TVR n° 1.412/01 Portaria n° 523, de 29 de agosto de 2001 - Associação Nova Cabreúva Educacional, Cultural e
Comunicação Social, na cidade de Cabreúva SP; TVR n° 1.413/01 - Portaria nO 524, de 29 de
agosto de 2001 - Associação de Assistência Comunitária e Ensino Profissionalizante de Sete Lagoas - FACOMSEL, na cidade de Sete Lagoas MG; TVR n° 1.414/01 - Portaria n° 525, de 29 de
agosto de 2001 - Associação Comunitária dos
Bairros Funcionários, Inconfidentes e Plataforma
- ASFIP, na cidade de Pedra Azul- MG; TVR n°
1.415/01 - Portaria n° 526, de 29 de agosto de
2001 - Associação Divisanovense para Radiodifusão Comunitária, Cultura e Comunicação ADERC, na cidade de Divisa Nova - MG; e TVR
n° 1.416/01 - Portaria n° 527, de 29 de agosto de
2001 - Associação Comunitária Matiense de Radiodifusão, na cidade de Matias Barbosa - MG. ...
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Mensagem n° 1.355, de 2001 (Do Poder
Executivo) - Submete à apreciação do Congresso Nacional renovações de permissões para explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, conforme os seguintes atos e entidades: TVR n° 1.417/01 - Portaria n° 642, de 13 de
outubro de 2000 - Rádio Panambi FM Ltda., na
cidade de Panambi - RS; TVR n° 1.418/01 - Portaria n° 188, de 17 de abril de 2001 - Rádio Difusora de Itajubá Ltda., na cidade de Itajubá - MG;
TVR n° 1.419/01 - Portaria n° 517, de 29 de
agosto de 2001 - Fundação Sousândrade de
Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal do Maranhão, na cidade de São Luís - MA;
TVR n° 1.420/01 - Portaria n° 616, de 24 de outubro de 2001 - Rádio Veneza Paulista Ltda., na
cidade de Pereira Barreto - SP; e TVR nO
1.421/01 - Portaria n° 632, de 24 de outubro de
2001 - Rádio Globo S/A, na cidade de Rio de Janeiro-RJ
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Mensagem n° 1.356, de 2001 (Do Poder
Executivo) - Submete à apreciação do Congresso Nacional autorizações para executar serviços
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, conforme os
seguintes atos e entidades: TVR n° 1.422/01 Portaria n° 297, de 16 de maio de 2001 - Associação de Rádio e Difusão Comunitária Interativa
Jaruense, na cidade de Jarú - RO; TVR n°
1.423101 - Portaria n° 551, de 11 de setembro de
2001 - Associação dos Filhos e Amigos de Rosário Oeste - AFARO, na cidade de Rosário
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Oeste - MT; TVR n° 1.424/01 - Portaria n° 552,
de 11 de setembro de 2001 - Associação Desenvolvimento Comunitário de Araripe, na cidade de
Ararípe - CE; TVR n° 1.425/01 - Portaria n° 554,
de 13 de setembro de 2001 - Associação Comunitária de Radiodifusão de Ipuiuna, para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, na cidade de
Ipuiuna- MG; TVR nO 1.426/01 - Portaria n° 555,
de 13 de setembro de 2001 - Centro Social Presidente Tancredo Neves, na cidade de São Miguel- RN; TVR n° 1.427/01 - Portaria n° 556, de
13 de setembro de 2001 - Fundação Santa Rita
de Cássia dos Impossíveis - FSRCDI, na cidade
de Teixeira - PB; TVR n° 1.428/01 - Portaria n°
557, de 13 de setembro de 2001 - Associação
Rádio Comunitária Monte Alegre - Um Bem da
Comunidade 88,1 Mhz, na cidade de Monte Alegre - RN; TVR n° 1.429/01 - Portaria nO 558, de
13 de setembro de 2001 - Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de
Maximiliano de Almeida, na cidade de Maximiliano de Almeida - RS; TVR n° 1.430/01 - Portaria
n° 568, de 24 de setembro de 2001 - Rádio Comunitária Alagados FM, na cidade de Mangueirinha - PR; TVR n° 1.431/01 - Portaria n° 569, de
24 de setembro de 2001 - ABEMCE -Associação do Bem Estar do Menor de Chaval - CE, na
cidade de Chaval - CE; TVR n° 1.432/01 - Portaria nO 570, de 24 de setembro de 2001 - Associação de Promoção Educacional, Cultural, Artística, Esportiva e Comunicação Social de Ribeira
do Pombal, na cidade de Ribeira do Pombal BA; TVR n° 1.433/01 - Portaria n° 571, de 24 de
setembro de 2001 - Associação Comunitária 29
de dezembro - ACVFD, na cidade de Santa Cruz
do Capibaribe - PE; TVR n° 1.434/01 - Portaria
nO 572, de 24 de setembro de 2001 - Associação
de Moradores e Amigos da Comunidade Integrada das Mercês - AMACIM, na cidade de São
João Del Rei - MG; TVR nO 1.435/01 - Portaria
n° 573, de 24 de setembro de 2001 - Associação
Radiodifusão Utilidades de Integração Comunitária, na cidade de Juatuba- MG; TVR n° 1.436/01
- Portaria n° 574, de 24 de setembro de 2001 Associação de Amigos e Colaboradores Corguinhense, na cidade de Corguinho - MS; TVR n°
1.437/01 - Portaria n° 575, de 24 de setembro de
2001 - Associação Assistencial Camaçariense,
na cidade de Camaçari - BA; TVR n° 1.438/01 Portaria n° 578, de 26 de setembro dEi 2001 União das Associações de Moradores dos Bairros de Lajeado - UAMBLA, na cidade de Lajeado
- RS; TVR nO 1.439/01 - Portaria n° 593, de 11
de outubro de 2001 - Associação Comunitária de
Araquari, na cidade de Araquari - SC; e TVR n°
1.440/01 - Portaria n° 594, de 11 de outubro de
2001 - Associação Rádio Comunitária Pioneira
de Londrina, na cidade de Londrina - PRo
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Mensagem n° 1.412, de 2001 (Do Poder
Executivo) - Submete à apreciação do Congresso Nacional autorizações para executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária conforme
os seguintes atos e entidades: TVR n° 1.512/01
Portaria nO 602,de 24 de outubro de 2001, Associação de Promoção e Assistência Social de Mar
de Espanha - MG (APAS/ME - MG), na cidade
de Mar de Espanha - MG; TVR nO 1.513/01 Portaria n° 603, de 24 de outubro de 2001, Associação Comunitária de Radiodifusão para o Desenvolvimento Anístico e Cultural de Serrania, na
cidade de Serrania - MG; TVR n" 1.514/01 - Portaria n° 609, de 24 de outubro de 2001, Associação Movimento Comunitário Rádio Regional Itamaracá FM, na cidade de Ipaussu - SP; TVR nO
1.515/01 - Portaria n° 611, de 24 de outubro de
2001, Associação Comunitária e Cultural Juventina Maria de Mendonça, na cidade de Saclelândia
- GO; TVR n° 1.516/01 - Porta/ia n° 612, de 24
de outubro de 2001, Associação Comunitária de
Comunicação de Cantanhede (ACCCT/MA), na
cidade de Cantanhede - MA; TVR n° 1.517/01 Portaria n° 613, de 24 de outubro de 2001, Associação Comunitária e Cultural para o Progresso
de lIarema ACCPI, na cidade de Itarema - CE;
TVR n° 1.518/01 - Portaria n° 614, de 24 de outubro de 2001, Associação das Donas de Casa
de Itacarambi, na cidade de Itacarambi - MG;
TVR n° 1.519/01 - Portaria n° 615, de 24 de outubro de 2001, Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Boa Nova, na cidade de
Itaú de Minas - MG; TVR n° 1.520/01 - Portaria
n° 650, de 25 de outubro de 2001, Centro Beneficente de Combate a Tuberculose e Malária de
Esperantina, na cidade de Esperantina - PI;e
TVR n° 1.521/01 - Portaria n° 651, de 25 de outubro de 2001, Fundação Pró-Desenvolvimento
do Cariri - Júlia Leite de Luna, na cidade de Milagres - CE.
Mensagem nO 1.440, de 2001 (Do Poder
Executivo) - Submete à apreciação do Congresso Nacional autorizações para executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, conforme
os seguintes atos e entidades: TVR n° 1.522/01 -Portaria n° 674, de 25 de outubro de 2000 Associação Comunitária e Educacional e Cultural
de Inaciolãndia, na cidade de Inaciolândia - GO;
TVR n° 1.523/01 - Portaria n° 766, de 12 de dezembro de 2000 - Associação Cultural, Artística
e Produção de Radiodifusão do Bairro Cidade
Nova - ACULAR - PRBCN, na cidade de Belo
Horizonte - MG; TVR n° 1.524/01 - Portaria n°
803, de 28 de fevereiro de 2000 - Associação
dos Amigos de Santa Rita, na cidade de Santa
Rita - MA; TVR n° 1.525/01 - Portaria nO 19, de 8
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de fevereiro de 2001 - Associação Comunitária
para o Desenvolvimento Cultural Três Mártires,
na cidade de Jaboticaba - RS; TVR n° 1.526/01
- Portaria n° 209, de 18 de abril de 2001 - Associação Comunitária Martinho Prado Júnior, na cidade de Mogi-Guaçu - SP; TVR n° 1.527/01 Portaria n° 220, de 18 de abril de 2001 - Rádio
Clube de Muqui, na cidade de Muqui - ES; TVR
n° 1.528/01 - Portaria n° 289, de 16 de maio de
2001 - Associação Rádio Comunitária de Itaituba, na cidade de Itaituba - PA; TVR n° 1.529/01 Portaria n° 293, de 16 de maio de 2001 - Associação Comunitária de Radiodifusão e Desenvolvimento Cultural de Mutum - ACORDEMUTUM, na
cidade de Mutum - MG; TVR n° 1.530/01 - Portaria n° 380, de 11 de julho de 2001 - Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de
Cobrado, na cidade de Cobrado - PR; TVR n°
1.531/01 - Portaria n° 499, de 24 de agosto de
2001 - Associação Comunitária Dom Zygmund
Felinski, para o Desenvolvimento Social, Cultural
e Artístico, na cidade de Guarani das Missões RS; TVR n° 1.532/01 - Portaria n° 507, de 24 de
agosto de 2001 - Associação Comunitária Amigos de Indiaporã, na cidade de Indiaporã - SP;
TVR n° 1.533/01 - Portaria n° 539, de 11 de setembro de 2001 - Associação Comunitária
Pró-Cidadania do Município de Chorozinho, na
cidade de Chorozinho - CE; e TVR nO 1.534/01 Portaria n° 592, de 11 de outubro de 2001 Associação da Rádio Comunitária de Vitória do
Jarí - AP, na cidade de Vitória do Jarí - AP.....
Mensagem n° 1.451, de 2001 (Do Poder
Executivo) - Submete à apreciação do Congresso Nacional autorizações para executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, conforme
os seguintes atos e entidades: TVR n° 1.535/01 Portaria n° 456, de 22 de agosto de 2001 - Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico, Cultural, Informativo e Social de Campos de
Júlio/MT, na cidade de Campos de Júlio - MT;
TVR nO 1.536/01 - Portaria n° 457, de 22 de
agosto de 2001 - Associação de Comunicação e
Cultural de Bom Jardim de Goiás - ASCOBOM,
na cidade de Bom Jardim de Goiás - GO; TVR nO
1.537/01 - Portaria n° 458, de 22 de agosto de
2001 - Associação Comunitária Bem Viver, na cidade de Santo Antônio do Içá - AM; TVR n°
1.538/01 - Portaria n° 461, de 22 de agosto de
2001 - Associação Comunitária Comunicação
CapeJense, na cidade de Capela - AL; TVR nO
1.539/01 - Portaria n° 462, de 22 de agosto de
2001 - Associação de Pais e Professores, na cidade de São José - SC; TVR n° 1.540/01 - Portaria n° 467, de 22 de agosto de 2001 - ASVIPAssociação de Desenvolvimento Comunitário do
Bairro São Vicente de Paula, na cidade de São
Gotardo - MG; TVR nO 1.541/01 - Portaria n°
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468, de 22 de agosto de 2001 - Associação Comunitária dos Moradores do Estreito - MA, na cidade de Estreito - MA; TVR n° 1.542/01 - Portaria n° 481, de 22 de agosto de 2001 - Associação Cultural Comunitária Estação de Franco da
Rocha, na cidade de Franco da Rocha - SP;
TVR n° 1.543/01 - Portaria n° 487, de 22 de
agosto de 2001 - Associação Comunitária do Sítio Histórico de OI inda, na cidade de Olinda - PE;
e TVR n° 1.544/01 - Portaria n° 488, de 22 de
agosto de 2001 - Associação Comunitária Beneficente Artística e Cultural de Coromandel - MG
- ASCOBEN, na cidade de Coromandel - MG.....
Mensagem n° 29, de 2002 (Do Poder Executivo) - Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 15 de janeiro de 2002, 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: TVR n°
1.555/02- Fundação FUNDESUL, na cidade de
Porto Seguro - BA; TVR n° 1.556/02- Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, na
cidade de Vitória da Conquista - BA; TVR n°
1.557/02 - Fundação LMFC Educativa e Cultural,
na cidade de Três Marias - MG; TVR n° 1.558/02
- Fundação Educativa de Comunicações de Pedreira, na cidade de Amparo - SP; TVR n°
1.559/02 - Fundação Cultural "Padre Luiz Bartholomeu", na cidade Pirassununga - SP; e TVR
n° 1560/02 - UNISANTA - Universidade Santa
Cecília, na cidade de São Vicente - SP
PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Proposta de Emenda à Constituição n°
437, de 2001 (Do Sr. Dr. Benedito Dias e outros)
- Altera a redação do § 3° do artigo 73 da Constituição Federal.
Proposta de Emenda à Constituição n° 449,
de 2001 (Do Sr. Edmar Moreira e outros) - Revoga
o § 8° do art. 144 da Constituição Federal......... ......
Proposta de Emenda à Constituição n° 451,
de 2001 (Do Sr. Albérico Filho e outros) - Altera o
caput do art. 183 da Constituição Federal, que trata
do usucapião especial urbano.................................
PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR
Projeto de Lei Complementar n° 246, de
2001 (Do Sr. Uno Rossi) - Altera a Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências....................................................
Projeto de Lei Complementar n° 247, de
2001 (Do Sr. Wagner Salustiano) - Dispõe sobre
a autorização aos Estados para legislar sobre
propaganda comercial, nos termos do art. 22, parágrafo único, da Constituição Federal.
Projeto de Lei Complementar n° 248, de
2001 (Do Sr. José Roberto Batochio) - Acrescenta artigo à Lei Complementar n° 64, de 18 de
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maio de 1990, que "estabelece, de acordo com o
art. 14, § 9°, da Constituição Federal, os casos de
inelegibilidade, prazos de cessação e determina
outras providências", para incluir hipóteses de inelegibilidade quanto à vida pregressa do candidato.
Projeto de Lei Complementar n° 250, de
2001 (Do Sr. Darcísio Perondi) - Estabelece normas e procedimentos de responsabilidade social
para o Estado. ..
Projeto de Lei Complementar n° 252, de
2001 (Do Sr. José Carlos Coutinho) - Garante a
mulher do trabalhador rural o direito à aposentadoria e dá outras providências..........
Projeto de Lei Complementar n° 256, de
2001 (Do Sr. Roland Lavigne) - Estabelece inelegibilidade para os ocupantes de cargo público
que tiverem suas contas relativas ao exercício de
cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do
órgão competente, ainda que a questão tenha
sido ou esteja sendo submetida à apreciação do
Poder Judiciário.
Projeto de Lei Complementar n° 257, de
2001 (Do sr. João Paulo) - Altera a Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências.
Projeto de Lei Complementar n° 258, de
2001 (Do Sr. Ricardo Izar) - Acrescenta inciso ao
§ 6° do art. 6° da Lei Complementar n° 110, de
29 de junho de 2001, para permitir a movimentação do valor integral dos créditos de complementos de atualização monetária do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, nos casos
de aquisição de moradia própria. ..
Projeto de Lei Complementar n° 263, de
2001 (Do Sr. Dr. Hélio) - Estabelece o saque da
conta
individual
dos
participantes
do
PIS/PASEP em caso de doenças graves, pagamento de mensalidade de curso superior ou
amortização de financiamento ou crédito estudantil público.
Projeto de Lei Complementar n° 265, de
2001 (Dos Srs. Eduardo Campos e Givaldo Carimbão) - Cria a Região Administrativa Integrada
e o Programa Especial de Desenvolvimento de
Mata Alagoana e Pernambucana e dá outras providências...........
Projeto de Lei Complementar nO 267, de
2001 (Do Sr. Wellington Dias) - Altera as alíneas
d e e do inciso I do art. 1° da Lei Complementar
n° 64, de 18 de maio de 1990..............
PROJETOS DE LEI
Projeto de Lei nO 5.462, de 2001 (Senado
Federal) - Dispõe sobre a divulgação em Diário
Oficial do relatório do registrador de dados de
vôo (caixa-preta) de avião acidentado...................
Projeto de Lei nO 5.585, de 2001 (Do Sr.
José Carlos Coutinho) - Dispõe sobre a isenção
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total do Imposto de Renda para aposentados,
pensionistas, funcionários e autônomos maiores
de sessenta e cinco anos. .
Projeto de Lei n° 5.638, de 2001 (Do Sr.
Marcelo Barbieri) - Altera dispositivos da Lei n°
9.250, de 26 de dezembro de 1995, que "altera a
legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá outras providências".
Projeto de Lei n° 5.732, de 2001 (Senado
Federal) - Acrescenta parágrafos ao art. 829
da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de
maio de 1943, para dispor sobre as provas testemunhais na Justiça do Trabalho, e dá outras
providências........................................................
Projeto de Lei n° 5.786, de 2001 (Dos Srs.
Paulo Rocha e Aloizio Mercadante) - Dispõe sobre a obrigatoriedade de órgão e entidades públicas e empresas privadas que prestam atendimento por telefone, de disponibilizar discagem direta gratuita e dá outras providências.
Projeto de Lei n° 6.108, de 2002 (Do Poder
Executivo) - MSC n° 109/2002 - Altera a Lei n°
10.409, de 11 de janeiro de 2002, que dispõe sobre a prevenção, o tratamento, a fiscalização, o
controle e a repressão à produção, ao uso e ao
tráfico ilícitos de produtos, substâncias ou drogas
ilícitas que causem dependência física ou psíquica, assim elencados pelo Ministério da Saúde, e
dá outras providências...........................................
PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO
Projeto de Decreto Legislativo nO 1.502, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) - TVR n° 952/2001 _
MSC n° 733/2001 - Aprova o ato que autoriza a
Associação Unidos para a Comunicação da Boa
Nova em Pancas, a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade serviço de Radiodifusão comunitária, na cidade de Pancas,
Estado do Espirito Santo.
Projeto de Decreto Legislativo n° 1.503, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - TVR nO 954/2001
- MSC n° 733/2001 - Aprova o ato que autoriza
o SERVIR - Serviço de Promoção ao menor, a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade serviço de Radiodifusão comunitária, na cidade de januária, Estado de Minas
Gerais.
Projeto de Decreto Legislativo n° 1.504, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) - TVR n° 955/2001 .MSC n° 733/2001 - Aprova o ato que autoriza a
Fundação Casa grande Memorial do Homem Kariri, a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade serviço de Radiodifusão comunitária, na cidade de Nova Olinda Estado do
Ceará...................................................................
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Projeto de Decreto Legislativo n° 1.505, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) - TVR 956/2001 MSC 733/2001 - Aprova o ato que autoriza o
Conselho Comunitário de Radiodifusão de Campestre,a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade serviço de Radiodifusão
comunitária, na cidade de Campestre, Estado de
Minas Gerais..........................................................
Projeto de Decreto Legislativo n° 1.506,
de 2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) - TVR n°
957/2001 - MSC n° 733/2001 - Aprova o ato
que autoriza a Associação de São João
D'Aliança,a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade serviço de Radiodifusão comunitária, na cidade de São João O'
Aliança, Estado de Goiás.............................. ......
Projeto de Decreto Legislativo n° 1.507, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - TVR n° 964/2001MSC nO 740/2001 - Aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Cidadania, Comunicação e Cultura de Matinha - MA, a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade
serviço de Radiodifusão comunitária, na cidade
de Matinha, Estado do Maranhão..................... .....
Projeto de Decreto Legislativo n° 1.508,
de 2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) - TVR
966/2001 - MSC 740/2001 - Aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária Radiovida
de 80tuporã, a Executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade serviço de
Radiodifusão comunitária, na cidade de Botuporã, Estado da Bahia................
Projeto De Decreto Legislativo n° 1.509,
de 2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) - TVR
968/2001 - MSC 740/2001 - Aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária Pro Vida de
Sobradinho, a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade serviço de
Radiodifusão comunitária, na cidade de Sobradinho, Distrito Federal.
Projeto de Decreto Legislativo n° 1.510, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) - TVR 970/2001 MSC 740/2001 - Aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária "São Francisco de
Assis",a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade serviço de Radiodifusão
comunitária, na cidade de Porto Franco Estado
do Maranhão.......................................................
Projeto de Decreto Legislativo nO 1.511, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) - TVR n° 973/2001 MSC n° 740/2001 - Aprova o ato que autoriza a
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Associação Comunitária de Prado, a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Prado, Estado da Bahia.
Projeto de Decreto Legislativo n° 1.512, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) - TVR n° 974/2001 MSC n° 740/2001 - Aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Monte Sinai - ACMS, a
Executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Itaocara, Estado do Rio de Janeiro.......................................................................
Projeto de Resolução n° 200, de 2001 (Do
Sr. Mário Negromonte) - Determina a instalação,
na porta principal de cada gabinete parlamentar,
no âmbito da Câmara dos Deputados, da Bandeira do Estado pelo qual o Deputado tenha sido
eleito.
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 21/02/2002
IV - Breves Comunicações
B. SÁ (PSDB - PI) - Anúncio de término
do racionamento de energia elétrica no País.
Aspectos positivos da crise do setor energético
para os consumidores.
ALMEIDA DE JESUS (Bloco/PL - CE) Desrespeito à liberdade de culto pelo Prefeito
Municipal de Morrinhos, Estado do Ceará.
NELSON PELLEGRINO (PT - BA) - Solidariedade ao Deputado Almeida de Jesus pelo
pronunciamento a respeito da ocorrência de discriminação religiosa no Município de Morrinhos,
Estado do Ceará. Comentários sobre o artigo
"Um Carnaval de Cordeiros", de autoria de Bob
Fernandes, publicado pela revista Carta Capital.
JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA) - Criação
de novo pólo de desenvolvimento econômico
com a instalação da Usina Hidroelétrica de Belo
Monte em Altamira, Estado do Pará........
ROLAND LAVIGNE (PMDB - BA) Urgência na conclusão das obras do Aeroporto
Luis Eduardo Magalhães, em Salvador, Estado
da Bahia.
JOÃO MAGNO (PT - MG) - Críticas aos
cortes efetuados pelo Governo Federal no Orçamento Geral da União de 2002. Encaminhamento
de requerimento de informações ao Ministério
dos Transportes sobre o funcionamento do novo
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de
Transportes e a investigação de irregularidades
ocorridas no extinto Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem.
DR. HÉLIO (Bloco/PDT - SP) - Combate à
epidemia de dengue no País.
AVENZOAR ARRUDA (PT - PB) - Rejeição, pela Casa, da Medida Provisória n° 10, de
2001, referente ao contrato temporário de trabalho no serviço público. Críticas ao Projeto de Lei
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n° 6.033, de 2001, do Poder Executivo, relativo à
regulamentação do direito de greve para os servidores públicos federais.
ALDO ARANTES (Bloco/PCdoB - GO) Repúdio à tentativa governamental de restrição
das coligações partidárias nas eleições de 2002
e de antecipação da vigência da chamada c\áusula de barreira......................................................
RICARDO BERZOINI (PT - SP) - Defesa
de manutenção do Gabinete de Representação
dos Funcionários do Banco do Brasil.
LUIZ RIBEIRO (PSDB - RJ) - Considerações acerca do combate à epidemia de dengue
no Estado do Rio de Janeiro.
L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL _ MG _
Pela ordem) _ Considerações sobre o programa
de racionamento de energia elétrica e a política
governamental de investimentos para o setor
.
energe't'ICO
ORLANDO FANTAZZINI (PT - SP) - Apresentação de projeto de lei sobre instituição da
Certidão Negativa da Utilização Ilegal do Trabalho da Criança e do Adolescente. Situação dos
menores brasileiros. Apresentação de projeto de
lei sobre proibição de propaganda com mulheres
nuas ou em trajes sumários para exploração do
turismo no País.................
DR. ROSINHA (PT - PR) - Protesto contra
utilização de recursos públicos na compra de
equipamentos para o Hospital Costa Cavalcante,
em Foz do Iguaçu, Estado do Paraná. ...... ...... ......
VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB _
AM) _ Situação das comunidades indígenas do
Estado do Amazonas. Redução, pela Fundação
Nacional de Saúde, do teto salarial de profissionais da saúde, particularmente dos técnicos em
enfermagem. Anúncio das atividades comemorativas do 35° aniversário da Zona Franca de Manaus......................
MARÇAL FILHO (PMDB - MS) - Importância da instalação da Comissão Mista de Seguran.
I
.
ça Pu'bl'Ica no Congresso Naciona
FERNANDO FERRO (PT - PE) _ Política
do Governo Federal para o setor de geração de
energia elétrica.....
DR. HELENO (PSDB - RJ) - Excelência
da gestão do ex-Presidente da empresa Petróleo
Brasileiro S. A. - PETROBRAS, Henri Phillipe
Reichstul................................................................
DOLORES NUNES (PMDB - TO) - Necessidade de recuperação da BR-153.
XI CO GRAZIANO (PSDB - SP) - Importância de aprovação da Medida Provisória n° 9,
de 2001, sobre alongamento de dívidas originárias do crédito rural...
LUIZ MOREIRA (PFL - BA) - Escalada da
violência e do crime organizado no País. Louvor
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à constituição da Comissão Mista de Segurança
Pública.
SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE) - Suspensão do racionamento de energia elétrica no
País. Balanço da crise energética. Conveniência
de extinção do horário de verão. Importância da
luta popular contra a privatização da Companhia
Paranaense de Energia. Instauração, pela
Assembléia Legislativa do Estado do Ceará, de
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada à
investigação de irregularidades no Banco do
Estado do Ceará..............................................
ARY KARA (PTB - SP. Pela ordem.) - Presença, no plenário, de delegação de Deputados
Estaduais de São Paulo.
PRESIDENTE (Marçal Filho) _ Saudação
ao Deputado Walter Feldman, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo,
e às lideranças partidárias presentes no plenário.
RUBENS FURLAN (Bloco/PPS _ SP) _ Presença, no plenário, de delegação de Deputados
Estaduais de São Paulo. Solidariedade à Deputada Estadual Rosmary Correa pelo trabalho desenvolvido na área de segurança pública. Importância
da união entre o Governo Federal e o Governo do
Estado de São Paulo em torno da formulação de
política de segurança pública.....

01980

ENIO BACCI (Bloco/PDT - RS) - Contrariedade à prorrogação da Contribuição Provisória
sobre Movimentação Financeira - CPMF..............

01980

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG) Protesto contra a prorrogação da vigência da
Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. Críticas às declarações do Presidente
Fernando Henrique Cardoso sobre os trabalhos
do Congresso Nacional.
LUCIANO ZICA (PT - SP) - Elogio às lideranças da Assembléia Legislativa de São Paulo
pelo empenho no equacionamento da situação
do setor de segurança pública. Protesto contra a
pretendida outorga, pelo Presidente Fernando
Henrique Cardoso, da Ordem do Cruzeiro do Sul
ao ex-Secretário Henry Kissinger, dos Estados
Unidos da América.
MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) - Saudação aos Parlamentares da Assembléia Legislativa de São Paulo, Estado de São Paulo, presentes
no plenário. Necessidade de combate ao crime organizado no País. Urgência na apreciação de propostas relativas à área de segurança pública. .........
PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ) - Elogio ao
Senador José Serra, pelo trabalho exercido à
frente do Ministério da Saúde. Votos de êxito ao
novo titular da pasta, Barjas Negri........................
CARLOS NADER (PFL - RJ) - Importância do apoio do Governo Federal aos Municípios
brasileiros.
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NILTON CAPIXABA (PTB - RO) - Resultados da visita do orador a Municípios do interior
do Estado de Rondônia.
EURípEDES MIRANDA (Bloco/PDT - RO)
- Relação entre a demissão de servidores da
Fundação Nacional de Saúde e a epidemia da
dengue no Estado do Rio de Janeiro. Omissão
do Governador José de Abreu Bianco, do Estado
de Rondônia, sobre a decisão judicial acerca de
reintegração e/ou indenização de servidores públicos demitidos.
AIRTON CASCAVEL (Bloco/PPS - RR) Condenação, pela Justiça, de diretores e controladores do extinto Banco Nacional. Alocação de
recursos no Orçamento Geral da União para implantação da Região Integrada de Desenvolvimenta do Distrito Federal e Entorno...
EDINHO BEZ (PMDB - SC) - Êxito da experiência realizada pelo Centro de Ciências
Agroveterinárias da Universidade do Estado de
Santa Catarina em parceria com a Universidade
Federal de Santa Maria, Estado do Rio Grande
do Sul, para geração do primeiro bezerro a partir
de óvulo congelado.
NILSON MOURÃO (PT - AC) - Discriminação praticada contra pequenos produtores rurais
no tocante ao estabelecimento, pelo Governo Federal, de critérios sobre negociação do endividamento do setor. Defesa do fortalecimento da agri-

culturapf~~~~ON··RO·DR;GÜE·S·(BI~~~i·PL·~M·G·;
_ Inconstitucionalidade da proibição pelo Prefeito
Aírton Rocha Bruno Júnior, do Municipio de Morrinhos, Estado do Ceará, da realização de cultos
evangélicos.
JOÃO EDUARDO DADO (Bloco/PDT - SP)
_ Apresentação do Projeto de Lei n° 6.051, de
2002, sobre extinção da cobrança do Imposto de
Renda em proventos e pensões de maiores de
65 anos.
HENRIQUE FONTANA (PT - RS) - Comentários sobre artigo publicado no Correio
Braziliense a respeito de evidências de desvio
de recursos no Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, apresentadas em relatório do
Ministério Público. Necessidade de instalação de
Comissão Parlamentar de Inquérito para investigação de irregularidades no órgão.
PAULO DELGADO (PT - MG) - Palestra
proferida pelo orador na abertura de conferência
de saúde, em São Paulo, Estado de São Paulo. ...
ELIAS MURAD (PSDB - MG) - Inconveniência de implantação, no País, da política de
redução de danos na área do abuso de drogas....
WELLlNGTON DIAS (PT - PI) - Necessidade de definição, pelas autoridades governamentais, de política agrícola para o Estado do Piauí. Solicitação à Companhia de Pesquisas de
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Recursos Minerais de engajamento na luta pelo
abastecimento de água na região do semi-árido
piauiense.
WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Defesa
de instalação de Comissão Parlamentar de
Inquérito para investigação de denúncias de corrupção no âmbito dos Poderes da República. Revelação da outra face do carnaval baiano pelo artigo do jornalista Bob Fernandes, publicado pela
revista Carta Capital.
LAIRE ROSADO (PMDB - RN) - Investimentos realizados pelo Ministro José Serra no
Município de Mossoró, Estado do Rio Grande do
Norte. Inauguração do Pronto-Socorro Vingt Rosado Neto, do Hospital Tarcísio Maia.
LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO) - Necrológio do ex-Secretário de Agricultura do Estado de Goiás, Antônio Flávio Lima. Manifestação
de pesar pelo falecimento do jornalista esportivo
Luiz Gerci de Araújo.
FERNANDO ZUPPO (PSDC - SP) - Preocupação do orador com o avanço da dengue no
País. Protesto contra o veto presidencial ao projeto de lei sobre correção da tabela do Imposto
de Renda. Manifestação de voto contrário à Medida Provisória nO 22, de 2002, acerca de alteração da base de cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido. ..
ARY KARA (PTB - SP) - Transcurso do
Dia Nacional do Gráfico - 7 de fevereiro, e do Dia
do Farmacêutico - 20 de janeiro. ......... .......... .......
ROBERTO PESSOA (PFL - CE) - Homenagem póstuma ao ex-Deputado Federal Ernesto
Gurgel Valente.
FEU ROSA (PSDB - ES) - Insuficiência
dos investimentos governamentais no setor de
ciência e tecnologia...............................................
RUBEM MEDINA (PFL - RJ) - Importância
da elaboração de projeto nacional convergente
entre as forças políticas, econômicas e sociais.....
LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR) Transcurso do 49° aniversário do Município de
Centenário do Sul, Estado do Paraná - 14 de dezembro. Entrega do Título de Irmão Benemérito
ao Ministro José Serra, durante as comemorações dos 65 anos da Irmandade da Santa Casa
de Londrina, Estado do Paraná.
NELSON MARQUEZELU (PTB - SP) Regozijo com a posse de Barjas Negri no cargo
de Ministro da Saúde.
VI- Ordem do Dia
PRESIDENTE (Efraim Morais) - Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n° 856-A, de 2001, que aprova o texto
do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Hungria sobre Cooperação nos Campos da Quarentena Vegetal e da Proteção de Plantas, celebrado
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em Brasília, em 10 de novembro de 1999. Encerramento da discussão.
Usaram da palavra para encaminhamento da
votação os Srs. Deputados VIRGíLIO GUIMARÂES
(PT - MG), ENI VOLTOLlNI (PPB - SC).
PRESIDENTE (Efraim Morais) - Aprovação
do projeto e da redação final. Encaminhamento
do projeto ao Senado Federal.
PRESIDENTE (Efraim Morais) - Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n° 894, de 2001, que aprova o texto da
Convenção Internacional sobre a Supressão de
Atentados Terroristas com Bombas, adotada pela
Assembléia Geral das Nações Unidas, em 15 de
dezembro de 1997, e subscrita pelo Governo
brasileiro em 12 de março de 1999. Encerramento da discussão..........
Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados PROFESSOR
LUIZINHO (PT - SP), ENI VOLTOLlNI (PPB SC), AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF).....
PRESIDENTE (Efraim Morais) - Aprovação
do projeto e da redação final. Encaminhamento
da matéria ao Senado Federal.
PRESIDENTE (Efraim Morais) - Discussão
da Redação do Vencido em primeiro turno da
Proposta de Emenda à Constituição n° 203-C, de
1995, que dá nova redação ao § 1° do art. 222 da
Constituição Federal, suprimindo-se o § 2° do referido artigo, que trata da propriedade de empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de
sons e imagens. Encerramento da discussão. ......
Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados TÂNIA SOARES
(BlocoIPCdoB, SE), WALTER PINHEIRO (PT BA), ENI VOLTOLlNI (PPB - SC)..........................
LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo Pela
ordem.) - Declaração de voto contrário ao projeto.
PRESIDENTE (Efraim Morais) - Aprovação
da Redação do Vencido em primeiro turno da Proposta de Emenda à Constituição n° 203-C, de 1995.
Inclusão da matéria na pauta da sessão do dia 26
de fevereiro para votação em segundo turno. ..
Apresentação de proposições: JOÂO
MAGNO,
PEDRO
EUGÊNIO,
NELSON
PELLEGRINO, ORLANDO FANTAZZINI, ANTONIO FEIJÂO, ROBERTO PESSOA, MARCOS
AFONSO, FEU ROSA, WILSON SANTOS, CELSO RUSSOMANNO, PAULO PAIM, JUQUINHA,
PAULO PAIM, TÂNIA SOARES, WILSON SANTOS, DR.ROSINHA, PAULO PAIM, ALOIZío
MERCADANTE, SÉRGIO NOVAIS, Luiz ALBERTO, UNO ROSSI, JOSÉ ANTONIO ALMEIDA,
MENDES THAME..................................................
ORLANDO DESCONSI (PT - RS. Pela ordem.) - Matéria intitulada "Máfia dos Precatórios
- o Chefe era Padilha", publicada pelo jornal
Correio Braziliense. Necessidade de criação
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da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigação de denúncias de corrupção no serviço público federal.
OSMAR TERRA (PMDB - RS. Pela ordem.) - Necessidade de cautela, por parte do
Deputado Orlando Desconsi, com relação a prejulgamento do ex-Ministro Eliseu Padilha, dos
Transportes. Excelência da gestão de José Serra
à frente do Ministério da Saúde. Repúdio à atribuição ao Governo Federal da responsabilidade
pelo ressurgimento da dengue no País. .. ........ ......
JUQUINHA (Bloco/PL - GO. Pela ordem.)
- Papel do Banco do Povo na geração de empregos no Estado de Goiás.
ARNON BEZERRA (PSDB - CE. Pela ordem.) - Homenagem póstuma ao Deputado Nelson Marchezan. Relevância da atuação do Parlamentar na área social. Inauguração da Casa do
Cidadão, da Ilha Digital e da Casa da Cultura, no
Município de Aracati, Estado do Ceará. .. ........ ......
GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE.
Pela ordem.) - Prejuizos causados à fruticultura
irrigada do Vale do São Francisco pelo racionamento de energia elétrica. Necessidade de atendimento, pelo Governo Federal, às reivindicações
dos fruticultores da região.
JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB MA. Pela ordem.) - Consulta formulada ao Tribunal Superior Eleitoral por Deputados do PDT sobre coligações partidárias. Direito dos partidos
políticos de celebração de coligações dentro da
mesma circunscrição.
MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Pela ordem.) - Criação, pelo Congresso Naciona/, da Comissão Mista Permanente de Segurança Pública. Adoção de medidas necessárias para
melhoria da área de segurança pública.................
CARLOS SANTANA (PT - RJ. Pela ordem.) - Solicitação ao Ministério dos Transportes
de adoção de providências acerca da situação de
aposentados e pensionistas da extinta Rede Ferroviária Federal S. A. Pedido ao Ministro da Pasta
de cumprimento de compromissos assumidos
com a classe ferroviária.........................................
MÁRIO ASSAD JÚNIOR (Bloco/PL - MG.
Pela ordem.) - Aparelhamento dos organismos
policiais, combate à impunidade e à desigualdade social para a efetiva redução dos índices de
violência urbana reinantes no País.
FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Pela ordem.) - Oportunidade do lançamento,
pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil,
da Campanha da Fraternidade de 2002 sob o
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tema "Fraternidade e Povos Indígenas - Por uma
Terra sem Males".
LUIZ ALBERTO (PT _ BA. Pela ordem.) _
Artigo "Um Carnaval de Cordeiros", de Bob Fernandes, publicado pela revista Carta Capital.
_
Apresentação de requerimento de informaçoes
ao Ministério de Minas e Energia sobre a construção de usinas hidrelétricas e termelétricas.
Encaminhamento de projeto de lei sobre restabelecimento do nome original do Aeroporto de Salvador, no Estado da Bahia.....................................

02026

AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF
Pela ordem.) - Fatores determinantes da eleva-

02027

ção do número de casos de dengue no País. ......
PAULO PAIM (PT _ RS. Pela ordem.) - Desistência, pelo Secretário de Saúde de São Paulo, Eduardo Jorge, de candidatura a cargo eletivo.
Ação de Eduardo Jorge em favor da comercialização de medicamentos genéricos no País. Ne-

02029

cessidade de fiscalização e controle da qualidade de fármacos. Defesa de extensão aos aposentados de reajuste concedido ao salário mínimo. Anúncio de realização, pela Casa, de sessão
solene em homenagem aos aposentados. Importância de aprovação do Estatuto do Idoso.............
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SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE. Pela
ordem.) _ Artigo de autoria do orador, publicado
pelo jornal O Povo, do Estado do Ceará, sobre o
Banco Interamericano de Desenvolvimento e o
Banco Mundial. Anúncio de apresentação de requerimento de informações relativo à atuação do
Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão,
Martus Tavares.
POMPEO DE MAnOS (Bloco/PDT _ RS.
Pela ordem.) _ Pedido à Casa de aprovação da
proposta sobre retenção, pelos Estados, de percentual da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. Realização da Cavalgada
do Mar, em Municípios litorâneos do Estado do
Rio Grande do Sul.
AGNALDO MUNIZ (Bloco/PPS _ RO. Pela
ordem.) _ Anúncio de formação da Frente TrabaIhista Socialista para apoio à candidatura do
ex-Governador Ciro Gomes à Presidência da República.
JOSÉ ROCHA (PFL _ BA. Pela ordem.) _
Improcedência de críticas do Deputado
d Luiz
Alberto às festas carnavalescas realiza as em
Salvador, Estado da Bahia. .. ...... ...... ...... ........ .......
DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS. Pela
ordem.) - Posse do novo Ministro da Saúde, Bar-
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jas Negri. Dados positivos da gestão do ex-Ministro José Serra à frente do órgão.
VIVALDO BARBOSA (Bloco/PDT - RJ. Pela
ordem.) Discurso retirado pelo orador para revisão.) - Críticas à atuação do ex-Ministro da Saúde, José Serra. Apresentação de requerimento
para realização de audiência pública para debate
da cobrança abusiva de pedágio rodoviário no
Município de Caxias, Estado do Rio de Janeiro......
REINALDO GRIPP (Bloco/PL - RJ. Pela
ordem.) - Matéria "Os anões estão de volta", publicada pelo jornal Correio Braziliense, sobre
corrupção no âmbito do Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem.
EDINHO BEZ (PMDB - SC. Pela ordem.) Anúncio de reunião de lideranças regionais do
Estado de Santa Catarina para debate da duplicação da BR-1 01
GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB - AL.
Pela ordem.) - Necessidade de adoção de política adequada aos interesses do País, com relação à participação do capital estrangeiro na economia nacional. Ressalva à utilização de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
para aquisição de ações da Companhia Vale do
Rio Doce...........
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VI - Encerramento
2 - ATA DA 98 SESSÃO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, SOLENE, VESPERTINA,
DA 4 8 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA
51 8 LEGISLATURA, EM 21 DE FEVEREIRO
2002

1- Abertura da sessão
11 - Leitura e assinatura da ata da sessão anterior
11I - Leitura do expediente
SESSÃO SOLENE DE 21-2-2002
IV - Homenagem
Transcurso do 5° aniversário do início da
luta pela criação do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte SIMPLES
..
PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Convite ao Secretário da Receita Federal, Everardo Maciel; ao Presidente do Movimento Nacional das Micro e Pequenas Empresas, Ercílio Santinoni, e ao Vice-Presidente da Federação das
Câmaras de Dirigentes Lojistas, Mauro Rodrigues Bessa, para composição da Mesa Diretora
dos trabalhos. Transcurso do 5° aniversário do
início da luta pela criação do Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte SIMPLES
.

AUGUSTO NARDES (PPB - RS), LUIZ
CARLOS HAULY (PSDB - PR), SILVIO TORRES
(PSDB - SP) - Transcurso do 5° aniversário do
início da luta pela criação do Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte
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co da criação da Frente Parlamentar em Defesa
da Micro e Pequena Empresa
.
EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE),
RONALDO VASCONCELLOS (Bloco/PL _ MG),
PIMENTEL GOMES (Bloco/PPS _ CE) - Transcurso do 5° aniversário do início da luta pela criação do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e
das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES. .....
PRESIDENTE (Augusto Nardes) - Agradecimento aos Parlamentares e convidados presenteso
V - Encerramento
3 - ATOS DO PRESIDENTE
a) Tornar sem efeito aposentadoria: José
Esmeraldo da Silva
..
b) Exoneração: Abadia das Graças Rodrigues da Cunha, Cristina Figueiredo Mariano, Fernanda Bicudo César, Flávia Birnfeld de Oliveira,
Jeverson Missias de Oliveira Júnior, Maria do Rosário de Almeida, Mônica Ortega Toffoli
.
c) Tornar sem efeito nomeação: Renato
Monteiro de Rezende
.
d) Nomeação: Cristina Figueiredo Mariano, Dorival Eduardo Bernardes de Freitas, Elenilda Correia Luz Fernandes, Maria do Rosário de
Almeida, Milton Nascimento Pereira, Mônica
Ortega Toffoli, Odair de Campos Rodrigues ..........
e) Designação por acesso: Hérica Pimentel Brito de Souza
..
f) Designação: Gabriel Mendonça TUfenkjian, Léa Nascimento Corrêa, Zaid da Cunha Torres
.
4- DIVERSOS
- Centro de Documentação e Informação,
Edital n° 1, de 2002
..
COMISSÕES
5 - ATAS DAS COMISSÕES
a) Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior, Termo de Reunião, em 13-6-01,228 Reunião (Ordinária), em 4-9-01, • 23 8 Reunião (Audiência Pública), em 11-9-01, 248 Reunião (Ordinária), em 19-9-01, • 248 -A Reunião (Audiência
Pública), em 19-9-01, • 25 a Reunião (Audiência
Pública),em 26-9-01,* 25 a -A (Audiência Pública),
em 27-9-01, • 26 a Reunião (Audiência Pública),em 2-10-01, 27a Reunião (Ordinária), em
3-10-01, • 288 Reunião (Audiência Pública), em
10-10-01,' 298 Reunião (Audiência Pública), em
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23-10-01, 30" Reunião (Ordinária). em 24-10-01
e 31" Reunião (Ordinária), em 7-11-0-1.
b) Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle, 34" Reunião (Ordinária), em 14-11-01,
35" Reunião (Extraordinária), em 14-11-01, 36"
Reunião (Ordinária), em 20-11-01, 37" Reunião
(Ordinária). em21.11.01, 38" Reunião (Extraordinária), em 21-11-01, Termo de r-leunião, em
28-11-01, ' 39" Reunião (Ordinária), em 5-12-01
e Termo de Reunião, em 5-12-01.

Ata da

'Atas com notas taquigráficas
6 - PARECERES - Proposta de Emenda à
Constituição n° 203-0/95; Projetos de Lei n.ílS.
511-N95, 3.438-8/97, 3.854-N97, 4.140-N98,
4.296-N98, 4.750-N98, 1.143-N99, 2.229-N99,
2.326-NOO, 2.707-8/00, 2.856-NOO, 3.369-NOO,
4.742-N01 e 4.749-A/01.
7 - MESA
8 - líDERES E VICE-líDERES
9 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
10 - COMISSÕES

02116

02297

02356

aa Sessão, Extraordinária, Matutina,
em 21 de fevereiro de 2002

Presidência dos Srs. Efraim Morais, 10 Vice-Presidente; Themístocles Sampaio,
Marçal Filho, Darcísio Perondi e Paulo Paim, § 2 0 do artigo 18 do Regimento Interno
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Piauí
B. sA
THEMISTOCLES SAMPAIO

PSDB
PFL
PMDB

WELLlNGTON DIAS

PT

HERAcLlTO FORTES

Presentes de Plaui: 4

Paraíba
CARLOS DUNGA
DAMIÃO FELlCIANO

PTB
PMDB

Presentes de Paraiba: 2

Pernambuco
FERNANDO FERRO

PT

PEDRO EUGt::NIO

PT

Presentes de Pernambuco: 2

Alagoas
JOS~ THOMAZ NONÓ

PFL

Presentes de Alagoas: 1

Sergipe
IVAN PAIXÃO

PPS

Presentes de Sergipe: 1

Bahia
HAROLDO LIMA

pedoB

NELSON PELLEGRINO

PT

PEDROIRUJO

PFL
PFL

URSICINO QUEIROZ

Presentes de Bahia: 4

Minas Gerais
GILMAR MACHADO

PSDB
PT

LAEL VARELLA

PFL

L1NCOLN PORTELA

PSL
PMDB

ELIAS MURAD

MARCOS LIMA

Presentes de Minas Gerais: 5

Espírito Santo
JOÃO COSER

PT

JOS~ CARLOS ELIAS

PTB

Presentes de Espirito Santo: 2
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Rio de Janeiro
AROLDE DE OLIVEIRA
ItDIO ROSA
MIRIAMREID
RONALDO SANTOS

PFL
PFL
PSB
PSDB

Presentes de Rio de Janeiro: 4

São Paulo
BISPO WANDERVAL
DR. HtLlO
FERNANDO ZUPPO
IARA BERNARDI
LUCIANO ZICA

ORLANDO FANTAZZINJ
RICARDO BERZOINI
WAGNER ROSSI
XICO GRAZIANO

PL
PDT
PSDC
PT
PT
PT
PT
PMDB
PSDB

Presentes de São Paulo: 9

Mato Grosso
PEDRO HENRY

PPB

Presentes de Mato Grosso: 1

Goiás
LUIZ BITIENCOURT
PEDRO CANEDO

PMDB
PSDB

Presentes de Goiás: 2
Paraná
ABELARDO LUPION
DILCEU SPERAFICO
DR. ROSINHA
ODILlO BALBINOTIl
OSMARSERRAGLlO

PFL
PPB
PT
PSDB
PMDB

Presentes de Paraná: 5

Rio Grande do Sul
AUGUSTO NARDES
EZIDIO PINHEIRO

Presentes de Rio Grande do Sul: 2

PPB
PSB
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I - ABERTURA DA SESSÃO

MENSAGEM N° 109

o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)A lista de presença registra na Casa o comparecimento de 60 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.

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do § 1° do art. 64 da Constituição
Federal, submeto à elevada deliberação de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado da Justiça e do Chefe
do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o texto do projeto de lei que "Altera a
Lei n° 10.409, de 11 de janeiro de 2002, que dispõe
sobre a prevenção, o tratamento, a fiscalização, o
controle e a repressão à produção, ao uso e ao tráfico
ilícito de produtos, substâncias ou drogas ilícitas que
causem dependência física ou psíquica, assim elencados pelo Ministério da Saúde, e da outras providências".

11- LEITURA DA ATA
O SR. WELLlNGTON DIAS, servindo como 2°
Secretário, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) Passa-se à leitura do expediente.
O SR. B. SÀ, servindo como 10 Secretário, procede à leitura do seguinte

Brasília, 20 de fevereiro de 2002. - Fernando
Henrique Cardoso.
MENSAGEM N° 110

111- EXPEDIENTE
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Do Poder Executivo, nos seguintes termos:
MENSAGEM N° 103
Senhores Membros da Câmara dos Deputados,
Dirijo-me a Vossas Excelências para informá-los de que me ausentarei do País no período de
21 a 24 de fevereiro de 2002, em visita ao Reino da
Suécia, Estocolmo, por ocasião de reunião da Rede
de Governança Progressista.
Brasília, 19 de fevereiro de 2002. - Fernando
Henrique Cardoso.
MENSAGEM N° 105
Senhores Membros da Câmara dos Deputados,
Dirijo-me a Vossas Excelências para informá-los de que me ausentarei do País no período de
24 a 26 de fevereiro de 2002, para realizar visita oficial
à República da Polônia, Varsóvia.
Brasília, 19 de fevereiro de 2002. - Fernando
Henrique Cardoso.
MENSAGEM N° 107
Senhores Membros da Câmara dos Deputados,
Dirijo-me a Vossas Excelências para informá-los de que me ausentarei do País no período de
26 a 27 de fevereiro de 2002, para realizar visita oficial
à República Eslovaca, Bratislava.
Brasília, 19 de fevereiro de 2002. - Fernando
Henrique Cardoso.

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 - Portaria n° 708, de 26 de novembro de 2001
- Associação Comunitária Itauçuense, na cidade de
Itauçu - GO;
2 - Portaria n° 713, de 26 de novembro de 2001
- Associação Comunitária dos Amigos de São Pedro
da União (ACASPU), na cidade de São Pedro da
União- MG;
3 - Portaria n° 714, de 26 de novembro de 2001
- Associação de Moradores do Serra Verde, na cidade de Porto Alegre - RS;
4 - Portaria n° 715, de 26 de novembro de 2001
- Associação dos Moradores da Vila Brasil e Outras
Artérias, na cidade de Pombos - PE;
5 - Portaria n° 717, de 26 de novembro de
2001 - Rancho Verde Vida - RVV, na cidade de Salgueiro - PE;
6 - Portaria n° 718, de 26 de novembro de 2001
- Associação Rádio Comunitária FM Unidos do Hervai, na cidade de Herval D'Oeste - SC;
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7 - Portaria n° 719, de 26 de novembro de 2001
- Associação Comunitária de Comunicação e Cultura, Boa Notícia, na cidade de Duque Bacelar - MA;

8 - Portaria n° 727, de 26 de novembro de 2001
- Associação Comunitária de Firminópolis, na cidade
de Firminópolis - GO;

8 - Portaria n° 724, de 26 de novembro de 2001
- Associação Cultural e Comunitária de Santo Antonio do Descoberto, na cidade de Santo Antonio do
Descoberto - GO; e

9 - Portaria n° 728, de 26 de novembro de 2001
- Associação de Comunicação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Jardim Alvorada
- ASCODECAL, na cidade de Maringá - PR; e
10- Portaria n° 730, de 26 de novembro de 2001
- Associação Comunitária de Cultura, Lazer e Entretenimento de Serrana, na cidade de Serrana - SP.
Brasília, 20 de fevereiro de 2002. - Fernando
Henrique Cardoso.

9 - Portaria n° 731, de 26 de novembro de 2001
- Sociedade de Amparo e Educação à Infância de
Cruz, na cidade de Cruz - CE.
Brasília, 20 de fevereiro de 2002. - Fernando
Henrique Cardoso.
MENSAGEM N° 111
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 - Portaria n° 379, de 31 de julho de 2000 Associação de Radiodifusão Comunitária Entre Rios
FM, na cidade de Entre Rios - BA;
2 - Portaria n° 605, de 24 de outubro de 2001 Associação de Desenvolvimento Educativo Cultural
Ambiental de São Gabriel do Oeste, na cidade de São
Gabriel do Oeste - MS;
3 - Portaria n° 610, de 24 de outubro de 2001 Associação Comunitária Amigos do Meio Ambiente
de Aramina, na cidade de Aramina - SP;
4 - Portaria n° 658, de 14 de novembro de 2001
-- Associação Comunitária do Carmo, na cidade de
Ituverava - SP;
5 - Portaria n° 720, de 26 de novembro de 2001
- Associação Progressista de Radiodifusão Comunitária Sonora de Igarapé do Meio, na cidade de Igarapé do Meio - MA;
6 - Portaria n° 721, de 26 de novembro de 2001
- Associação Alvorada, na cidade de Vila Rica - MT;
7 - Portaria n° 725, de 26 de novembro de 2001
Associação Comunitária Favo de Mel
ASCOMFAV, na cidade de Fátima do Sul - MS;

MENSAGEM N° 114
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal,
submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhores Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Interino, e da Saúde, o texto do projeto de lei que "Acrescenta o art. 2°-A na Lei n°
10.191, de 14 de fevereiro de 2001 , que dispõe sobre
a aquisição de produtos para a implementação de
ações de saúde no âmbito do Ministério da Saúde".
Brasília, 20 de fevereiro de 2002. - Fernando
Henrique Cardoso.
Do Sr. Senador Ramez Tebet, Presidente do
Senado Federal, nos seguintes termos:
Ofício n° 42 (CN)
Brasília, 21 de fevereiro de 2002
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, nos termos do
§ 8° do art. 62 da Constituição Federal, com a redação
dada pela Emenda Constitucional n° 32, o processado da Medida Provisória n° 15, de 2001 , que "Fixa em
28 de fevereiro de 2002 o término do prazo para adesão à repactuação das operações de crédito rural de
que trata o art. 5°, §§ 5° e 6°-A, da Lei n° 9.138, de 29
de novembro de 1995".
Informo, por oportuno, que à medida não foi oferecida nenhuma emenda e que a Comissão Mista designada não se instalou.
Atenciosamente, - Senador Ramez Tebet,
Presidente do Senado Federal.
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Identificação

Número na origem: MSG 01419 2001 (em: 21/12/2001)
Órgio d. orígem: PRESIDENClA DA REPUBUCA

Outros Números

al Mal 785/2001
EXTERNO - Presidência da República
Fixa em 28 de fevereiro de 2002 o término do prazo pal1l adesão. repactuaçio das opel1lções de cr'cflto
rural de que trata o artigo 50, §§ 50 e 6 0 A, da Lei nO 9138, de 29 de novembro de 1995.
SGM • SECRETARIA GERAL DA MESA

Autor
Ementa
Encaminhado a
Última Ação

CN MPV 00015/2001
Date: 26/12/2001
Local: PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO
Situação: AGUARDANDO LEITURA
Texto: Esta processo contém 02 (duas) folhas numeradas e rubricadas. À SSCLCN.
Trllmitações

Inverter ordenação de tramilacões (Data IScendenll)

eM MPV 00015/2001

21(02/2002 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Ofício na 42 (CN) , 21.02.02, encaminhando o Processado da referida Medida ao
Presidente da Oimera dos Deputados, conforme o art. 62 da Constituição
Faderal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n" 32.

21/02/2002 SSL':P - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgio às 16:50 hs.

21/02/2002 SSCLCN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO
À SubsaCNItarla de Expediente com destino 11 Câmara dos Daputados (§ SO, do
art. 62 da Co .~tituição Faderal) tendo em vista o término do prazo na Comissão
Mista.

21/02/2002 SSCLCN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO
AnexadllS as folhas 5 a 14, referentes 11 Mensagem Presidencial n" 1.419/2001,
que encaminha o texto da Medida Provisória.

21/D2/2oo2 SACM - SERVIço DE APOIO COMlSSÕES MISTAS
Esgotado o prazo regimental, sem instalação da Comlssao Mista, matéria
encaminhada à SSCLCN para as devidas providências. À SSCLCN.

15/02/2002 SAeM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS
No prazo regimental não foi apresentada emenda. Medida Provisória.
26/12/2D01 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PlENÁRIO
A Presidência comunica ao Planário adoção da referida medida. em 21.12.2001,
e publicada no dia 21 do masmo mis e ano.. De acordo com as indicações das
Uchtrllnças, fica assim constltuídil li Comíssio Mista incumbida de emitir parecer
sobre a matéria, com Senadores Titulares: PMDB R.enan calheiros e Nabor
Júnior; PFL José Agripino e Francelino Pereira; BLOCO ( PSDB/PPB) Geraldo
Melo; Bloco Oposição (PT/PDT/PPS) José Eduardo Dutra; PSB Ademir Andrade;
PTB Carlos Patrodnio; Suplentes: PMDB GlIvam Borges e Juvêncio da Fonseca;
PFL Romeu Tuma e Leomar Quintanilha; BLOCO ( PSDB/PPB) Pedro P;va; Bloco
Oposição (PT/POT/PPS) Sebastião Roche; PSB Roberto SlIturnlno; !'TB Arlindo
Porto e os Srs. Deputados Titulares: PSDB Jutahv Junior a Hardo Rodrigues;
Bloco (PFLfPST) Inocinio Oliveira e Abelardo Lupion; PMOB Geddel \/Ialra Lima;
PT Walter Pinheiro; PPB Odelmo Leio; ( PSOC) Fernando Zuppo; Suplentes:
PSDB carlor Batata e Sebastiio Madeira; Bloco (PFLfP~) Ariston Andr.e e
Coreuci So:>rinho; PMOB Albérico Filho; PT Alolzlo Mer- .dante Gerson Peres(
juntamento: com o estabelecimento do calendário, ane_ado ao processado. A
SACM.
Publicação em 27/12/2001 no DSF páginas: 32210 - 32211 (Yer dl6rio )

26/12/2001 SSCI.CN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO
Ao Plenário para designação da Comissão Mista e estabelecimento do calendério
para tramitação da matéria.
26/12/2001 PLEG - PROTOCOLO LEGISlATIVO
Situação: AGUARDANDO LEITURA
Este processo contém 02 (duas) folhas numeradas e rubricadas. À SSCLCN.
Publicação em 22/12/2001 no DOU páginas: 13
Fonte: Seaetarta-Geral da Mesa
Dúvidas, reclamações e informações: SSINF - SubseCRlarta di lnformag6e1
(311-3325, 311-3572)

I(,52 Sexta-Icira 22

DIA.RIO DA ('AMAR.\ DOS lJl'PlJL\DOS
.' N Sal -.. , - CSIÓty

0001

',CN

~

PLEG

.- ldentItIcIIt;Io da AIlIflltIa ,
TIpO -, NlmIro ~ Ano _)
MPV

00015

. --

Fevereiro de 2002

_

OB"'dJjA~

f Dia - MIls,

: 2001 '

- Ano -.

26 '12

2001

- Destino
CN

AMENDES

SSClCN

I

Destino ~

CN ATA·PLEN

MDNDJN

-

-~. .

Ao Plenário para designaçt10 da Comi.lstio Mista e estabelecimento do calendário para tral1l;taçt1o da maléria.

A Presidência cõmunjca ao P/enario

.

_

~

.,

.

./

2001

I

.

_

00015

-

'-_

I

Ano'
.

0003 : ,CN ATA.PlEN), MPV

rJiJ MBléria

NúmrJIO
.

'I

.

\

IdentiflC8~

_; Tipo

I

L

\

.

.

.- cstOrgo

• N.BeJ _
(

.

(I

, .. ~ OBta da AÇ~O --.
DIa
: 26

__

Ws 12

. 'lO

i" CN

2001
;

adoção da referida media'''

-' .-

J

I"
I]
SACM!··

Destino ~

! '. ' - -

'

I;

em 21 '-1.2001, e publicada no

'-

LCNOG
FuncJonilIio

J

'

dia n-do mesmo

r~ee:;;do com as indicações das Lideranças. fica assim cOflSliruida a Comissão Mista incumbida de emi/'"

parecer sobre a matéria, com Senadores Titulares: PMDB Renan Calheiros e Nabor Júnior; PFL José 1.zripino ti
rrancelino Pereira; BLOCO ( PSDBlPPBj Geraldo Melo; Bloco Oposição (PTIPDTIPPSj José Eduardo Dutra;,
PSB Ademl". Andrade; PTO Carlos Parrocinlo; Suplentes: PMDB Gilvam Borges e Juvênclo da FOIUeca; PFlJ
,fl.omeu Tuma e Leomar Quintanilha; BLOCO ( PSDBlPPB) Pedro Piva; B/oco Oposiçifo (PTIPDTIPPS) Sebasti4d
'Rocha; PSB Roberto Saturnino; PTB Arlindo Porlo e os Srs. Depulados Titulates: PSD8 Jutahy .hmror e NQrci~
Rodrigues; Bloco (PFUPSTj Inocênio Oliveira e Abelardo Lupion; PMDB Geddel Vieira Lima; PT Walle~
'-Pinheiro; PPB Ode/mo LeOa; (PSDCj Fernando Zuppo; Suplentes: PSDB Carlor Batata e Sebasllão Madeira'l
olJ/oco (PFUPST) Ariston Andrae e Corauci Sobrinho; PUDe Albérico Filho. PT Alolzlo Mercadante Gers~
Peres. juntamente com o estabelecimento do calendário, ..nexodo ao processado.
I
i ri SACM.

..I

fdentlflcaç40 da Mstérta
cstOrg ", : Tlpo.- Numsro .... Ano

NB81.

0004

'CN

SACM

~~--

00015
2001
~-------_.._~
MPV

j',

Data da Ação
, Dia, Més.· Ano

02

2002

~------

No prU20 regimental não foi apresen'tuda emendai;itkdúJa ProvisÓriá,-----

I _ ..
I.

i-

CN
.........

DeSlIflO"

\1

SAeM"
P

_._---,

RILVANA

FuncIon6.i~.j

Sexta-feira 22 01653

DIÁRIO DA CÁMARA DOS DEPlJIADOS

Fevereiro de 20lJ2
CSlÓrp

/ N.BeI '.

í~J ::N

, - Olltll da Ação _
~ Oill-Mfs- Ano -' -

_ IdentlficB~ da MatMa ,
Niímem Ano -

~ i TIpo -

SACM

J~PV

i

00015

~'~

\ 21

02

Destino

2002, ,CN

~

RILVANA

SSCLCN -,. Funcionáno

!Esgotado o prazo regimental. sem instalação dQ uComíSsâo--AiiSta. matéria-encaminhada -à SSCLCN para as
devidas providênâas.
I

I

iÀSSCLCN
:.:..:::==-=-"----------------

(

0006

\, ......

í

~- CsIÓrg ~

i Tipo
1! MPV

'; CN SSCLCN
1

\

1-'
0"""",,
IProvlSona.

&

...

fi>/h&

T

Identific:açiJo da MIfIérls ,
Número
Ano -4

.'

, H.BaI -

,h.....

I

00015

2001

S. I4. """""'. M~_

j

I

~- D/JtII riS AçIo ~

f rMês:I)/s

l 21
.....

","""""""

I! 02 i

Ano

2002

,

'li ~ Desttno ~.1
ji CN

J\

I

SSCLCN 'L
~ ....
, --- -- '.- --',I
__~undonário

14/912001, "'" , _.... •

0°

JOSéSOA

~....

M"'1

!
!I
I.

I

.

"
~ CSIÓ'l1 -

. NBaI,

::

I

0007

,--"

)

lCN

Identificação riS Mllléna _
NúfTlMO Ano \

L Tipo -

SSCLCN)l MPV

__ ~ __.

~

"'--.

I

00015

,"_,

it. _,2001)
__ ,

Data da Ação .....
Ano

I 21
.

. 02

I

A Subsecretar'ia de Expediente com destino à Câmara dos Deputados

~o.. ~~... _~d.P=.. ComlnãoM'-

ecebido neste órgão à.~ /6:5() hs.

l

.~

i Dia T A.Ms 'I

I

'

-i,i ~ Destino ~:\.

JOSESOA

CN

SSEXP j ,
, , ..~
)1
FUlIcIoná_IJO_'_ J

7§ 8"-doa~t_

621Úl Constituição Fe~ralj1

2002)

"

~

..:.;I>~I.;.:\.:.;R~«:,;:)..:.I;;.;):..:.\..:.(~)\ M. \ RA DOS IW PU IA DOS

.;;,O. ;.I.;.,;6);;.,4;.. ,;;S;.;;e;.:,XI;.:,;".. :-I:,;;tl;.:,ir:;,,<1...:2;.:;2:......
~

l- -

1lHnlMcaç,o da ihltJM

---l' 'i7po:r

/' N.8B1, r- CS'Ó'l1
0009 )
SSEXP) MPV

I;N

-------'

--

NúmeIO
(0)15

1-

Ano

Fewreirn de 2002

"

1

:rol

I

--------_ ..-._--_/

'flc/o nO 42 (CN) • 21.02.02, encmninhmí;iõ-uProcessado da referida Medida ao Presidente da Câmara do~
'J'Utados. conforme o <11'1. 62 do Consfitli/çllo Federal. com a redação dada pela Emenda Constitliciona/ nO 32.

I

,0

CASA

r-

ORGAú

ll- 1-

r=IDENrlFICAçADDAMArfRIA
TIPO
NUMERO - _ . - ANO·

j

FDIA'.

DATA DA AÇÃO
i

\.

Ml'S _. ;'

~

i

I

l~-------------FUM;KlN'RIO

I

l

~--------~
L=

CASA

O

---'

[óRGÃOI

r-'---

f

I

___ .

-I""NTJFICAçAODATIT~RlA
TlPO-

NU""'ERO

I

ANO

FDIA_T . .

t;Si~O

lW'ADA ACAO

I

I

I

------------FUNCIONÁRIO

E----------I

Sexta-feira 22 01655

DI.\RIO DA ('AMARA DOS DEPlllADOS

Fevereiro de 2002

IMPRE.NSA,· . Em.3.~ / .lJ- /?2fJ.l

Atos do Poder Exe<:ulivo

I

..

•

\IEIJIIM I'KUVISORH 1'0' 15. Ulll In: DIiZE:\IIJKU Dl211U1
F'I;J c:1II !K de ic,"en:lru

Ih'

2002 o

1('n:UIIU

~'~~~~~~.. ~1~f~~'r=~(~luru~;Jlr~~~~;~:u~(~
:H 5" C' (,...1\.

:lll. :.....

À Comissão Mista

Diário Oficial da União - Seção

N" ~4)-B. 'iÁba<Jo, 22 de ue,cmbw de 2001

.IJ 1A:1 li" I).IJ~.

~

••

~~~

do.: !IJ

J,; n.)\l:lllhw tI.; [l;')~.
(.I PIH:"lnt:~.. ll: 1\ \ t<.H-'1 -lJl.ICA. Ih'
'lr·'·111 •.••• ".I~· Ih: .. 11111':'" '.' '111 (,~ ·1" \ .'.1"'11IUI,·,III. ,""'lil .1
.\In!l....:... jJI',\I~.•',.I_ ...r I hll~'l .~ ..' !~.:

I'-r !i\.l-h' ,;Il ~.., til.: kh'h,lr.l d:
',L"_." •• 1.. 1'.lo..ll...•. :•.• J,I' tlp••·I;I~\-'..:~ .1..:

\n
.'

,I
_~)

,

~·":'·ll·' li.

:'1 Ih' ~l.•l.,

.ur.•, J..: -lo"':

I. ,', ";1"j'fL'

..:

,;,11;1 ,I ,11l

-.

.:~....... 1.-· \ .1..

L... I n-'

').1':'.• t'

i')-'.;'
'\f1

! . .-\1: " .1011.. II\"J.J Oll ..111

IJ

I.... ,1,1 \k.lltli 11111\ 1··(lIOW POJl.°fólll "oi (L·~ul.lli/",J.I' ", prl.',l•• "oi-::. \':11
.;"1.,, J...'i rl:k'hll'> dI1l,."i""'Ú":,, ,oI)".:í\.aJor. OI. k:.P'loI... .:.ft \i~cl.lt.:

C"!1I \ l~or ru t!al:!.

J;I

InJcpcndêra:l.a

';'rt• .l" E",;r MI:JlJoJ Pm\'I\lJrla emra
de: ~Uól ~\Jbl:caç.itl.

I:

nra.. ni... 11 d-: t!.:i.l:mbm de
lU" 1.1.. Rc:?ubllcoa.

~OOI: jK()'

FERN~Nl)O IIENRIQlE CAROOSO
Pt'!JnI .'tflúlm
MOn.o'H ~~"iâJL" /'rttl;'lf ,ir: M(Jw~~

IOf. El. n° Q41.

Presidência da República
D1::srAClJUS DO I'IU:SIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM
~ .. l.4t~o d~ 21 duclllbm de !(.(lI Er.cOIllllnhóLlOtdlO ó..lJ
C.JIh!rc!\'''oO t-..u,;u:.nill du IC'Uu tJa fVl••'diuõl Pro\'l~un:J n" ." ck 21 tIc
ckl..:nlblO de 2lXH.
~- 1.420, 11C' 21 Llc (k;r.cmbrCI Ll~ !L() [ , R':,I11~ição

iIo.}

CIfl-

~n::-:>'1I ;'I#.I~·lUf...1 U.: "IJhi~m:o~ J.l PWjL1.U J,,: .... 1 ""uc. ~õln":lun;KJn.
(f.UL~'''ltl'J1 '1.1 tL:"1

"'"

n" 10..\40. J~ 21 de Llé/cmnol ..k .2001

:..... 1.4·21. l.k 21 Llo.: &1f"JCOIbro de ~OOI. f{(,lÕ1I1UIÇ.;iO.1O ("ou·
~:'c!..... ) l\.1Ciunal 1,;1.' ;;,uhll}ra1tb ~k) prq..:tu
1':1 ... U~·. ~un;:' n:1:..1o. ...:

ue

lI ..a hiuflll" r·ôl L..:: I 11

IU.,3·H. lk 21 d..: ..J&.;iculbcLl uI.' ~n()l

f\" 1,42~0 dto 21 ~ dezembro d~ ~OOI. R~SlihllC;.lo dO Ülfl"
grl:""'" 1'\óI&':'lIlIõIl Jc i1liHógraJOS do projelo de lei que. S.ulcJon..oJo •...c
II;.I"hlorma na Ll:J nU 10.342. de 21 de dctanDro OC 2001.
~rc)$O

I\I~ IA23. d~ 21 liC del.embro tJc 2001. H.C~lÜuw.:io ia eoo·
NolCwaaJ de aUI('&r.. fu.> do crojelO dr Id que, ~"lVn ..oo. ~e

!J-:.tndomta na Ui n° 100343. de 2J de dcr.crnbrll l.k: ZOOI
N- 14201, ek 21 de de#'.cmbtu de 2001. W.t.:l>lUuili~o:tn ('un.
~ICS:-.o N41&:tljllul de õlIIttJJ,:rwu:. UlJ prnjl.'1u de lo.:.. 4UC. :-OUK:iulI.uJuo ).,:
lI.u.\lurnlJ na I.A:i nO J() .liW. de ~I de l.k·f.cm'lfu tJc 2(101.
N- : 425.1.11.' 21 de dea:mbru de lotll H.(:'l;ti1uiç~o au CuR.
ti.:: ::Jl;kl~ndol'i UU pro. elO d~ ~I que, sôlnc:'onado..-....:

!lh:!>~u Nllucrü~

tr"llsfocma na UI [lo 10,345. de 21 Jc.: dC.LCmblU lk 2COl

,,~ 1.416. cc :1 de cJcf.cmbl"u Jc 2001 R~;-.lltui~Jo 010 CI fi'
g/l:~~ N~ilJUOlJ de :tull:igrafos do pmJclo t.I~ ~~, <.I~. loólnciooóWuo ~.~
lr;ln:.lorma n.l Lei n" ,ü J.aú. Jc 2J de dC~l:mDrU .to: ~OJ 1.

:"{- 1.427. Jc .:: I de d&U-ClllOro de 3001. R..~litulç:ju uo CUI)'
!:~':':'>I\ 1't;:X:llnU de aulÓl:rai~ du pm~lo l.k ki flUC. 'Óllncior.ooo. ~
Iran.,loml.t oa Lei 11- 10.)017. de 21 de uc.....:ml\ro de 2001.
1"01" 1.42M. dI! 11 de dClcmhro Jc 2lXJJ. H...:"-llh.ll\fõiu ...... Cup.
Im.~ NJCJonai de .wt6gru1ol1 do prujc:lo de lei q.c" $lIneiollókJo. JoC
lrao-'i!o.rr.UI o. Lei 11- 10.348. de 21 de de2cmbro cc 2001.

N° U29. de 2l de Uw.cmbro de 2tX)1 Rr"'ituiç3ll <In ('1)1",.
grl:"i!ou N3cton~1 de 3.tllógr:lfo. do projclo de lei '1ue, QIlCIOBOldo. :;c
(;a.a;)lonna na Lei o- 10.349. de 21 de: dc:zc:mbru de 2001.
N" 1-0íJ. de 2J de c:lucmbro de ZUOJ. Pwpoata ao ~.ild.,)
feocraJ de opcra..çãn mediante li "lua! u Estada de Ma,IO li1Ol5O do Sul
ced:d à Uoi.to credilos por ele obtldoso Ol'leiruiric. do arroveilJlmenla de reçucsos hfdrit:1J5 pó1f1lI flOj. de paçio de elet.ricJdade.

.~. I 431. de 21 &1c dezembro de 2001. Rc,'.iluiljiu ao CoaBrn&oO NHCIOII.d de :l':.llóCt'lros do projeto de lei que, unçolOUdo. $C
llarllafonna Da Lei n- lO.3SO. de 21 de dezembro de 2001.

I

~11~:IIWWWllnl

aVI

01656 Scxla-l\:lra 22

DrARIO D}, CAMARA DOS DEPUTADOS

SF - 26-12-2001
14h30min

Inácio Arruda

o Senhor Presidente da República adotou, em
21 de dezembro de 2001 e publicou no dia 22 do mesmo mês e ano, a Medida Provisória n° 15, que "Fixa
em 28 de fevereiro de 2002 o término do prazo para
adesão à repactuação das operações de crédito rural
de que trata o art. 5°, §§ 5° e 6°-A, da Lei n° 9.138, de
29 de novembro de 1995".
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:
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Bloco (PSBIPCdoB)
Eduardo Campos

PFL
José Agripino
Romeu Tuma
Francelino Pereira
Leomar Quintanilha
Bloco (PSDB/PPB)
Geraldo Melo
Pedro Piva

De acordo com as normas estabelecidas por
esta Presidência, na sessão conjunta realizada no
dia 2 de outubro do corrente, fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
- Publicação no DO: 22-12-2001
- Designação da Comissão: 26-12-2001 (SF)
- Instalação da Comissão: 27-12-2001
- Emendas: até 27-12-2001 (6° dia da publicação)
- Prazo final na Comissão: 22-12-2001 a
4-1-2002 (14° dia)
- Remessa do processo à CO: 4-1-2002
- Prazo na CO: de 5-1 a 25-2-2002 (15° ao 28°
dia)
- Recebimento previsto no SF: 25-2-2002
- Prazo no SF: de 26-2 a 11-3-2002 (42° dia)
- Se modificado, devolução à CO: 11-3-2002
- Prazo para apreciação das modificações do
SF, pela CO: de 12-3 a 14-3-2002 (43° ao 45° dia)
- Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de:
15-3-2002 (46° dia)
- Prazo final no Congresso: 29-3-2002 (60 dias)

Bloco Oposição (PT/PElPPS)
José Eduardo Dutra
Sebastião Rocha

MEDIDA PROVISÓRIA
N° 15, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2001

SENADORES
Titulares

Suplentes
PMDB
Gilvam Borges
Juvêncioda Fonseca

Renan Calheiros
Nabor Júnior

PSB
Roberto Saturnino

Ademir Andrade
* PL

José Alencar
DEPUTADOS
Suplentes

Titulares
PSDB

Carlos Batata
Sebastião Madeira

Jutahy Junior
Narcio Rodrigues

Bloco (PFLlPST)
Ariston Andrade
Corauci Sobrinho

Inocêncio Oliveira
Abelardo Lupion
PMDB

Albérico Filho

Geddel Vieira Lima
PT

Aloizio Mercadante

Walter Pinheiro
PPB
Odelmo Leão

Gérson Peres

Fixa em 28 de fevereiro de 2002 o
término do prazo para adesão à repactuação das operações de crédito rural de
que trata o art. 5°, §§ 5° e 6°_A, da Lei n°
9.138, de 29 de novembro de 1995.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1° É fixado em 28 de fevereiro de 2002 o término do prazo para adesão à repactuação das operações de crédito rural de que trata o art. 5°, §§ 5°, e
6°-A da Lei n° 9.138, de 29 de novembro de 1995.
Art. 2° Até a data fixada no art. 1° desta medida
provisória poderão ser regularizadas as prestações
vencidas das referidas operações, observada a legislação vigente.
Art. 3° Esta medida provisória entra em vigor na
data de sua publicação.
Brasília, 21 de dezembro de 2001 ; 180° da Independência e 113° da República. - Fernando Henrique Cardoso.

Fevércifll de 2002

DIÁRIO DA ('ÁMARA DOS IWI'UTADOS

MENSAGEM N° 1.419
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 62 da Constituição Federal,
submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto da Medida Provisória n° 15, de 21 de dezembro de 2001, que "Fixa em 28 de fevereiro de
2002 o término do prazo para adesão à repactuação
das operações de crédito rural de que trata o art. 5°,
§§ 5° e 6°-A, da Lei n° 9.138, de 29 de novembro de
1995".
Brasília, 21 de dezembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.
MF n° 257 EMI MPV MAPA PRAZO MPV 9
Brasília, 20 de dezembro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submetemos à consideração de Vossa Excelência a anexa proposta de medida provisória, que
tem por objetivo fixar em 28 de fevereiro de 2002 o término do prazo para adesão à repactuação das operações de crédito rural de que trata o art. 5°, §§ 5° e 6°-A
da Lei n° 9.138, de 29 de novembro de 1995.
2. Trata-se de providência necessária a dar efetividade à repactuação das operações originárias de
crédito rural, uma vez que o prazo originalmente previsto revelou-se insuficiente.
3. Assim, visando evitar sérios prejuízos aos
produtores, sobretudo àqueles com demanda junto
às instituições financeiras por novos créditos para
condução de seus empreendimentos, e atentos à determinação de Vossa Excelência no sentido de se
buscar, mediante entendimentos com lideranças do
setor rural e parlamentares afins, solução definitiva e
duradoura para os problemas de endividamento do
setor rural, sentimo-nos na obrigação de formular a
anexa proposta.
São estas, Senhor Presidente, as razões que
nos levam a propor a Vossa Excelência o presente
texto legal.
Respeitosamente, - Amaury Guilherme Bier,
Ministro de Estado da Fazenda, Interino; Márcio Fortes de Almeida, Ministro de Estado da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Interino.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N° 9.138, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1995

Dispõe sobre o crédito rural, e dá
outras providências.
Art. 5° São as instituições e os agentes financeiros do Sistema Nacional de Crédito Rural, instituído
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pela Lei n° 4.829, de 5 de novembro de 1965, autorizados a proceder ao alongamento de dívidas originárias de crédito rural, contraídas por produtores rurais,
suas associações, cooperativas e condomínios, inclusive as já renegociadas, relativas às seguintes operações, realizadas até 20 de junho de 1995:
I - de crédito rural de custeio, investimento ou
comercialização, excetuados os empréstimos do Governo Federal com opção de venda (EGF/COV);
1\- realizadas ao amparo da Lei n° 7.827, de 27
de setembro de 1989 - Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste (FNO, FNE e FCO);
111 - realizadas com recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT) e de outros recursos
operados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES);
IV - realizadas ao amparo do Fundo de Defesa
da Economia Cafeeira (FUNCAFÉ).
§ 1° O Conselho Monetário Nacional poderá autorizar a inclusão de operações de outras fontes.
§ 2° Nas operações de alongamento referidas
no caput, o saldo devedor será apurado segundo as
normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 3° Serão objeto do alongamento a que se refere o caput as operações contratadas por produtores
rurais, suas associações, condomínios e cooperativas de produtores rurais, inclusive as de crédito rural,
comprovadamente destinadas à condução de atividades produtivas, lastreadas com recursos de qualquer
fonte, observado como limite máximo, para cada emitente do instrumento de crédito identificado pelo respectivo Cadastro de Pessoa Física - CPF ou Cadastro Geral do Contribuinte - CGC, o valor de
R$200.000,00 (duzentos mil reais), observado, no
caso de associações, condomínios e cooperativas, o
seguinte:
I - as operações que tenham "cédulas-filhas"
serão enquadradas na regra geral;
\I - as operações originárias de crédito rural
sem identificação do tomador final serão enquadradas observando-se, para cada associação ou cooperativa, o valor obtido pela multiplicação do valor médio
refinanciável de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
pelo número de associados ativos da respectiva unidade;
111- nos condomínios e parcerias entre produtores rurais, adotar-se-á um limite máximo de
R$200.000,00 (duzentos mil reais) para cada participante, excetuando-se cônjuges, identificado pelo respectivo CPF ou CGC.
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§ 4° As operações desclassificadas do crédito
rural serão incluídas nos procedimentos previstos
neste artigo, desde que a desclassificação não tenha
decorrido de desvio de crédito ou outra ação dolosa
do devedor.
§ 5° Os saldos devedores apurados, que se enquadrem no limite de alongamento previsto no § 3° terão seus vencimentos alongados pelo prazo mínimo
de sete anos, observadas as seguintes condições:
I - prestações anuais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira em 31 de outubro de 1997, admitidos ajustes no cronograma de retomo das operações
alongadas e adoção de bônus de adimplência nas
prestações, conforme o estabelecido nesta Lei e a devida regulamentação do Conselho Monetário Nacional; (Redação dada pela Lei n° 9.866, de 9-11-1999)
11 - taxa de juros de três por cento ao ano, com
capitalização anual;
111 - independentemente da atividade agropecuária desenvolvida pelo mutuário, os contratos terão
cláusula de equivalência em produto, ficando a critério do mesmo a escolha de um dos produtos, a serem
definidos pelo Conselho Monetário Nacional, cujos
preços de referência constituirão a base de cálculo
dessa equivalência;
IV - a critério do mutuário, o pagamento do débito poderá ser feito em moeda corrente ou em equivalentes unidades de produto agropecuário, consoante
a opção referida no inciso anterior, mediante depósito
da mercadoria em unidade de armazenamento credenciada pelo Governo Federal;
V - a critério das partes, caso o mutuário comprove dificuldade de pagamento de seu débito nas
condições supra indicadas, o prazo de vencimento da
operação poderá ser estendido até o máximo de dez
anos, passando a primeira prestação a vencer em 31
de outubro de 1998, sujeitando-se, ainda, ao disposto
na parte final do inciso I deste parágrafo, autorizados
os seguintes critérios e condições de renegociação:
(Redação dada pela Lei n° 9.866, de 9-11-1999)
a) prorrogação das parcelas vincendas nos
exercícios de 1999 e 2000, para as operações de responsabilidade de um mesmo mutuário, cujo montante
dos saldos devedores seja, em 31 de julho de 1999,
inferior a quinze mil reais; (Alínea incluída pela Lei n°
9.866, de 9-11-1999)
b) nos casos em que as prestações de um mesmo mutuário totalizem saldo devedor superior a quinze mil reais, pagamento de dez por cento e quinze por
cento, respectivamente, das prestações vencíveis
nos exercícios de 1999 e 2000, e prorrogação do restante para o primeiro e segundo ano subseqüente ao
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do vencimento da última parcela anteriormente ajustada;(Alínea incluída pela Lei n09.866, de 9-11-1999)
c) o pagamento referente à prestação vencível
em 31 de outubro de 1999 fica prorrogado para 31 de
dezembro do mesmo ano, mantendo-se os encargos
de normalidade; (Alínea incluída pela Lei n° 9.866, de
9-11-1999)
d) o bônus de adimplência a que se refere o inciso I deste parágrafo, será aplicado sobre cada prestação paga até a data do respectivo vencimento e será
equivalente ao desconto de: (A línea incluída pela Lei
n09.866, de 9-11-1999)
1) trinta por cento, se a parcela da dívida for
igualou inferior a cinqüenta mil reais; (incluída pela
Lein09.866, de 9-11-1999)
2) trinta por cento até o valor de cinqüenta mil
reais e quinze por cento sobre o valor excedente a
cinqüenta mil reais, se a parcela da dívida for superior
a esta mesma importância; (incluída pela Lei n° 9.866,
de 9-11-1999)
VI - caberá ao mutuário oferecer as garantias
usuais das operações de crédito rural, sendo vedada
a exigência, pelo agente financeiro, de apresentação
de garantias adicionais, liberando-se aquelas que excederem os valores regulamentares do crédito rural;

VII- a data de enquadramento da operação nas
condições estabelecidas neste parágrafo será aquela
da publicação desta Lei.
§ 6° Os saldos devedores apurados, que não se
enquadrem no limite de alongamento estabelecido no
§ 3°, terão alongada a parcela compreendida naquele
limite segundo as condições estabelecidas no § 5°,
enquanto a parcela excedente será objeto de renegociação entre as partes, segundo as normas fixadas
pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 6°-A. Na renegociação da parcela a que se refere o § 6°, o Tesouro Nacional efetuará, mediante declaração de responsabilidade dos valores atestados
pelas instituições financeiras, o pagamento relativo
ao rebate de até dois pontos percentuais ao ano sobre a taxa de juros, aplicado a partir de 24 de agosto
de 1999, para que não incidam taxas de juros superiores aos novos patamares estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional para essa renegociação, não
podendo da aplicação do rebate resultar taxa de juros
inferior a seis por cento ao ano, inclusive nos casos já
renegociados, cabendo a prática de taxas inferiores
sem o citado rebate.(Parágrafo incluído pela Lei n°
9.866, de 9-11-1999)
§ 6°-8. As dívidas originárias de crédito rural
que tenham sido contratadas entre 20 de junho de
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1995 e 31 de dezembro de 1997 e contenham índice
de atualização monetária, bem como aquelas enquadráveis no Programa de Revitalização de Cooperativas de Produção Agropecuária - RECOOP, poderão
ser renegociadas segundo o que estabelecem os §§
6°-A e 6°-C deste artigo.(Parágrafo incluído pela Lei
n09.866, de 9-11-1999)

§ 6°-C. As instituições integrantes do Sistema
Nacional de Crédito Rural- SNCR, na renegociação
da parcela a que se referem os §§ 6°, 6°-A e 6°-B, a
seu exclusivo critério, sem ônus para o Tesouro Nacional, não podendo os valores correspondentes integrar a declaração de responsabilidade a que alude o §
6°-A, ficam autorizadas:
(Parágrafo incluído pela Lei n° 9.866,

de

9-11-1999)

I - a financiar a aquisição dos títulos do Tesouro
Nacional, com valor de face equivalente ao da dívida
a ser financiada, os quais devem ser entregues ao
credor em garantia do principal;(lnciso incluído pela
Lei n° 9.866, de 9-11-1999)
II - a conceder rebate do qual resulte taxa de juros inferior a seis por cento ao ano.(lnciso incluído
pela Lei n° 9.866, de 9-11-1999)

§ 6°-0. Dentro dos seus procedimentos bancários, os agentes financeiros devem adotar as providências necessárias à continuidade da assistência creditícia a mutuários contemplados com o alongamento
de que trata esta Lei, quando imprescindível ao desenvolvimento de suas explorações. (Parágrafo incluído pela Lei n° 9.866, de 9-11-1999)

§ 6°-E. Ficam excluídos dos benefícios constantes dos parágrafos 5°, 6°-A, 6°-B, 6°-C e 6°-0 os mutuários que tenham comprovadamente cometido desvio de finalidade de crédito.(Parágrafo incluído pela
Lei n° 9.866, de 9-11-1999)
§ 7° Não serão abrangidos nas operações de
alongamento de que trata este artigo os valores deferidos em processos de cobertura pelo Programa de
Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO.
§ 8° A critério do mutuário, o saldo devedor a ser
alongado poderá ser acrescido da parcela da dívida,
escriturada em conta especial, referente ao diferenciai de índices adotados pelo plano de estabilização
econômica editado em março de 1990, independentemente do limite referido no § 3° estendendo-se o
prazo de pagamento referido no § 5° em um ano.
§ 9° O montante das dívidas mencionadas no
caput, passíveis do alongamento previsto no § 5°, é
de R$7.000.000.000,00 (sete bilhões de reais).
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§ 10. As operações de alongamento de que trata
este artigo poderão ser formalizadas através da emissão de cédula de crédito rural, disciplinada pelo Decreto-lei n° 167, de 14 de fevereiro de 1967.
§ 11. O agente financeiro apresentará ao mutuário extrato consolidado de sua conta gráfica, com a
respectiva memória de cálculo, de forma a demonstrar discriminadamente os parâmetros utilizados para
a apuração do saldo devedor.
Art. 6° É o Tesouro Nacional autorizado a emitir
títulos até o montante de R$7.000.000.000,00, (sete
bilhões de reais) para garantir as operações de alongamento dos saldos consolidados de dívidas de que
trata o art. 5°.
1° A critério do Poder Executivo, os títulos referidos no caput poderão ser emitidos para garantir o valor total das operações nele referidas ou, alternativamente, para garantir o valor da equalização decorrente do alongamento.
2° O Poder Executivo, por iniciativa do Ministério
da Fazenda, fundamentará solicitação ao Senado Federal de aumento dos limites referidos nos incisos VI,
VII e VIII do art. 52 da Constituição Federal.
LEI N° 9.866, DE 9 DE NOVEMBRO DE 1999
Dispõe sobre o alongamento de dívidas originárias de crédito rural, de que
trata a Lei n° 9.138, de 29 de novembro
de 1995, e de dívidas para com o Fundo
de Defesa da Economia Cafeeira FUNCAFÉ, instituído pelo Decreto-Lei n°
2.295, de 21 de novembro de 1986, que
foram reescalonadas no exercício de
1997, das operações de custeio e colheita da safra 1997/1998, à luz de resolução
do Conselho Monetário Nacional, e dá
outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Os incisos I e V do § 5° do art. 5° da Lei n°
9.138, de 29 de novembro de 1995, passam a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 5°
.
5°
.
I - prestações anuais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira em 31 de outubro de 1997, admitidos ajustes no cronograma de retorno das operações alongadas e
adoção de bônus de adimplência nas pres-
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tações, conforme o estabelecido nesta Lei e
a devida regulamentação do Conselho Monetário Nacional; (NR)
V - a critério das partes, caso o mutuário comprove dificuldade de pagamento de
seu débito nas condições supra indicadas, o
prazo de vencimento da operação poderá ser
estendido até o máximo de dez anos, passando a primeira prestação a vencer em 31 de
outubro de 1998, sujeitando-se, ainda, ao disposto na parte final do inciso I deste parágrafo, autorizados os seguintes critérios e condições de renegociação: (NR)
a) prorrogação das parcelas vincendas
nos exercícios de 1999 e 2000, para as operações de responsabilidade de um mesmo
mutuário, cujo montante dos saldos devedores seja, em 31 de julho de 1999, inferior a
quinze mil reais;
b) nos casos em que as prestações de
um mesmo mutuário totalizem saldo devedor superior a quinze mil reais, pagamento
de dez por cento e quinze por cento, respectivamente, das prestações vencíveis nos
exercícios de 1999 e 2000, e prorrogação
do restante para o primeiro e segundo ano
subseqüente ao do vencimento da última
parcela anteriormente ajustada;
c) o pagamento referente à prestação
vencível em 31 de outubro de 1999 fica prorrogado para 31 de dezembro do mesmo ano,
mantendo-se os encargos de normalidade;
d) o bônus de adimplência a que se refere o inciso I deste parágrafo, será aplicado
sobre cada prestação paga até a data do
respectivo vencimento e será equivalente ao
desconto de:
1) trinta por cento, se a parcela da dívida for igualou inferior a cinqüenta mil reais;
2) trinta por cento até o valor de cinqüenta mil reais e quinze por cento sobre o
valor excedente a cinqüenta mil reais, se a
parcela da dívida for superior a esta mesma
importância;
Art. 2° O art. 5° da Lei n° 9.138, de 1995, passa a vigorar acrescido dos seguinte parágrafos:
"§ 6°-A. Na renegociação da parcela a que se refere o § 6°, o Tesouro Nacional efetuará, mediante declaração de responsabilidade dos valores atestados
pelas instituições financeiras, o pagamento relativo
ao rebate de até dois pontos percentuais ao ano so-
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bre a taxa de juros, aplicado a partir de 24 de agosto
de 1999, para que não incidam taxas de juros superiores aos novos patamares estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional para essa renegociação, não
podendo da aplicação do rebate resultar taxa de juros
inferior a seis por cento ao ano, inclusive nos casos já
renegociados, cabendo a prática de taxas inferiores
sem o citado rebate.
§ 6°-8. As dívidas originárias de crédito rural
que tenham sido contratadas entre 20 de junho de
1995 e 31 de dezembro de 1997 e contenham índice
de atualização monetária, bem com aquelas enquadráveis no Programa de Revitalização de Cooperativas de Produção Agropecuária - RECOOP, poderão
ser renegociadas segundo o que estabelecem os §§
6°-A e 6°-C deste artigo.
§ 6°-C. As instituições integrantes do Sistema
Nacional de Crédito Rural- SNCR, na renegociação
da parcela a que se referem os §§ 6°, 6°-A e 6°-8, a
seu exclusivo critério, sem ônus para o Tesouro Nacional, não podendo os valores correspondentes integrar a declaração de responsabilidade a que alude o §
6°-A, ficam autorizadas:
I - a financiar a aquisição dos títulos do Tesouro
Nacional, com valor de face equivalente ao da dívida
a ser financiada, os quais devem ser entregues ao
credor em garantia do principal;
II - a conceder rebate do qual resulte taxa de juros inferior a seis por cento ao ano.
§ 6°-0. Dentro dos seus procedimentos bancários, os agentes financeiros devem adotar as providências necessárias à continuidade da assistência creditícia a mutuários contemplados com o alongamento
de que trata esta Lei, quando imprescindível ao desenvolvimento de suas explorações.
§ 6°-E. Ficam excluídos dos benefícios constantes dos parágrafos 5°, 6°-A, 6°-8, 6°-C, e 6°-0 os mutuários que tenham comprovadamente cometido desvio de finalidade de crédito".
Art. 3° A Lei nO 9.138, de 1995, passa a vigorar
acrescida do seguinte artigo:
"Art. 8°-A. Fica o gestor do Fundo de Defesa da
Economia Cafeeira - FUNCAFÉ, instituído pelo Decreto-Lei n° 2.295, de 21 de novembro de 1986, autorizado a promover ajuste contratual junto ao agente financeiro, com base nas informações dele recebidas,
a fim de adequar os valores e prazos de reembolso,
ao Fundo, das operações de consolidação e reescalonamento de dívidas de cafeicultores e suas cooperativas, realizadas no exercício de 1997, e ainda, das
operações de custeio e colheita da safra 1997/1998, à
luz de resolução do Conselho Monetário Nacional.
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Parágrafo único. A adequação de valores e prazos
de reembolso de que trata o caput será efetuada nas
mesmas condições que forem estabelecidas segundo o
que determina o inciso I do § 5° do art. 5° desta Lei".
Art. 4° Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção a produtores rurais nas operações
de renegociação de que trata o § 6°-A do art. 5° da Lei
n° 9.138, de 1995.
Parágrafo único. Cabe ao Banco Central do Brasil
acompanhar e fiscalizar as operações renegociadas,
beneficiárias de subvenção nos termos do caput.
Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de novembro de 1999; 178° da
Independência e 111° da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Pedro Malan - Marcus
Vinícius Pratini de Moraes - Martus Tavares.
Aviso n° 1.551 - C. civil
Brasília, 21 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Senador Carlos Wilson
Primeiro Secretário do Senado Federal
Brasília - DF
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na
qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, submete à deliberação do Congresso Nacional o
texto da Medida Provisória n° 15, de 21 de dezembro
de 2001. - Pedro Parente, Chefe da Casa Civil da
Presidência da República.
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Titulares
Confúcio Moura - José Priante - Pedro Chaves
- Pedro Novais - Renato Vianna.
Outrossim, informo que as demais vagas serão
preenchidas oportunamente.
Atenciosamente, - Deputado Geddel Vieira
Lima, Líder do PMDB.
Publique-se.
Em 21-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
Do Sr. Deputado Walter Pinheiro, Líder do
PT, nos seguintes termos:
Ofício n° 4/Plen
Brasília, 20 de fevereiro de 2002
Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar, como titulares, os Deputados Marcos
Afonso, PT/AC, Babá, PT/PA, e Nilson Mourão,
PT/AC, na Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição n° 412-A,
de 2001, do Senhor Jefferson Peres, que "Altera o Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzindo artigos para instituir o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia Ocidental".
Atenciosamente, - Deputado Walter Pinheiro,
Líder do PI.

Publique-se.
Em 21-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

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

Da Bancada do PTB, nos seguintes termos:

OF./GAB./I/N° 14
Brasília, 20 de fevereiro de 2002
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM.JP n° 1.757/1, encaminho a Vossa Excelência a relação dos nomes
dos Deputados do PMDB, que comporão a Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta
de Emenda à Constituição nO 412-A/2001 , que "altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzindo artigos para instituir o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia Ocidental".

OF. PTB N° 47/2002
Brasília, 20 de fevereiro de 2002
fnO

Ex
Sr.
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Os Deputados do Partido Trabalhista Brasileiro
- PTB, abaixo-assinados, resolveram reconduzir ao
cargo de Líder da Bancada, nos termos do art 9°, § 2°
do Regimento Interno, o Senhor Deputado Roberto
Jefferson (PTB - RJ).

Defiro. Publique-se. - Ao Diretor-Geral.
Em 21-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
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Da Bancada do PCdoB, nos seguintes ter-

Ofício n° 552/2001

mos:

Brasília, 5 de dezembro de 2001

Ofício nO 10/2002
Brasília, 20 de dezembro de 2001
Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência, nos termos
regimentais, que a Bancada do Partido Comunista do
Brasil - PCdoB, escolheu por unanimidade o Deputado Haroldo Lima para Líder e os Deputados Inácio
Arruda, Tânia Soares e Agnelo Queiroz para Vice-líderes, a partir desta data.
Aproveitamos a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência a expressão de elevado apreço. Deputado Agnelo Queiroz; Deputado Aldo Arantes;
Deputado Aldo Rebelo; Deputado Haroldo Lima;
Deputado Inácio Arruda; Deputada Jandira Feghali;
Deputado Sérgio Miranda; Deputada Socorro Gomes; Deputada Tânia Soares; Deputada Vanessa
Grazziotin.
Defiro. Publique-se. - Ao Sr. Diretor
Geral.
Em 21-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
Do Sr. Deputado Luís Carlos Heinze,
Presidente da Comissão de Agricultura e Política
Rural, nos seguintes termos:

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Excelência a apreciação do Projeto de Lei n° 4.826/01 por
este Órgão Técnico.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Respeitosamente, - Deputado Luis Carlos Heinze, Presidente.
Publique-se.
Em 1°-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLíTICA RURAL
Ofício n° 553/2001
Brasília, 5 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência a apreciação do Projeto de Lei n°
1.054/99 por este Órgão Técnico.
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Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Respeitosamente, Heinze, Presidente.

Deputado Luis Carlos

Publ iq ue-se.
Em 5-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
Ofício n° 554/2001
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Ofício n° 556/2001
Brasília, 12 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,

Brasília, 5 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência a apreciação do Projeto de Lei n°
1.664-N99 por este Órgão Técnico.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Respeitosamente, Heinze, Presidente.

Deputado Luis Carlos

Publique-se.
Em 5-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
Ofício n° 555/2001
Brasília, 5 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto noart. 58do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Excelência a apreciação do Projeto de Lei n° 2.575/00 por
este Órgão Técnico.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Respeitosamente, - Deputado Luis Carlos Heinze, Presidente.

Publique-se.
Em 1°-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
Do Sr. Deputado Ronaldo Caiado, Presidente,
em exercício, da Comissão de Agricultura e
Política Rural, nos seguintes termos:

Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência a apreciação do Projeto de Lei n°
2.639/00 por este Órgão Técnico.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Respeitosamente, - Deputado Ronaldo Caiado, Presidente em exercício.

Publique-se.
Em 21-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
Ofício n° 557/2001
Brasília, 12 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Excelência a apreciação do Projeto de Lei n° 3.685/00 por
este Órgão Técnico.
Solicito a VOf'>sa Excelência autorizar a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Respeitosamente, - Deputado Ronaldo Caiado, Presidente em exercício.

Publique-se.
Em 21-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
Ofício nO 558/2001
Brasília, 12 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do
Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência a apreciação do Projeto de Lei n°
687-A/95, e dos de n° 825/95, 1.273/95,2.965/97,
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3.016/97 e 3.331/97, apensados, por este Órgão
Técnico.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
dos referidos projetos e do parecer a eles oferecidos.
Respeitosamente,
Deputado Ronaldo
Caiado, Presidente em exercício.
Publique-se.
Em 21-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
Do Sr. Deputado César Bandeira, Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, nos seguintes termos:
OF. CCTCI-P/358/01
Brasília, 12 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
n° 1.787, de 1996.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Atenciosamente, - Deputado César Bandeira,
Presidente.
Publ iq ue-se.
Em 21-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
OF .CCTCI-P/360/01
Brasília, 12 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno,
a apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei n° 4.043-A, de 2001.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Atenciosamente, - Deputado César Bandeira,
Presidente.
Publique-se.
Em 21-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

OF.CCTCI-P/361/2001
Brasília, 12 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento
ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
n° 4.681, de 2001.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Atenciosamente, - Deputado César Bandeira,
Presidente.
Publique-se.
Em 1°-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
OF. CCTCI-P/362/01
Brasília, 12 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
n° 4.939/01.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Atenciosamente, - Deputado César Bandeira,
Presidente.
Publique-se.
Em 21-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
OF.CCTCI-P/363/01
Brasília, 12 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
nO 5.047/01.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
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Atenciosamente, - Deputado César Bandeira,
Presidente.

Publique-se.
Em 21-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
Do Sr. Deputado Inaldo Leitão, Presidente
da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, nos seguintes termos:

OF. N° 1,484-P/2001 - CCJR
Brasília, 5 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.111/01, apreciado por este Órgão
Técnico, em 4 de dezembro do commte.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração. - Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

Publique-se.
Em 1°-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
OF. N° 1,485-P/2001 - CCJR
Brasília, 5 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nO 1.113/01, apreciado por este Órgão
Técnico, em 4 de dezembro do corrente.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração. - Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

Publique-se.
Em 21-2-02. - Aécio Neves, Presidente
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OF. N° 1,486-P/2001 - CCJR
Brasília, 5 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de D~creto
Legislativo n° 1.115/01, apreciado por este Orgão
Técnico, em 4 de dezembro do corrente.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração. - Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

Publique-se.
Em 1°-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
OF. N° 1,487-P/2001 - CCJR
Brasília, 5 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.138/01, apreciado por este Órgão
Técnico, em 4 de dezembro do corrente.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração. - Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

Publique-se.
Em 1°-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
OF. N° 1,488-P/2001 - CCJR
Brasília, 5 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de D~creto
Legislativo n° 1.149/01, apreciado por este Orgão
Técnico em 4 de dezembro do corrente.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração. - Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

Publique-se.
Em 1°-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
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OF. N° 1.489-P/2001 - CCJR

OF. N° 1.558-P/2001 - CCJR

Brasília, 5 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.153/01, apreciado por este Órgão
Técnico, em 4 de dezembro do corrente.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração. - Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

Publique-se.
Em 1°-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
OF. N° 1.516-P/2001 - CCJR
Brasília, 12 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Órgão Técnico, em 6 de dezembro do corrente,
do Projeto de Lei n° 659-B/99.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do referido projeto e parecer a ele oferecido.
Cordialmente, - Deputado Inaldo Leitão.
Publ iq ue-se.
Em 8-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
OF. N° 1.517-P/2001 - CCJR
Brasília, 12 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Órgão Técnico, em 6 de dezembro do corrente,
dos Projetos de Lei nos 3.911-A/97 e 4.190/98,
4.197/98,4.536/98,4.792/98,6/99,1.669/99.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação dos referidos projetos e parecer a eles oferecidos.
Cordialmente, - Deputado Inaldo Leitão.
Publique-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presidente.

Brasília, 11 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.522/01, apreciado por este Órgão
Técnico, em 6 de dezembro do corrente.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração. - Deputado Inaldo Leitão.

Publique-se.
Em 20-12-01 . - Aécio Neves, Presidente.
OF. N° 1.569/01
Brasília, 13 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 922/01, apreciado por este Órgão Técnico, em 11 de dezembro do corrente.
Atenciosamente, - Deputado Inaldo Leitão,
Presidente.

Publique-se.
Em 8-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
OF. N° 1.570/01
Brasília, 13 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto qe Decreto
Legislativo n° 967/01, apreciado por este Orgão Técnico, em 11 de dezembro do corrente.
Atenciosamente, - Deputado Inaldo Leitão,
Presidente.

Publique-se.
Em 8-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
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OF. N° 1.579/01
Brasília, 13 de dezembro de 2001

Brasília, 13 de dezembro de 2001

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

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 993/01, apreciado por este Órgão Técnico, em 11 de dezembro do corrente.
Atenciosamente, - Deputado Inaldo Leitão,
Presidente.

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.205/01, apreciado por este Órgão
Técnico, em 11 de dezembro do corrente.
Atenciosamente, - Deputado Inaldo Leitão,
Presidente.

Publique-se.
Em 8-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

OF. N° 1.572/01
Brasília, 13 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 997/01, apreciado por este Órgão Técnico, em 11 de dezembro do corrente,
Atenciosamente, - Deputado Inaldo Leitão,
Presidente.

Publique-se.
Em 8-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

OF. N° 1.573/01
Brasília, 13 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.001/01, apreciado por este Órgão
Técnico, em 11 de dezembro do corrente.
Atenciosamente, - Deputado Inaldo Leitão,
Presidente.

Publique-se.
Em 8-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

Publique-se.
Em 14-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

OF. N° 1.580/01
Brasília, 13 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 12.116/01, apreciado por este Órgão
Técnico, em 11 de dezembro do corrente.
Atenciosamente, - Deputado Inaldo Leitão,
Presidente.

Publique-se.
Em 14-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

OF, N° 1.581/01
Brasília, 13 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.228/01, apreciado por este Órgão
Técnico, em 11 de dezembro do corrente.
Atenciosamente, - Deputado Inaldo Leitão,
Presidente.

Publique-se.
Em 14-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
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OF. N° 1582/01

OF N° 1.585/01
Brasília, 13 de dezembro de 2001
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Brasília, 13 de dezembro de 2001

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

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de D~creto
Legislativo n° 1.229/01, apreciado por este Orgão
Técnico, em 11 de dezembro do corrente.
Atenciosamente, - Deputado Inaldo Leitão,
Presidente.

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.251/01, apreciado por este Órgão
Técnico, em 11 de dezembro do corrente.
Atenciosamente, - Deputado Inaldo Leitão,
Presidente.

Publiq ue-se.
Em 14-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
OF. N° 1.583/01

Publique-se.
Em 14-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
OF. N° 1.586/1

Brasília, 13 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de D~creto
Legislativo n° 1.244/01, apreciado por este Orgão
Técnico, em 11 de dezembro do corrente.
Atenciosamente, - Deputado Inaldo Leitão,
Presidente.

Publique-se.
Em 14-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
OF. N° 1.584/01

Brasília, 13 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.260/1, apreciado por este Órgão Técnico, em 11 de dezembro do corrente.
Atenciosamente, - Deputado Inaldo Leitão,
Presidente.

Publique-se.
Em 14-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
OF. N° 1587/1
Brasília, 13 de dezembro de 2001

Brasília, 13 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de D~creto
Legislativo n° 1.245/01, apreciado por este Orgão
Técnico, em 11 de dezembro do corrente.
Atenciosamente, - Deputado Inaldo Leitão,
Presidente.

Publique-se.
Em 14-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.273/1 , apreciado por este Órgão Técnico, em 11 de dezembro do corrente.
Atenciosamente, - Deputado Inaldo Leitão
Presidente.

Publique-se.
Em 14-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
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OF. N° 1.588/01
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OF. N° 1.591/01
Brasília, 13 de dezembro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.290/1, apreciado por este Órgão Técnico, em 11 de dezembro do corrente.
Atenciosamente, - Deputado Inaldo Leitão,
Presidente.

Publique-se.
Em 14-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
OF. N° 1.589/01

Brasília, 13 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.487/01, apreciado por este Órgão
Técnico, em 11 de dezembro do corrente.
Atenciosamente, - Deputado Inaldo Leitão,
Presidente.

Publique-se.
Em 14-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
OF. W 1.592/01

Brasília, 13 de dezembro de 2001

Brasília, 13 de dezembro de 2001

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

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de D~creto
Legislativo nO 1.315/01, apreciado por este Orgão
Técnico, em 11 de dezembro do corrente.
Atenciosamente, - Deputado Inaldo Leitão,
Presidente.

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de DE!creto
Legislativo n° 1.567/01, apreciado por este Orgão
Técnico, em 11 de dezembro do corrente.
Atenciosamente, - Deputado Inaldo Leitão,
Presidente.

Publique-se.
Em 14-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
OF. N° 1.590/01

Publique-se.
Em 20-12-01.
Presidente.

Aécio

Neves,

OF. N° 1.630-P/2001 - CCJR
Brasília, 13 de dezembro de 2001

Brasília, 18 de dezembro de 2001

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

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.349/01, apreciado por este Órgão
Técnico, em 11 de dezembro do corrente.
Atenciosamente, - Deputado Inaldo Leitão
Presidente.

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de D~creto
Legislativo n° 1.003/01, apreciado por este Orgão
Técnico, em 13 de dezembro do corrente.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração. - Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

Publique-se.
Em 14-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

Publique-se.
Em 14-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
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OF. N° 1631-P/2001 - CCJR
Brasília, em 18 de dezembro de 2001

OF. N° 1.634-P/2001 - CCJR
Brasília, 18 de dezembro de 2001

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

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de D~creto
Legislativo n° 1.101/01, apreciado por este Orgão
Técnico, em 13 de dezembro do corrente.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração. Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.440/01, apreciado por este Órgão
Técnico, em 13 de dezembro do corrente.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração. - Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

Publique-se.
Em 14-2-02 - Aécio Neves, Presidente.
OF. N° 1632-P/2001 - CCJR

Publique-se.
Em 14-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

Brasília, em 18 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.249/01, apreciado por este Órgão
Técnico, em 13 de dezembro do corrente.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração. Deputado Inaldo Leitão, Presidente.
Publique-se.
Em 14-2-02 - Aécio Neves, Presidente.
OF. N° 1633-P/2001 - CCJR
Brasília, em 18 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nO 1.257/01, apreciado por este Órgão
Técnico, em 13 de dezembro do corrente.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração. Deputado Inaldo Leitão, Presidente.
Publique-se.
Em 14-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

OF. N° 1.635-P/2001 - CCJR
Brasília, 18 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nO 1.565/01, apreciado por este Órgão
Técnico, em 13 de dezembro do corrente.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração. - Deputado Inaldo Leitão, Presidente.
Publique-se.
Em 14-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
Do Sr. Deputado Djalma Paes, Presidente
da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior, nos seguintes termos:
Ofício n° 316-P/2001
Brasília, 5 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
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Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
n° 4.625/01 , de autoria do Sr. José Carlos Coutinho.
Pelo exposto, solicito autorização para publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Atenciosamente, - Djalma Paes, Presidente.
Publique-se.
Em 5-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
Departamento de Comissões
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR
Ofício n° 317-P/2001
Brasília, 5 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
n° 3.879/00, de autoria do Sr. José Carlos Coutinho.
Pelo exposto, solicito autorização para publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Atenciosamente, - Deputado Djalma Paes,
Presidente.
Publique-se.
Em 5-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
Ofício n° 318-P/2001
Brasília, 5 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
n° 3.245-NOO, de autoria do Sr. Ricardo Ferraço.
Pelo exposto, solicito autorização para publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Atenciosamente, - Deputado Djalma Paes,
Presidente.
Publique-se.
Em 5-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
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Ofício n° 319-P/2001
Brasília, 5 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento
ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei n°
1.114-N99, de autoria do Sr. Wellington Dias e outros.
Pelo exposto, solicito autorização para publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Atenciosamente, - Deputado Djalma Paes,
Presidente.
Publique-se.
Em 8-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
Do Sr. Deputado Walfrido Mares Guia, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, nos seguintes termos:
Ofício n° P-226/COECD
Brasília, 5 de dezembro de 2001
Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
rejeição do Projeto de Lei n° 4.643/2001, do Sr. Marcos Cintra, que "Institui o Dia Nacional do Escrivão de
Polícia, a ser comemorado anualmente no dia 5 de
novembro", para publicação da referida proposição e
do parecer a ela oferecido.
Atenciosamente, - Deputado Walfrido Mares
Guia, Presidente.
Publique-se.
Em 8-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO
Ofício n° P-228/COECD
Brasília, 5 de dezembro de 2001
Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
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Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento
ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a rejeição do Projeto de Lei n° 4.674/2001, do Sr. Júlio Redecker, que "Instrtui o Dia Nacional do Curtidor, nas condições que especifica", para publicação da referida proposição e do parecer a ela oferecido.
Atenciosamente, - Deputado Walfrido Mares
Guia, Presidente.
Publique-se.
Em 8-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
Ofício n° P-229/COECD
Brasília, 5 de dezembro de 2001
Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
rejeição do Projeto de Lei n° 2.135/99, do Sr. Ronaldo
Cezar Coelho, que "modifica dispositivos da Lei n°
9.131, de 24 de novembro de 1995", e do Projeto de
Lei n° 2.744/2000, apensado, para publicação das referidas proposições e do parecer a elas oferecido.
Atenciosamente, - Deputado Walfrido Mares
Guia, Presidente.
Publique-se.
Em 8-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
Ofício n° P-230/COECD
Brasília, 5 de dezembro de 2001
oi

Ofício n° P-232/COECD
Brasília, 5 de dezembro de 2001
Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
aprovação do Projeto de Lei n° 3.148/2000, do Sr. Romeu Queiroz, que "dá ao trecho da BR-418 situado no
Estado de Minas Gerais, o nome de 'Rodovia Deolisano Rodrigues de Sousa"', para publicação da referida
proposição e do parecer a ela oferecido.
Atenciosamente, - Deputado Walfrido Mares
Guia, Presidente.
Publique-se.
Em 8-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
Ofício n° P-234/COECD
Brasília, 5 de dezembro de 2001
Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
rejeição do Projeto de Lei n° 3.701/2000, do Sr. Edison Andrino, que "Torna obrigatório estágio semestral
de estudantes universitários, como atividade curricular do último semestre do curso, em comunidades carentes de sua cidade", para publicação da referida
proposição e do parecer a ela oferecido.

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

Atenciosamente, - Deputado Walfrido Mares
Guia, Presidente.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento
ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a aprovação do Projeto de Lei nO 4.414/2001, do Sr. Cezar
Schirmer, que "instrtui o Dia Nacional do Supervisor
Educacional", para publicação da referida proposição e
do parecer a ela oferecido.
Atenciosamente, - Deputado Walfrido Mares
Guia, Presidente.

Ofício nO P-239/COECD

Publique-se.
Em 8-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

Publique-se.
Em 5-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

Brasília 12 de dezembro de 2001
Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves,
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a rejeição do Projeto de Lei n° 4.566/2001, do
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Sr. Jaime Martins, que "Institui o Dia Nacional das
Associações de Moradores de Bairros e Conselhos
Comunitários Rurais", para publicação da referida
proposição e do parecer a ela oferecido.
Atenciosamente, - Deputado Walfrido Mares
Guia, Presidente.
Publ iq ue-se.
Em 21-2-02. dente.

Aécio Neves, Presi-

Ofício n° P-240/COECD
Brasília 12 de dezembro de 2001
Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a rejeição do Projeto de Lei n° 4.82312001, do
Sr. Nelson Marquezelli, que "Institui o Dia do Acupunturista", para publicação da referida proposição
e do parecer a ela oferecido.
Atenciosamente, - Deputado Walfrido Mares
Guia, Presidente.
Publique-se.
Em 21-02-02. - Aécio Neves, Presidente.
Ofício n° P-241/COECD
Brasília, 12 de dezembro de 2001
Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
aprovação do Projeto de Lei n04.271/2001 do Sr.
Nelo Rodolfo, que "insnte o Dia Nacional da Cultura e
da Paz", e a rejeição do Projeto de Lei n° 4.821/2001,
apensado, para publicação das referidas proposições
e do parecer a elas oferecido.
Atenciosame 4.271/2001, - Deputado Walfrido Mares Guia, Presidente.
Publique-se.
Em 21-2-02. Aécio Neves, Presidente.

Fevereiro de 2002

Ofício n° P-243/COECD
Brasília, 12 de dezembro de 2001
Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
rejeição do Projeto de Lei nO 4.299/2001, do Sr. Enio
Bacci, que "dispõe sobre a inclusão obrigatória da
disciplina 'Direitos do Consumidor' no currículo escolar, a partir da 6a série", para publicação da referida
proposição e do parecer a ela oferecido.
Atenciosamente, - Deputado Walfrido Mares
Guia, Presidente.
Publique-se.
Em 21-02-02. - Aécio Neves, Presidente.
Ofício nO P-244/COECO
Brasília, 12 de dezembro de 2001
Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
aprovação do Projeto ele Lei n° 4.927/2001, do Sr.
Ivan Valente, que "dá nova redação ao inciso 11, do art.
r, da Lei nO 9.394, de 20 de dezembro de 1996", para
publicação da referida proposição e do parecer a ela
oferecido.
Atenciosamente, - Deputado Walfrido Mares
Guia, Presidente.
Publique-se.
Em 21-02-02.
Presidente.

Aécio

Neves,

Ofício n° P-245/COECD
Brasília, 12 de dezembro de 2001
Exceientíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente ela Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a aprovação do Projeto de Lei n° 1.791-A/99, do
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Sr. Eduardo Barbosa, que "institui o Dia Nacional
dos Surdos", para publicação da referida proposição
e do parecer a ela oferecido.
Atenciosamente, - Deputado Walfrido Mares
Guia, Presidente.
Publique-se.
Aécio
Neves,
Em
14-2-02.
Presidente.
Ofício n° P-246/COECD
Brasília, 12 de dezembro de 2001
Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a aprovação, com substitutivo, do Projeto de Lei
n° 3.305-A/2000, do Sr. Francisco Garcia, que "dispõe sobre exames médicos prévios a aulas de educação física", para publicação da referida proposição e do parecer a ela oferecido.
Atenciosamente, - Deputado Walfrido Mares
Guia, Presidente.
Aécio

Senhor Presidente
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
aprovação do Projeto de Lei n° 3.847/2000, do Sr. Wilson Santos, que "Altera o § 2° do art. 1° da Lei n°
8.685, de 20 de julho de 1993", para publicação da referida proposição e do parecer a ela oferecido.
Atenciosamente, - Deputado Walfrido Mares
Guia, Presidente.
Publique-se.
Em 21-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

Senhor Presidente,

Publique-se.
Em
21-2-02
Presidente.

Ofício n° P-248/COECD
Brasília 12 de dezembro de 2001
'
Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Neves,

Ofício n° P-247/COECD
Brasília, 12 de dezembro de 2001
Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
aprovação do Projeto de Lei n° 4.09212001, do Sr.
Professor Luizinho, que "institui o dia 28 de abril como
Dia Nacional de Luto pelas Vítimas dos Acidentes e
Doenças do Trabalho", para publicação da referida
proposição e do parecer a ela oferecido.
Atenciosamente, - Walfrido Mares Guia, Presidente.
Publique-se.
Em 21-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

Ofício n° P-249/COECD
Brasília, 12 de dezembro de 2001
Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento
ao disposto no art 58 do Regimento Interno, a rejeição
do Projeto de Lei n° 4.336/2001, do Sr. Jorge Pinheiro,
que "Obriga o estabelecimento a oferecer três datas
para o pagamento das mensalidades escolares em instituições privadas de todos os níveis de ensino", para
publicação da referida proposição e do parecer a ela
oferecido.
Atenciosamente, - Deputado Walfrido Mares
Guia, Presidente.
Publique-se.
Em
14-2-02.
Presidente.

Aécio

Neves,

Ofício n° P-250/COECD
Brasília, 12 de dezembro de 2001
Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
aprovação do Projeto de Lei n° 5.124/2001 , do Sr. Roberto Pessoa, que "Denomina Hospital Dr. Carlos
Alberto Studart Gomes o Hospital de Messejana, 10-

0[676 Sexta-feira 22

mARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

calizado em Fortaleza - CE", para publicação da referida proposição e do parecer a ela oferecido.
Atenciosamente, - Deputado Walfrido Mares
Guia, Presidente.

Publique-se.
Em 21-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
Do Sr. Deputado Marcos Cintra, Presidente
da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, nos seguintes termos:
Ofício-Pres n° 788/01
Brasília, 7 de novembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência a apreciação do Projeto de Lei n° 3.398/00, por este Órgão
Técnico.
Solicito a Vossa Excelência autoriza a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Respeitosamente, - Deputado Marcos Cintra,
Presidente.

Publique-se.
Em 1°-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Ofício-Pres n° 868/01
Brasília, 5 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência a apreciação do Projeto de Lei n° 4.598/01 , por este Órgão Técnico.
Solicito a Vossa Excelência autoriza a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Respeitosamente, - Deputado Marcos Cintra,
Presidente.

Publique-se.
Em 1°-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
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Ofício-Pres n° 869/01
Brasília, 5 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência a apreciação do Projeto de Lei n° 1.382/95, por este Órgão
Técnico.
Solicito a Vossa Excelência autoriza a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Respeitosamente, - Deputado Marcos Cintra,
Presidente.

Publique-se.
Em 8-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
Ofício-Pres n° 870/01
Brasília, 5 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência a apre~iação do Projeto de Lei n° 4.671-A/98, por este
Orgão Técnico.
Solicito a Vossa Excelência autoriza a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Respeitosamente, - Deputado Marcos Cintra,
Presidente.

Publique-se.
Em 8-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
Ofício-Pres n° 888/01
Brasília, 12 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência a apreciação do Projeto de Lei nO 2.179/99, por este Órgão
Técnico.
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Solicito a Vossa Excelência autoriza a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Respeitosamente, - Deputado Marcos Cintra,
Presidente.

Publique-se.
Em 1°-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
Ofício-Pres n° 889/01
Brasília, 12 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência a apreciação do Projeto de Lei nO 4.445/01, por este Órgão
Técnico.
Solicito a Vossa Excelência autoriza a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Respeitosamente, - Deputado Marcos Cintra,
Presidente.

Publique-se.
Em 14-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
Ofício-Pres n° 890/01
Brasília, 12 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência a apreciação do Projeto de Lei n° 5.155/01, por este Órgão
Técnico.
Solicito a Vossa Excelência autoriza a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Respeitosamente, - Deputado Marcos Cintra,
Presidente.

Publique-se.
Em 21-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
Do Sr. Deputado Jorge Tadeu Mudalen, Presidente da Comissão de Finanças e Tributação,
nos seguintes termos:
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COMISSÃO DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO
OF.P - N° 345/2001
Brasília, 12 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Proj~to de Lei n° 2.417/89
apreciado, nesta data, por este Orgão Técnico.
Cordiais Saudações, - Deputado Jorge Tadeu
Mudalen, Presidente.

Publique-se.
Em 21-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
OF. P - N° 346/2001
Brasília, 12 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei n° 21-B/99
apreciado, nesta data, por este Orgão Técnico.
Cordiais Saudações, - Deputado Jorge Tadeu
Mudalen, Presidente.

Publique-se.
Em 21-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
Of.P-n° 347/2001
Brasília, 12 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei n° 4.014-N01
apreciado, nesta data, por este órgão técnico.
Cordiais Saudações. - Deputado Jorge Tadeu
Mudalen, Presidente.

Publique-se.
Em
14-2-02.
Presidente.

Aécio

Neves,

OF.P- N° 349/2001
Brasília, 12 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
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Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Nesta
Senhor Presidente,

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei n° 3.203-8/97
apreciado, nesta data, por este órgão técnico.
Cordiais Saudações. - Deputado Jorge Tadeu
Mudalen, Presidente.

Publique-se.
Em
21-2-02.
Presidente.

Aécio

Neves,

OF.P - N° 350/2001
Brasília, 12 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei n° 3.113-A/OO
apreciado, nesta data, por este órgão técnico.
Cordiais Saudações. - Deputado Jorge Tadeu
Mudalen, Presidente.

Publique-se.
Em 14-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
OF.P- N° 351/2001
Brasília, 12 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei n°
3.261-A/00 apreciado, nesta data, por este órgão técnico.
Cordiais Saudações. - Deputado Jorge Tadeu
Mudalen, Presidente.

Publique-se.
Em 21-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
OF.P- N° 352/2001
Brasília, 12 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
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Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei n°
4.453/01 apreciado, nesta data, por este órgão técnico.
Cordiais Saudações. - Deputado Jorge Tadeu
Mudalen, Presidente.

Publique-se.
Em 14-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
OF.P- N° 353/2001
Brasília, 12 de dezembro 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 n° 4.519/01
apreciado, nesta data, por este órgão técnico.
Cordiais Saudações. - Deputado Jorge Tadeu
Mudalen, Presidente.

Publique-se.
Em 21-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
Do Sr. Deputado Hélio Costa, Presidente da
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional, nos seguintes termos:
OF. n° CREDN/P - 214/01
Brasília, 5 de dezembro de 2001
Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Referência: Para publicação
Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex a , em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei n°
4.361/01.
Solicito a V Ex a autorizar a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Atenciosamente, - Deputado Federal Hélio
Costa, Presidente.

Publique-se
Em 5-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL
Ofício n° CREDNlP-215/01
Brasília, 5 de dezembro de 2001
Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Referência: Para publicação
Senhor Presidente,
Comunico a V. Exa , em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por
este Órgão Técnico, do Projeto de Lei n° 4.581/01.
Solicito a V. Exa. autorizar a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Atenciosamente, - Deputado Federal Hélio
Costa, Presidente.

Publique-se.
Em 5-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
Ofício n° CREDNlP-218/01.
Brasília, 5 de dezembro de 2001
Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Referência: Para publicação
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex", em cumprimento ao disposto
no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por este
Órgão Técnico, do Projeto de Lei n° 3.094/00.
Solicito a V. Exa autorizar a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Atenciosamente, - Deputado Federal Hélio
Costa, Presidente.
Publique-se.
Em 21-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
Ofício n° CREDNlP-224/01
Brasília, 12 de dezembro de 2001
Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Referência: Para publicação
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exa , em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por
este Órgão Técnico, do Projeto de Lei n° 4.197/01.
Solicito a V. Exa autorizar a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Atenciosamente, - Deputado Federal Hélio
Costa, Presidente.

Publique-se.
Em 14-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
Da Sr" Deputada Laura Carneiro, Presidenta
da Comissão de Seguridade Social e Família, nos
seguintes termos:
Ofício n° 802/2001 -P
Brasília, 31 de outubro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto na art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Projeto de Lei n° 2.824/2000 e
do de n° 4.530/2001, apensado.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
dos referidos projetos e do respectivo parecer.
Respeitosamente, - Deputada Laura Carneiro,
Presidente.

Publique-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presidente.
COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA
Ofício n° 855/2001 -P
Brasília, 21 de novembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a V. Exa , em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por
este Órgão Técnico, do Projeto de Lei nO 3.613/00.
Solicito a V. Ex a autorizar a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Respeitosamente, - Deputada Laura Carneiro,
Presidente.

Publique-se.
Em 28-11-01. - Aécio Neves, Presidente.
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Ofício n° 866/2001-P
Brasília, 21 de novembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência,que declarei
prejudicados em Reunião ordinária realizada na
presente data, o Projeto de lei n° 3.369, de 2000, do
Sr. Luis Barbosa, que "Dispõe sobre a venda fracionada de medicamentos nas farmácias", e os Projetos de Lei n-O.S 3.402 e 3.563/00, apensados. O Projeto de Lei n° 3.613, de 2000, também apensado, foi
aprovado por unanimidade, tendo em vista o parecer do Relator, Deputado Rafael Guerra. Cópia em
anexo.
Respeitosamente, - Deputada Laura Carneiro, Presidente.
COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

PROJETO DE LEI N° 3.369, DE 2000
Apensados: PL n° 3.563, de 2000 e
PL n° 3.613, de 2000
Dispõe sobre a venda fracionada de
medicamentos nas farmácias.
Autor: Deputado Luis Barbosa
Relator: Deputado Rafael Guerra

I - Relatório
O Projeto autoriza a venda fracionada de medicamentos nas farmácias. Para tanto, exige que o fracionamento seja realizado apenas pelo farmacêutico
responsável, a venda atenda à prescrição do profissional competente e seja utilizada a embalagem originai do fabricante para comprimidos, drágeas, supositórios, flaconetes ou ampolas.
Não permite o fracionamento para outros tipos
de unidades além das especificadas e para apresentações de líquidos.
Estabelece, ainda, que as embalagens dos medicamentos fracionados deverão obedecer às normas
de conservação do produto.
Prevê que o fornecimento do medicamento fracionado deve ser acompanhado das informações essenciais, que especifica, comuns aos demais medicamentos, incluindo-se o nome e número de inscrição
dos farmacêuticos responsáveis tanto da indústria
quanto da farmácia que promoveu o fracionamento.
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Define que a responsabilidade pela venda fracionada é totalmente do farmacêutico responsável pela
farmácia.
Sustenta sua justificativa, ressaltando que a medida permitirá uma maior racionalidade no uso do medicamento, ao promover a eliminação de desperdícios e gastos desnecessários para o usuário, além de
evitar acidentes e intoxicações de crianças pelo armazenamento de sobras de remédios.
Foram apensados 3 projetos.
O PL 3.402/00, de autoria da Deputada Jandira
Feghali, é semelhante em quase sua totalidade ao
original, contudo, acrescenta a necessidade de o estabelecimento farmacêutico obter licença especial,
junto à autoridade sanitária, para fracionar. Ademais,
exige, entre outras, que a embalagem contenha o
nome e o endereço da farmácia, e abre, para os fabricantes, a alternativa de produzir os medicamentos
em embalagens especiais adequadas para a venda
fracionada.
O PL n° 3.563/00, de autoria do Deputado Wellington Dias, obriga a indústria a utilizar embalagens
que possibilitem o fracionamento.
O PL n° 3.613/00, de autoria do Deputado Ricardo
Izar, é praticamente idêntico ao de iniciativa da Deputada Jandira Feghali. A única diferença encontra-se na
delimitação dos tipos de unidades que poderão ser fragmentadas Ou seja, como o projeto original, comprimidos, drágeas, supositórios, flaco netes ou ampolas.
Não foram apresentadas emendas no prazo regimental.
Esta Comissão tem poder conclusivo sobre a
matéria, nos termos do art. 24,11, do Regimento
Interno.

11- Voto do Relator
Medicamento é o maior instrumento de cura utilizado por qualquer sistema de saúde. Do arsenal terapêutico disponível, medicar é a prática disparadamente mais freqüente. Seja pela prescrição do profissional competente, seja pela automedicação, a demanda por medicamentos cresce a cada dia.
As repercussões desta realidade nos custos
dos sistemas de saúde e no orçamento das famílias
são fortíssimas. Grande parte do orçamento do Estado para Saúde é aplicado na compra de medicamentos. O mesmo paralelo pode ser feito sob a ótica dos
indivíduos ou das famílias.
A produção de medicamentos é dominada mundialmente por algumas grandes indústrias, que têm
tido poderes suficientes para ditar os preços de seus
produtos. No Brasil, inúmeras CPls foram criadas
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para investigar ação cartelizada destes grupos, sem
alcançar, contudo, o grande objetivo de reduzir substancialmente os gastos com medicamentos de toda a
sociedade.
Todavia, nessa árdua Juta para assegurar medicamentos para todos, alguns avanços foram conquistados nestes últimos anos, destacando-se a implantação de genéricos, que, apesar das resistências, tem
evoluído positivamente.
A criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que ampliou o poder de controle e fiscalização
na área da produção e comercialização de fármacos,
incluindo-se o acompanhamento de preços, ofereceu
um excelente instrumento para se ampliar o acesso
da população aos medicamentos essenciais.
Tantos têm sido os debates em torna da questão, que forma-se gradativamente, em nossa sociedade, uma consciência da necessidade de se encontrar
meios para viabilizar a assistência farmacêutica.
Esta Casa, sem dúvidas, contribuiu para a ampliação dessa consciência e tem se destacado na
busca de alternativas viáveis para a séria questão dos
medicamentos no Brasil.
Dentro desta visão, enquadra-se a proposição
em tela. Possibilitar a venda de medicamentos fracionados, atendendo todas as exigências de qualidade, é
um excelente caminho para se reduzir os custos e, ainda, para diminuir substancialmente a automedicação e
os casos de intoxicações, principalmente de crianças.
O projeto principal e os três projetos apensados
têm os mesmos objetivos e praticamente o mesmo
conteúdo, contudo, o que se apresenta mais completo, abrangendo os demais, é o PL 3.613, do Deputado
Ricardo Izar.
Entende-se que seus dispositivos, que permitirão a comercialização mais racional de medicamentos, foram suficientemente criteriosos, criando exigências adicionais para venda do produto fracionado,
além daquelas existentes para os produtos em embalagens comuns.
Merece destaque, a obrigatoriedade da obtenção de um registro especial para poder fracionar medicamentos. Assim, a vigilância sanitária poderá ter
maior controle sobre o comércio desses produtos, assegurando a qualidade, e, ainda, disporá das informações necessárias para identificar e fiscalizar os estabelecimentos, e, em particular, as atividades do farmacêutico técnico responsável, que terá toda a responsabilidade sobre os efeitos do medicamento comercializado.
Diante do exposto e pela relevância da matéria,
manifestamos nosso voto favorável ao PL n° 3.613, de
2000 que reúne as propostas do PL 3.369, de 2000,
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do PL 3.402, de 2000 e do PL 3.563, de 2000, que ficam portanto contemplados, no mérito, porém prejudicados regimentalmente.
Sala da Comissão, 05 de outubro de 2001. - Deputado Rafael Guerra, Relator

Publique-se.
Em 28-11-01. - Aécio Neves, Presidente.
Ofício n° 918/2001-P
Brasília, 13 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno,
a apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei n° 691-B, de 1999.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do referido projeto e do respectivo parecer.
Respeitosamente, - Deputada Laura Carneiro, Presidente.

Publique-se.
Em 14-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
Ofício n° 919/2001-P
Brasília, 13 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
nO 1.821, de 1999.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do referido projeto e do respectivo parecer.
Respeitosamente, - Deputada Laura Carneiro,
Presidente.

Publique-se.
Em 14-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
Ofício n° 920/2001-P
Brasília, 13 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
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Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
n° 2.586, de 2000.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do referido projeto e do respectivo parecer.
Respeitosamente, - Deputada Laura Carneiro,
Presidente.

Publique-se.
Em 14-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
Do Sr. Deputado Freire Júnior, Presidente
da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, nos seguintes termos:
Of. Preso n° 358/01
Brasília, 12 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, dos Projetos de
Lei n° 1 .561/99 e 1.690/99, apensado.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
dos referidos projetos e do parecer a eles oferecidos.
Atenciosamente, Presidente.

Deputado Freire Júnior,

Publique-se.
Em
8-2-02.
Presidente.

Aécio

Neves,

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO
Ot. Preso n° 359/01
Brasília, 12 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
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apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
n° 2.080, de 1999.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Atenciosamente, - Deputado Freire Júnior,
Presidente.

Publique-se.
Em 8-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
Of.Pres. n° 360/01
Brasília, 12 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no a~t. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Orgão Técnico, do Projeto de Lei
n° 2.621-A, de 2000.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Atenciosamente, - Deputado Freire Júnior,
Presidente.

Publique-se.
Em 8-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
Do Sr. Deputado Philemon Rodrigues, Presidente da Comissão de Viação e Transportes,
nos seguintes termos:
OF. P-223/01
Brasília, 5 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput,
do Regimento Interno, comunico a V. Ex a que a Comissão de Viação e Transportes, em reunião ordinária
realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei n° 5.011/01 do Sr. José Carlos Coutinho - que "proíbe o transporte de presos condenados ou à disposição da Justiça
em transportes coletivos".
Atenciosamente, - Deputado Philemon Rodrigues, Presidente.

Publique-se.
Em
5-2-02.
Presidente.

Aécio

Neves,
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COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
0F.P-224/01
Brasília, 5 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput,
do Regimento Interno, comunico a V. Exa que a Comissão de Viação e Transportes, em reunião ordinária
realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei n° 5.063/01 do Sr. Jaques Wagner - que "denomina Rodovia Jorge Amado o trecho da Rodovia BR-415 que interliga
as cidades de Itabuna e Ilhéus, no Estado da Bahia".
Atenciosamente,
Deputado Philemon
Rodrigues, Presidente.
Publique-se.
Em 1-2-02. - Aécio Neves, Presidente.
MEDIDA PROVISÓRIA N° 14, DE 2001
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N° 1.418/01
Dispõe sobre a expansão da oferta
de energia emergencial e dá. outras providências.
(Publique-se e Encaminhe-se.)
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1° Os custos, inclusive de natureza operacional, tributária e administrativa, relativos à aquisição
de energia elétrica e à contratação de capacidade de
geração ou potência pela Comercializadora Brasileira
de Energia Emergencial - CBEE serão rateados entre todas as classes de consumidores finais atendidas
pelo Sistema Elétrico Nacional Interligado. proporcionalmente ao consumo individual verificado, mediante
adicional tarifário específico. segundo regulamentação a ser estabelecida pela Agência Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL.
§ 1° O rateio dos custos relativos à contratação
de capacidade de geração ou potência referidos no
caput não se aplica aos consumidores integrantes ela
Subclasse Residencial baixa renda.
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§ 2° O rateio dos custos relativos à aquisição de
energia elétrica referidos no caput não se aplica aos
consumidores integrantes da Classe Residencial e
Rural cujo consumo mensal seja inferior a 350 kwh,
§ 3° Os resultados financeiros obtidos pela
CBEE em decorrência da comercialização energia
elétrica adquirida na forma do caput serão destinados à redução dos custos a serem rateados os consumidores.

§ 4° Até a efetiva liquidação das operações do
Mercado Atacadista de Energia Elétrica-MAE, fica
autorizada a aquisição de energia elétrica e de recebíveis do MAE, bem como a contratação de capacidade pela CBEE, ou, enquanto esta não operar, por outra entidade vinculada ao Ministério de Minas e Energia, como instrumentos do Programa Prioritário de
Termeletricidade, na forma estabelecida em ato do
Poder Executivo.
§ 5° Na realização das contratações de que trata o caput, a CBEE observará as diretrizes fixadas
pela Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica
- GCE ou, extinta esta, pelo Ministério de Minas e
Energia.
Art 2° Parcela das despesas com a compra de
energia no âmbito do MAE, realizadas até dezembro
de 2002, decorrentes da redução da geração de
energia elétrica nas usinas participantes do mecanismo de realocação de energia e consideradas nos
denominados contratos iniciais e equivalentes serão
repassadas aos consumidores atendidos pelo Sistema Elétrico Interligado Nacional, na forma estabelecida por resolução da GCE ou. extinta esta. da
ANEEL.
Parágrafo único. As despesas não alcançadas
pelo disposto no caput serão objeto de transação entre os signatários dos denominados contratos iniciais
e equivalentes, observada a disciplina constante de
resolução da ANEEL.
Art. 3° Fica instituído, no âmb~o do Ministério
de Minas e Energia, o Programa de Incentivo às
Fontes Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA,
com o objetivo de agregar ao Sistema Elétrico Interligado Nacional, o montante de, no máximo, 3.300
MW de potência instalada.

§ 1° O PROINFA será disciplinado por meio de
resolução da GCE ou, extinta esta, de ato do Ministé-
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rio de Minas e Energia, observadas as seguintes
condições:
I - os empreendimentos a serem beneficiados
pelo Programa de que trata o caput deverão entrar
em operação em prazo a ser fixado;
11 - a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ELETROBRÁS, diretamente ou por intermédio de
suas empresas controladas, poderá, desde que autorizada pelo Ministério de Minas e Energia, firmar contratos com prazo de duração de até quinze anos, para
a aquisição de energia a ser produzida por er-empreendimentos que utilizem fontes alternativas e cumpram todas as condições desta Medida Provisória e
de sua regulamentação;
111- será estabelecido um valor máximo da energia gerada a ser considerado no repasse para as tarifas de fornecimento resultante dos contratos de aquisição de energia elétrica;
IV - a energia elétrica adquirida e os custos descritos no inciso III serão rateados entre todas as classes de consumidores finais atendidas pelo Sistema
Elétrico Interligado Nacional, proporcionalmente ao
consumo individual verificado, mediante adicional tarifário específico; e

Interligado Nacional sujeitas, por disposição expressa de resolução da GCE, ao Programa Emergencial
de Redução do Consumo de Energia Elétrica, e aos
seguintes períodos:
1- desde 1° de junho de 2001 até a extinção do
Programa Emergencial de Redução do Consumo de
Energia Elétrica, para os consumidores atendidos por
meio dos Sistemas Interligados das Regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste; e
11 - desde 1° de julho de 2001 até 31 de dezembro de 2001 , para os consumidores dos Estados do
Pará e do Tocantins e da parte do Estado do Maranhão atendida pelo Sistema Interligado Norte.
§ 4° A recomposição tarifária extraordinária vigorará pelo período necessário à compensação do
montante referido no § 9°, apurado pela ANEEL na
forma de resolução da GCE.
§ 5° A recomposição tarifária extraordinária estará sujeita à homologação pela ANEEL e observará
as seguintes regras:
I - a primeira parcela do montante a recompor
será homologada no prazo de quinze dias contados
do cumprimento do disposto nos incisos V a VIII, considerando-se os meses efetivamente apurados;

V - os valores das tarifas de uso dos sistemas
elétricos de transmissão e distribuição devidos pelos
empreendimentos terão percentual de redução não
inferior a cinqüenta por cento.

11 - a segunda parcela do montante a recompor
será homologada no prazo de sessenta dias, contados da extinção do Programa Emergencial de Redução do Consumo de Energia Elétrica;

§ 2° A ANEEL deverá regulamentar o rateio de
que trata o inciso IV do § 1°.

111 - no caso de extensão ao ano de 2002, por

Art. 4° A ANEEL procederá à recomposição tarifária extraordinária prevista no art. 28 da Medida Provisória n° 2.198-5, de 24 de agosto de 2001 , sem prejuízo do reajuste tarifário anual previsto nos contratos
de concessão de serviços públicos de distribuição de
energia elétrica.

§ 1° A recomposição tarifária extraordinária de
que trata o caput será implementada por meio de
aplicação às tarifas de fornecimento de energia elétrica dos seguintes índices:
1- 2.9% para os consumidores integrantes das
Classes Residencial e Rural; e
11- 7.9%, para os demais consumidores.
§ 2° Não se aplicam os índices previstos no parágrafo anterior à tarifa de energia elétrica devida pelos consumidores integrantes da Subclasse Residencial baixa renda.
§ 3° A recomposição tarifária extraordinária será
aplicada tão-somente às áreas do Sistema Elétrico

mais de três meses, do Programa Emergencial de
Redução do Consumo de Energia Elétrica, atualmente em vigor, serão criadas etapas de homologação intermediárias em relação àquelas previstas nos incisos I e 11 e com periodicidade definida em resolução
da GCE;
IV - o detalhamento da metodologia, os prazos,
a forma, as condições e o procedimento da recomposição tarifária extraordinária, em especial os requisitos para sua homologação, serão estabelecidos em
resolução da ANEEL;
V - a homologação da recomposição tarifária
extraordinária será condicionada a pedido do interessado e à certeza, correção e consistência das informações a serem prestadas à ANEEL e por ela elencadas e verificadas, inclusive as relativas a eventuais
reduções de custos durante o racionamento ou decorrentes de interpretação, explicitação e revisão de
estipulações contratuais, que serão objeto de declarações, compromissos, termos aditivos e transações
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entre as panes, em especial no que concerne a parcela das despesas de que cuida o art. 22 não alcançadapor repasse aos consumidores e aos exced entes dos contratos iniciais e equivalentes, nos termos
de resolução da ANEEL, observadas as diretrizes
previstas no § 9°;
VI - para atender aos fins previstos no inciso V,
a homologação da recomposição tarifária extraordinária estará condicionada, nos termos de resolução
da ANEEL, à solução de controvérsias contratuais e
normativas e à eliminação de eventuais litígios judiciais ou extrajudiciais, inclusive por meio de arbitragem
levada a efeito pela ANEEL;
VII - a homologação da recomposição tarifária
extraordinária estará condicionada à observância
pelo interessado do disposto no parágrafo único do
art.2°eno§ 1°doart. 6°, bem como à renúncia ou desistência pelo interessado de qualquer pleito, judicial
ou extrajudicial. junto ao poder concedente ou aos
agentes do setor elétrico relativo a fatos e normas
concernentes ao Programa Emergencial de Redução
do Consumo de Energia Elétrica, à recomposição tarifária extraordinária de que cuida este artigo e ao disposto nesta Medida Provisória;
VIII - a homologação da recomposição tarifária
extraordinária estará condicionada à adesão aos
acordos firmados entre os agentes do setor elétrico,
pela maioria qualificada das distribuidoras e geradoras sujeitas aos contratos iniciais e equivalentes, nos
termos de resolução da ANEEL.
§ 60 Ficam as empresas públicas e as sociedades de economia mistas federais autorizadas a celebrar transações e a promover os atos necessários à
solução de controvérsias contratuais e normativas
prevista no inciso VI do § 5° deste artigo.
§ ]O Não verificada a homologação no prazo
previsto no § 5° deste artigo, a recomposição tarifária extraordinária vigorará por doze meses e será
abatida integralmente no reajuste tarifário anual subseqüente.
§ 8° Os contratos iniciais e equivalentes, assim
reconhecidos em Resolução da ANEEL, serão aditados para contemplar uma fórmula compulsória de solução de controvérsias, para que a ANEEL instaure
ex-officio, caso as partes não o façam em prazo determinado, os mecanismos de solução de controvérsias
existentes, sem prejuízo da atuação subsidiária da
ANEEL na arbitragem de controvérsias.
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§ 9° A GCE estabelecerá os parâmetros gerais
da metodologia de cálculo do montante devido a cada
interessado a título de recomposição tarifária extraordinária, bem como diretrizes para a homologação da
recomposição tarifária extraordinária.
§ 10. A recomposição tarifária extraordinária
prevista neste artigo será realizada uma única vez,
não constituindo, em hipótese alguma, instrumento
permanente de alteração de tarifa nem parcela componente das tarifas para fins de futuros reajustes ou
revisões tarifárias.
§ 11. Não se aplicam os §§ 1° e 3° do art. 2° da
Lei n° 10.192 de 14 de fevereiro de 2001, ao disposto
neste artigo.
§ 12. A eficácia da recomposição tarifária extraordinária fica condicionada ao fiel cumprimento pelos
interessados, individualmente considerados, de todas as obrigações por eles assumidas nos termos
desta Medida Provisória e à ausência de sua impugnação judicial ou extrajudicial pelos mesmos interessados;
§ 13. A prática pelos interessados dos atos previstos neste artigo, em especial daqueles referidos
nos incisos V a VIII do § 5°, não acarretará ônus, encargos, responsabilidades, desembolsos, pagamentos ou custos, de qualquer natureza, para o poder
concedente.
§ 14. Fica autorizado o registro dos recebíveis
da recomposição tarifária extraordinária de que trata
este artigo em sistema centralizado de liquidação e
custódia autorizado pelo órgão federal competente.
Art. 5° Não se aplicam as vedações constantes
do art. 39 da Lei n° 4.131, de 3 de setembro de 1962,
às entidades oficiais de crédito público da União na
concessão de financiamentos destinados, conforme
as regras a serem fixadas pela GCE, a suprir a insuficiência de recursos, objeto da recomposição tarifária
extraordinária de que trata o art. 4° desta Medida Provisória, das concessionárias de serviços públicos de
distribuição de energia elétrica e das empresas signatárias de contratos iniciais e equivalentes, assim reconhecidos em resolução da ANEEL.
§ 1° O Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES, por solicitação da
GCE, instituirá programa, com caráter emergencial e
excepcional, de apoio a concessionárias de serviços
públicos de distribuição, geração e produtores independentes de energia elétrica, signatários dos contratos iniciais e equivalentes, assim reconhecidos em resolução da ANEEL.
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§ 2° Caso instituído, o programa a que se refere
o § 1° observará as diretrizes fixadas pela GCE sendo
as demais condições estabelecidas pelo BNDES.
§ 3° Fica autorizada a instituição de programa
de financiamento destinado a suprir insuficiência
de recursos a ser recuperada por meio do disposto
no art. 6°, de acordo com diretrizes fixadas em ato
da GCE.

§ 4° Fica autorizada a concessão de financiamentos incluídos nos programas de que trata este artigo ou de acesso a operações de efeito financeiro
equivalente a entidades cujo controle acionário pertença a pessoas jurídicas de direito público interno ou
a suas subsidiárias ou controladas.
Art. 6° O mecanismo de que trata a Medida
Provisória n° 2.227, de 4 de setembro de 2001, deverá conferir, mediante a incorporação dos efeitos
financeiros, tratamento isonômico às variações, verificadas em todo o exercício de 2001 , de valores de
itens da "Parcela A" previstos nos contratos de con·
cessão de distribuição de energia elétrica, desconsiderando, para os fins deste artigo, variações daquees itens eventualmente ocorridas até 31 de dezembro de 2000.
§ 1° A aplicação do disposto no caput fica condicionada a pedido do interessado que será instruído
com:
I - declaração de renúncia a qualquer direito,
pretensão, pleito judicial ou extrajudicial, bem corno a
desistência de qualquer demanda administrativa ou
judicial em curso relativos às variações dos valores
dos itens integrantes da "Parcela A" desde a data da
assinatura do respectivo contrato de concessão até a
data de 26 de outubro de 2001 ;

11- declaração do interessado de que não reivindicará revisão tarifária extraordinária relativa a fatos
ocorridos desde a assinatura do contrato de concessão até o dia 31 de dezembro de 2001;

111- assinatura pelo interessado dos atos, transações' renúncias, declarações e desistências referidos
no art. 4° e disciplinados em resolução da ANEEL.

§ 2° A aplicação do disposto no caput está sujeita ao princípio da modicidade tarifária e será implementada, após verificação dos documentos de instrução do pedido e homologação do montante pela
ANEEL, ao longo de período flexível.
§ 30 O disposto no caput não se aplica, em hipótese alguma, a efeitos financeiros decorrentes de variações de valores de itens da "Parcela A" ocorridos
em exercícios anteriores a 2001.
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Art. 7° Fica a União autorizada a emitir títulos da
Dívida Pública Federal, com características a serem
definidas pelo Ministro de Estado da Fazenda, diretamente à CBEE, para dar cumprimento ao disposto no
§ 5° do art. 1° da Medida Provisória n° 2.209, de 29 de
agosto de 2001, os quais serão mantidos corno garantia das operações que venham a ser contratadas
por aquela Empresa.

§ 1° Fica autorizada a CBEE a contratar a Caixa
Econômica Federal - CAIXA corno agente financeiro
da operação.
§ 2° Os títulos de que trata o caput deste artigo
ficarão depositados em conta custódia na CAIXA.
§ 3° O saldo total das operações contratadas
que podem ser garantidas com títulos públicos federais, nos termos do caput deste artigo, não poderá ultrapassar o montante de R$16.000.000.000.00 (dezesseis bilhões de reais).
Art. 8° Honradas as garantias concedidas, a
União se sub-rogará nos créditos junto à CBEE, pelo
correspondente valor nominal dos títulos liberados.

§ 1° O ressarcimento de que trata o caput deste
artigo deverá ser efetuado no prazo máximo de trinta
dias a partir da liberação dos títulos e será atualizado
pela taxa média ajustada dos financiamentos diários
apurados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELlC, acrescidos de encargos de zero vírgu··
la cinco por cento, dentre outras condições a serem
estabelecidas pelo Ministério da Fazenda.
§ 2° Em ressarcimento à garantia honrada pela
União, poderão ser aceitos, a critério do Ministério da
Fazenda, pelo valor econômico, créditos de propriedade da CBEE.
Art. 9° Fica a União autorizada a realizar aumento de capital social da CBEE, até o valor de R$
200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), mediante títulos da Dívida Pública Federal, com características a serem definidas pelo Ministro de Estado da Fazenda.
Art. 10. Fica a União autorizada a prestar garantia nas operações realizadas ao amparo do art. 49 da
Medida Provisória n° 2.181-45, de 24 de agosto de
2001.
Art. 11. Fica a União autorizada, até o limite de
R$ 7.500.000.000 (sete bilhões e quinhentos milhões
de reais), a emitir, sob a forma de colocação direta,
em favor do BNDES, títulos, Dívida Pública Mobiliária
Federal, cujas características serão definidas pelo Ministro de Estado da Fazenda.
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Parágrafo único. Em contrapartida aos títulos
emitidos na forma deste artigo, o BNDES poderá utilizar, a critério do Ministro de Estado da Fazenda e,
pelo valor presente, créditos detidos contra a
BNDESPAR - BNDES Participações S.A.
Art. 12. O BNDES poderá recomprar da União,
qualquer tempo, os créditos referidos no parágrafo
único do art. 11 , admitindo-se a dação em pagamento
de bens e direitos de sua propriedade, a critério do
Ministro de Estado da Fazenda.
Art. 13. Fica a GCE autorizada a estabelecer diretrizes para a implementação do disposto nesta Medida Provisória, sem prejuízo das competências específicas nela previstas.
Art. 14. Esta Medida Provisória entra em vigor
na data de sua publicação.
Brasília, 21 de dezembro de 2001; 180° da Independência e 113° da República.
MENSAGEM N° 1.418

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 62 da Constituição Federal,
submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto da Medida Provisória n° 14 , de 21 de
dezembro de 2001, que "Dispõe sobre a expansão
da oferta de energia emergencial e dá outras providências".
Brasília, 21 de dezembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.
E.M.
Interministerial
CCIVIUMF/MME/MDIC

00376-A

Em 21 de dezembro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submetemos à consideração de Vossa Excelência proposta de edição de Medida Provisória, com
o intuito de autorizar a União a emitir Títulos da Dívida
Pública, a fim de possibilitar a concessão de garantia
aos contratos celebrados pela Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial - CBEE; aumentar o
capital social da CBEE; prestar garantia às operações
realizadas ao amparo do art. 49 da Medida Provisória
n° 2.181-45, de 24 de agosto de 2001, que trata das
operações de permuta, aquisição ou venda de créditos com empresas estatais do setor elétrico; possibili-
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tar a compra de energia elétrica pela CBEE, no âmbito do Mercado Atacadista de Energia Elétrica - MAE;
criar o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas
de Energia Elétrica - PROINFA com o objetivo garantir a diversificação da matriz energética brasileira,
buscando soluções com a utilização de fontes alternativas de energia; concretizar o disposto no art. 28
da Medida Provisória nO 2.198-5, de 24 de agosto
de 2001 por meio da disciplina da recomposição tarifária extraordinária; autorizar o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES a
conceder financiamento às concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica e
às empresas que detenham contratos de compra e
venda de energia elétrica como medida preventiva,
em face da ameaça de generalização da inadimplência entre os agentes, quanto pela necessidade
de se evitar demasiada oneração ao consumidor,
mediante transferência do custo total do programa
para a tarifa; conformar o mecanismo de que trata a
Medida Provisória n° 2.227, de 4 de setembro de
2001, a fim de equalizar, no exercício de 2001, os
efeitos financeiros, e autorizar a Câmara de Gestão
da Crise de Energia Elétrica - GCE a estabelecer
diretrizes para a implementação do disposto nesta
Medida Provisoria.
2. O Governo Federal vem se mostrando sensível quanto à atual situação de crise energética, o que
tem demandado ampla intervenção do Poder Executivo Federal no sentido de compatibilizar a demanda e
a oferta de energia elétrica.
3. Cabe registrar que o desequilíbrio atualmente
existente entre a oferta e a demanda de energia elétrica pode afetar negativamente as taxas de crescimento do País, assim como os níveis de bem-estar da população. A adoção de medidas com vistas a evitar interrupções abruptas no fornecimento de energia cumpre um papel de relevância ímpar para todos os setores da sociedade.
4. Tendo em vista a necessidade de fazer frente
a este quadro de crise, foi editada a Medida Provisória
n° 2.209, de 29 de agosto de 2001, que criou a CBEE,
empresa pública federal, de natureza não financeira,
vinculada ao Ministério de Minas e Energia - MME,
que tem por objetivo a aquisição, o arrendamento e a
alienação de bens e direitos, a celebração de contratos e a prática de atos destinados à viabilização do
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aumento da capacidade de geração e da oferta de
energia elétrica de qualquer fonte em curto prazo, à
superação da crise de energia elétrica e ao reequilíbrio de oferta e demanda de energia elétrica.
5. Assim, para dar cumprimento ao § 5° do art.
1° da referida Medida Provisória n° 2.209, de 2001,
propomos que a União seja autorizada a emitir Títulos
da Dívida Pública em favor da CBEE a fim de conceder garantia aos contratos celebrados pela empresa.
6. Os títulos emitidos ficarão custodiados e bloqueados na Caixa Econômica Federal- CAIXA, não
podendo ser negociados no mercado secundário até
sua eventual utilização para a execução da garantia.
7. Em contrapartida à garantia honrada, a União
se sub-rogará no crédito correspondente à CBEE,
que deverá ser atualizado conforme critérios que não
comprometam o resultado do Tesouro Nacional.
8. Além da concessão de garantias, entende-se
necessário permitir o aumento do capital social da
CBEE pela União por meio de títulos da Dívida Pública Federal, até o valor de R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais).
9, Como já registrado, o quadro que hoje se
mostra é de desequilíbrio entre a oferta e a demanda
de energia elétrica, afetando negativamente as taxas
de crescimento do País, assim como os níveis de
bem-estar da população. Para eliminar os riscos de
interrupções abruptas no fornecimento de energia
elétrica, principalmente na Região Nordeste, garantindo a manutenção dos níveis de segurança nos reservatórios, mesmo no pior ano para a hidrologia, faz-se mister a adoção de medidas que garantam o pleno atendimento da demanda, razão pela qual se apresenta a proposta de compra de energia elétrica pela
CBEE, no âmbito do Mercado Atacadista de Energia
Elétrica - MAE.
10. Os custos de tal contratação serão rateados
entre os consumidores atendidos pelo Sistema Elétrico Interligado Nacional por meio de adicional tarifário
específico, proporcionalmente ao consumo de cada
unidade consumidora, excluídos, para o rateio dos
custos da aquisição de capacidade, os consumidores
da Subclasse Residencial baixa renda e, para o rateio
dos custos de aquisição de energia elétrica, os consumidores das Classes Residencial, entre esses os
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da Subclasse baixa renda, e Rural com consumo
mensal inferior a 350 kwh.
11. Em adição às operações acima descritas e
com o mesmo objetivo, faz-se necessária a inclusão
de artigo que autorize a União a prestar garantia
nas operações realizadas ao amparo do art. 49 da
Medida Provisória n° 2.181-45, de 24 de agosto de
2001, que trata das operações de permuta, aquisição ou venda de créditos com empresas estatais do
setor elétrico.
12. A reestruturação do setor elétrico foi conduzida como condição básica de possibilitar e atrair capital
privado para propiciar a expansão da oferta de energia
elétrica. O modelo estrutural e institucional desenhado
para o setor elétrico e consolidado em leis teve como
princípio a criação de condições equilibradas para que
os agentes pudessem exercer atividades de natureza
competitiva, com simetria de informações e sem privilégios de instrumentos regulatórios.
13. Em virtude do quadro crítico do setor energético, ocorrido neste ano, que está sendo transposto
pelo País com sacrifícios de todos os cidadãos brasileiros, verificou-se a urgente necessidade de promover investimentos e incentivos à produção de energia
elétrica que independam de questões meteorológicas, que como fatores da natureza que são, são de difícil previsão.
14. Neste sentido , pensou-se na criação do
Proinfa, previsto no caput do art. 3°, com o objetivo de
agregar ao Sistema Elétrico Interligado Nacional, o
montante de, no máximo, 3.300 MW de potência instalada. Esta proposta representa um esforço no sentido de garantir a diversificação da matriz energética
brasileira, buscando soluções com a utilização de fontes alternativas de energia, independentes das condições hidrológicas, mediante o aproveitamento econômico dos insumos disponíveis e das tecnologias aplicáveis. Vislumbra-se que esse dispositivo venha ao
encontro da mobilização da sociedade brasileira em
busca de uma efetiva superação da crise de oferta de
energia elétrica.
15. O Proinfa será disciplinado por meio de resoluções da GCE. Quando da extinção da GCE, o MME,
assumirá a sua disciplina.
16. Além do principal impacto que este programa irá fomentar, que é a redução da dependência das
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previsões pluviométricas, outros tópicos devem ser
levantados na defesa de sua implementação: (I) a
adoção de políticas de incentivo, a competitividade
como mola propulsora de novos investimentos e a re-

ze anos. Este prazo foi estipulado mediante a previsão do tempo necessário para a recuperação dos investimentos a serem efetivados nas implementações
dos empreendimentos.

moção de obstáculos à expansão do mercado constituem objetivos essenciais de todo o processo de reestruturação que vem sendo implantado no Setor Elétrico Brasileiro; (11) menor porte dos empreendimentos aumenta o número de atores e estimula a competição; (111) ampliação da oferta faz-se necessária em
função da expectativa de crescimento de consumo e
do atual risco de déficit: (IV) uso de recursos locais
mostra se vantajoso em contraposição à necessidade
de importação de combustíveis (gás natural e petróleo), em particular no caso de existência de uma in dústria nacional capacitada; (V) oferecem-se apoio e
condição adicional para a eletrificação rural de áreas
onde a opção convencional não é viável; (VI) a possibilidade de elegibilidade, pela Comissão InterministeriaI de Mudança Global do Clima, criada pelo Decreto
Presidencial de 7 de julho de 1999, dos projetos que
utilizem energias renováveis, face ao caráter de potencialização de redução de emissão de gases de
efeito estufa, permitirá o acesso ao Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo (MDL).

20. Ressalte-se que a aquisição da energia oriunda de fontes alternativas não representa um rompimento nos contratos de concessão já celebrados com
as distribuidoras de energia elétrica, uma vez que todos os contratos são "contratos de concessão de serviço público", portanto, contratos administrativos típicos, ou seja, contratos administrativos tipificados por
lei, no caso a Lei n° 8.987, de 1995. Contratos administrativos são contratos em que o Poder Público
pode, por sua posição de parte relevante, promover
alterações unilaterais, dentro de determinados limites
e desde que preserve o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

17. O alto custo unitário inicial e a elevada percepção de risco por parte dos potenciais empreendedores têm inibido os investimentos em fontes alternativas. Como o crescimento do mercado dessas fontes
é reduzido nestas condições, não se obtêm escalas
adequadas de fabricação dos equipamentos e os
seus custos unitários de capital não diminuem em escala capaz de tornar essas tecnologias competitivas
como uma indústria emergente. Esse ciclo vicioso
precisa ser rompido.
18. Nessas condições, toma-se relevante a criação de um mercado inicial, garantido com porte suficiente para finalmente produzir ganhos de escala e reduções de custo unitário de capital significativos.
19. A Centrais Elétricas Brasileiras SA ELETROBRÁS, diretamente ou por intermédio de
suas empresas controladas, adquirirá, após prévia
autorização do MME, a energia a ser produzida por
empreendimentos que utilizem fontes alternativas e
cumpram todas as condições desta medida provisória
e de sua regulamentação. Tal aquisição se efetivará
por meio de contratos, com prazos máximos de quin-

21. Com a criação do Proinfa, o custo da geração da energia alternativa terá uma compensação em
relação ao valor econômico correspondente à geração de energia competitiva. Dessa forma, não haverá
um impacto na tarifa além do já considerado com a inserção da nova energia (custo marginal). Neste sentido, os incisos 111 e IV, do § 1° doart. 3°, da medida provisória, prevêem a limitação do repasse dos custos
resultantes dos contratos de aquisição de energia
elétrica, bem como o rateio entre todas as classes de
consumidores finais, na proporção do consumo individuai verificado.
22. Por acreditarem que os poderes públicos devam interferir na fase emergencial para proteger as
fontes alternativas de uma concorrência frontal com
as tecnologias clássicas, países como a Alemanha,
Dinamarca e, especialmente a Espanha, criaram,
dentro de um modelo de "livre mercado", metas de
aquisição compulsória para esse tipo de energia. Tal
política foi desenvolvida num contexto de abertura e
de liberalização do sistema elétrico europeu sem conflitar com esta abertura, na medida em que os "sobrecustos" foram repassados de forma isonômica entre
todos os agentes deste sistema. Nessa mesma linha
de raciocínio, o inciso V, do § 1° do mesmo art. 3°, prevê uma redução de, no mínimo, cinqüenta por cento
na "tarifa fio", para sua utilização pelos empreendimentos fomentados pelo Proinfa.
23. O art. 4° da medida provisória propõe a disciplina da recomposição tarifária extraordinária,
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com a finalidade de concretizar o disposto no art. 28
da Medida Provisória n° 2.198-5, de 24 de agosto
de 2001.
24. Após seis meses de discussão com as
concessionárias geradoras e as distribuidoras de
energia elétrica sobre o desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão e a recomposição de receitas relativas ao período de vigência
do Programa Emergencial de Redução do Consumo de Energia Elétrica, firmou-se o Acordo Geral
do Setor Elétrico, cujos termos essenciais integram
a regulação do art. 4°. Este acordo tem, como principio, a repartição equânime dos prejuízos comprovados e, por finalidade, possibilitar o funcionamento
do Setor Elétrico e a continuidade de investimentos
nesse setor, de cuja regularidade depende o desenvolvimento do País. Com o acordo, evitam-se controvérsias jurídicas e aumentos tarifários muito superiores, atuando-se assim em benefício do consumidor brasileiro.
25. São excluídos de qualquer reajuste os consumidores integrantes da Subclasse Residencial baixa renda e são fixados, de logo, índices diferenciados
para recomposição tarifária extraordinária. Ademais,
a vigência da recomposição tarifária será por prazo
flexível, que dependerá da situação individual de
cada empresa e do comportamento do mercado, e vigorará apenas pelo periodo necessário à compensação da receita frustrada, calculada pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL após o estabelecimento de critérios pela GCE.
26. Cumpre destacar que as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou de força maior, os riscos
inerentes à atividade econômica e ao respectivo mercado serão suportados, com exclusividade, pelas
concessionárias geradoras e distribuidoras de energia elétrica.
27. Mencionada recomposição só será aplicada
às áreas do Sistema Elétrico Interligado Nacional e
aos períodos afetados pelo Programa Emergencial
de Redução do Consumo de Energia Elétrica, e estará sujeita à homologação pela Aneel, a fim de que
possa ser aferida a certeza, correção e consistência
das informações prestadas.
28. Nesse sentido, as regras a serem observadas para a homologação da recomposição tarifária
estão previstas no § 5° doart. 4°, cujo procedimento
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será estabelecido pela Aneel, observadas as regras
previstas na medida provisória no que concerne
aos prazos de quinze dias para homologação da primeira parcela do montante a recompor e de sessenta dias para homologação da segunda parcela. Ausente a homologação da Aneel no prazo assinalado, a recomposição extraordinária vigorará por
doze meses e será integralmente abatida no reajuste tarifário do ano subseqüente. A homologação da
recomposição tarifária ficará, ainda, condicionada
à adesão da maioria qualificada das distribuidoras e
geradoras sujeitas aos contratos iniciais e equivalentes aos acordos firmados entre os agentes do
setor elétrico.
29, A recomposição tarifária extraordinária
será realizada uma única vez, vedada sua incorporação às tarifas, para fins de reajustes futuros e estará
condicionada à renúncia, por parte das concessionárias geradoras e das distribuidoras de energia elétrica, a qualquer pleito, judicial ou extrajudicial, junto
ao poder concedente ou a agentes do setor elétrico
onde sejam discutidos fatos ou normas concernentes ao Programa Emergencial de Redução do Consumo de Energia Elétrica e à recomposição tarifária
extraordinária.
30. Com o intuito de possibilitar a célere composição das controvérsias no futuro, a Aneel é chamada
a assumir a função subsidiária de árbitro, quando as
panes não tenham acordado acerca de mecanismo
compulsório de solução de litígios. Nesse sentido os
Contratos Iniciais serão aditados, para contemplar
fórmula compulsória de solução de controvérsias,
sendo permitida a atuação da Aneel para instaurar arbitragem ex officio. Por essa razão, as empresas públicas federais ficam autorizadas, desde logo, a celebração de transações e promoção de atos necessários à solução extrajudicial de controvérsias eventualmente verificadas.
31. Propomos que, paralelamente ao programa
de recomposição tarifária extraordinária, o BNDES
conceda financiamento às concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica e às
empresas que detenham contratos de compra e venda de energia elétrica. Tal apoio financeiro se justifica
tanto como medida preventiva de previsível colapso
no setor elétrico nacional, em face da ameaça de generalização da inadimplência entre os agentes, quanto pela necessidade de se evitar demasiada oneração
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ao consumidor, mediante transferência do custo total
do programa para a tarifa.
32. Se por um lado, como sobejamente demonstrado, é certo que se mostram necessárias
medidas com vistas à correção das distorções relativas ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados no setor elétrico, por outro, é igualmente inconteste que se revela desaconselhável o
repasse integral e imediato do custo dessa medida
aos consumidores. Com efeito, a excessiva oneração ao consumidor, além de não ser recomendável
sob o ponto de vista social nem compatível com o
princípio da modicidade tarifária, poderia desencadear processo inflacionário, com nefastos efeitos
para a economia nacional.
33. Assim é que opinamos pela inserção, na
medida provisória, de norma autorizadora do referido financiamento, com caráter emergencial e excepcional, pelo BNDES, mediante determinação da
GCE.
34. Relativamente ao art. 6°, opera a medida
provisória para concretizar, na aplicação do mecanismo previsto na Medida Provisória n° 2.227, de 4 de
setembro de 2001 , o princípio constitucional da isonomia. Duas são as razões que justificam a disciplina
adotada.
35. De início, importa considerar a existência de
itens da denominada "Parcela A" dos contratos de
concessão de serviços públicos de energia elétrica
cuja variação dá-se em respeito ao exercício financeiro. Tal circunstância, contudo, é assimétrica frente à
distribuição de datas de reajustes das diversas distribuidoras em um mesmo exercício. Afigura-se necessária, portanto, a adequada conformação daquele
mecanismo de modo a produzir efeitos financeiros
isonômicos para as diversas concessionárias distribuidoras.
36. Nessa medida, faz-se necessária a adoção da providência inscrita no art. 6° da medida provisória para o fim de, adotando-se o critério do exercício financeiro, conformar o mecanismo adequado
à sistemática de variação de custos do setor elétrico, bem como ao imperativo constitucional de concretização da isonomia por meio da atividade legislativa.
37. Verificada a crítica situação hidrológica e a
possibilidade de interrupções abruptas do suprimento
de energia elétrica, criou-se, com a Medida Provisória
n° 2.198-5, de 24 de agosto de 2001, a GCE.
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38. Para que a GCE atue de modo a concretizar
seus objetivos institucionais, consistentes na implementação de medidas de natureza emergencial decorrentes da crise no setor elétrico, propomos a introdução do art. 13.
39. A autorização de que trata o art. 13 da medida provisória em apreço justifica-se, sobretudo, pela
urgente necessidade de disciplina das questões atinentes ao racionamento de energia elétrica, com vistas a minimizar os sacrifícios impostos à população
em decorrência da crise energética que se instalou no
País, bem como compatibilizar a demanda e a oferta,
revitalizando o sistema elétrico brasileiro.
40. Desse modo, observado que, em um horizonte de curto prazo, não está afastado um quadro de
produção insatisfatória de energia elétrica, a presente
proposta preenche, seguramente, os requisitos constitucionais da relevância e urgência para a edição de
medida provisória.
41. Essas são as razões que justificam a adoção, por meio de medida provisória, da proposta
que ora submetemos à apreciação de Vossa Excelência.
Respeitosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República, - José
Jorge de Vasconcelos Lima, Ministro de Estado
de Minas e Energia, - Pedro Malan, Ministro de
Estado da Fazenda, - Sérgio Silva do Amaral, Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior.
Aviso n° 1.550 - C.Civil
Brasília, 21 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Senador Carlos Wilson
Primeiro Secretário do Senado Federal
Brasília- DF
Nesta
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na
qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, submete à deliberação do Congresso Nacional o
texto da Medida Provisória n° 14 , de 21 de dezembro
de 2001.

Pedro Parente, Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
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CN MPV 00014/2001 de 21/12/2001
Identificação

Número na origem: MSG 01418 2001 (em: 21/12/2001)
Órgio de origem: PRESIDENCIA DA REPUBUCA

Outros Números

ali MCN 784/2001

Autor

EXTERNO - Presidincla da República

Ementa

Dispõe sobre 11 expansio da oferta de anergia emergenciel e de outras providinclas.
SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA

Encaminhado a
UltIma Ação

CN MPII 00014/2001
Data: 26/1212001
l.o<:al: SSCLo. - SUesEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO
Situação: AGUARDANDO LEITURA
Texto: Ao PIe",rio para designaçio da Comiasio Mista. estabelOlClmento do CIOlendarlo pare tramltaçio de
matéria.
Tnlmitações

Inverter ordlOlljiIIO de IramjtellOlI (l>Bta alCllndontel
CN MPV 00014/2001

20/02/2002 SSEXP - SU&SECRETARIA DE EXPEDIENTE
OflcJo nO 37 (ali), de 20.02.02, enCllmlnl1ando o Procesudo da referida Medida
ao Pruidenta da cimara dos Deputados, conforme o ert. 62 da Constltulçio
Feda..', com a redaçio dada pela Emenda Constitucional nO 32.
20/02/2002 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às 15 :44 hs.
20/0212002 SSCLCN • SUBSeC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO
À Subsecrataria de Expediente com destino' Câmara dos Deputados (§ 8°, do
art. 62 de Constltuiçio Federal) tendo em vista o término do prazo na Comissio
Mista.

20/02/2002 SSCLCN • SUBSeC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA 00 CONGRESSO
Anende folha nO 25, referente ao Oficio do Líder do PFL da Cimara do.
Deputados de .ubstltuiçio de membro. pare compor a Comissio Mista
destinada a apreciar a Medida Provisória.

20/02/2002 SSCLa.I· SUasEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO
Anexado fls. nO. 06 a 24, referentes' Men_gem nO 784/2001-0..
20/02/2002 SACM - SERVIço DE APOIO COMISSÕeS MISTAS
Es/Jotado o prazo regimental, sem Instaleçao da Comissão Mista, mlltérla
encaminhada SSCLaII.

a

20/02/2002 SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕes MISTAS
No PnlZO regimental "lo foi apresantada emenda

a Medida.

26/1212001 ATA-PlEN - SUBSeCRETARIA DE ATA· PLENÁRIO
A Presidência comunica ao Plenérlo adoçio da referida medida, em 21.12.2001,
e publicada no dia 21 do me5mo mis e ano.. De acordo com .. Indicações das
Uderançu, fica a..lm constltuida e Comlsaio Mista incumblde de emitir parecer
sobre a matéria, com Senedores Titular..: PMDB Renan Calheiros e Nabor
Júnlor; PFL losé Agripino e Fnlncellno Peralre; BLOCO ( PSD8/PP8) Gereldo
Melo; Bloco Oposlçio (PT/POT/PPS) lo.. Eduerdo Dutra; PSB Ademir Andrade;
PT8 Carlos P8troclniQ; Suplentes: PMD8 GlIvem 80rves e Juvincio da Fonseca;
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Ofício n° 37 (CN)
Brasília, 20 de fevereiro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, nos termos do
§ 8° do art. 62 da Constituição, Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 32, o processado da Medida Provisória nO 14, de 2001, que
"dispõe sobre a expansão da oferta de energia emergencial e dá outras providências".
Informo, por oportuno, que à Medida não foi oferecida nenhuma emenda e que a Comissão Mista designada não se instalou.
Atenciosamente, - Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS
LEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPíTULO I
Do Poder Legislativo
Seção VIII
Do Processo Legislativo
Subseção 111
Das Leis
~Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-Ias de imediato ao Congresso Nacional..
* Artigo caput com redação dada pela emenda
constitucional na 32, de 11-9-2001.
§ 1° É vedada a edição de medidas provisórias
sobre matéria:
*0 acrescido pela Emenda Constitucional n032,
11-9-2001
I - relativa a:
*Inciso I acrescido pela Emenda Constitucional
n" 32, 11-9-2001
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a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos,
partidos políticos e direito eleitoral;
*Alínea a acrescida pela Emenda Constitucional
n° 32, 11-9-2001.
b) direito penal, processual penal e processual
civil;
*Alínea b acrescida pela Emenda Constitucional
na 32, 11-9-2001.
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;
*Alínea c a crescida pela Emenda Constitucional na 32, 11-9-2001.
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,
orçamento e créditos adicionais e suplementares,
ressalvado o previsto no art. 167, § 3°;
*Alínea d acrescida pela Emenda (Constitucional n° 32, 11-9-2001.
11 - que vise a detenção ou seqüestro de bens,
de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro;
*Inciso /I acrescido pela Emenda Constitucional
n° 32, 11-92-2001.
111 - reservada a lei complementar;
*Inciso 111 acrescido pela Emenda Constitucional
na 32, 11-9-2001.
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado
pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou
veto do Presidente da República.
*Inciso IV acrescido pela Emenda Constitucional na 32, 11-9-2001.
§ 2° medida provisória que implique instituição
ou majoração de impostos, exceto os previstos nos
arts. 153, I, 11, IV, V, e 154, 11, só produzirá efeitos no
exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada.
* § 2 0 acrescido Emenda Constitucional na 32
11-9-2001.
§ 3° As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7°, uma vez
por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas
delas decorrentes.
* § 3° acrescido pela Emenda Constitucional na
32, 11-9-2001.
§ 4° O prazo a que se refere o § 3° contar-se-á
da publicação da medida provisória, suspendendo-se
durante os períodos de recesso do Congresso Nacional.
* § 4 0 acrescido pela Emenda Constitucional na
32, 11-9-2001.
§ 5° A deliberação de cada uma das Casas do
Congresso Nacional sobre o mérito das medidas pro-
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visórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais.
* § 5° acrescido pela Emenda Constitucional n"
32, 11-9-2001.
§ 6° Se a medida provisória não for apreciada
em até quarenta e cinco dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subseqüentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação,
todas as demais deliberações legislativas da Casa
em que estiver tramitando.
* § 6° acrescido pela Emenda Constitucional n°
32, 11-9-2001.
§ 7° Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no prazo
de sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional.
* § r acrescido pela Emenda Constitucional n°
32, 11-9-2001.
§ 8° As medidas provisórias terão sua votação
iniciada na Câmara dos Deputados
* § 8° acrescido pela Emenda Constitucional nO
32, 11-9-2001.
§ 9° Caberá à comissão mista de Deputados e
Senadores examinar as medidas provisórias e sobre
elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em
sessão separada, pelo plenário de cada urna das Casas do Congresso Nacional.
* § 9° acrescido pela Emenda Constitucional n°
32, 11-9-2001.
§ 10. É vedada a reedição, na mesma sessão legisativa' de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de
prazo.
* § 10 acrescido pela Emenda Constitucional n°
32, 11-9-2001.
§11. Não editado o decreto legislativo a que se
refere o § 3° até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados
durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.
• § 11 acrescido pela Emenda Constitucional n°
32, 11-9-2001.
§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto." (NR)
* § 12 acrescido pela Emenda Constitucional n°
32, 11-9-2001.
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RESOLUÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL
N° 1, DE 2 MAIO DE 1989

Dispõe sobre a apreciação, pelo
Congresso
Nacional,
das
medidas
provisórias a que se refere o art. 62 da
Constituição Federal.
Art. 1° O exame e a votação, pelo Congresso
Nacional, de medidas provisórias adotadas pelo Presidente da República, com força de lei, nos termos do
art. 62 da Constituição Federal, será feita com a observância das normas contidas na presente resolução.
Art.2° Nas quarenta e oito horas que se seguirem à publicação, no Diário Oficial da União, de medida provisória adotada pelo Presidente da República, a Presidência do Congresso Nacional fará publicar e distribuir avulsos da matéria, e designará Comissão Mista para seu estudo e parecer.
§ 1° A Comissão Mista será integrada por sete
Senadores e sete Deputados e igual número de suplentes, indicados pelos respectivos lideres, obedecida, tanto quanto possível, a proporcionalidade partidária ou de blocos parlamentares.
*§ 1° com redação dada pela Resolução do
Congresso Nacional n02, de 4-5-1989.
§ 2° Ao aplicar-se o critério da proporcionalidade partidária prevista no parágrafo anterior, observar-se-á a sistemática de rodízio para as representações não contempladas, de tal forma; que todos os
partidos políticos ou blocos parlamentares possam se
fazer representar nas Comissões Mistas previstas
nesta resolução.
§ 3° A indicação pelos líderes deverá ser encaminhada à Presidência do Congresso Nacional até as
doze horas do dia seguinte ao da publicação da medida provisória.
§ 4° Esgotado o prazo estabelecido no parágrafo anterior, sem a indicação, o Presidente do Congresso Nacional fará a designação dos integrantes do
respectivo partido.
§ 5° A Constituição da Comissão Mista e a fixação do calendário de tramitação da matéria poderão
ser comunicadas em sessão do Senado ou conjunta
do Congresso Nacional, sendo, no primeiro caso,
dado conhecimento à Câmara dos Deputados, por
ofício, ao seu Presidente.
§ 6° O Congresso Nacional estará automaticamente convocado se estiver em recesso quando da
edição de Medida Provisória, cabendo ao seu Presi-
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dente marcar sessão a realizar-se no prazo de cinco
dias, contado da publicação da mesma no Diário Oficial da União.
....................................................................................
Art. 7° Admitida a Medida Provisória, o parecer
da Comissão, a ser encaminhado à Presidência do
Congresso Nacional no prazo máximo de quinze dias,
contado de sua publicação no Diário Oficial da
União, deverá examinar a matéria quanto aos aspectos constitucional e de mérito.
§ 1° A Comissão poderá emitir parecer pela
aprovação total ou parcial ou alteração da medida
provisória ou pela sua rejeição; e, ainda, pela aprovação ou rejeição de emenda a ela apresentada, devendo concluir quando resolver por qualquer alteração de
seu texto:
I - pela apresentação de projeto de lei de conversão relativo à matéria;
11- pela apresentação de projeto de decreto legislativo, disciplinando as relações jurídicas decorrentes da vigência dos textos suprimidos ou alterados, o qual terá sua tramitação iniciada na Câmara
dos Deputados.
§ 2° Aprovado o projeto de lei de conversão será
ele enviado à sanção do Presidente da República.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Senado Federal,nos termos do parágrafo único, do art. 52
do Regimento interno, promulgo a seguinte:
RESOlUÇÃO N° 2, DE 2000 - CN

Dispõe sobre a participação das
bancadas minoritárias na composição
das comissões mistas.
O Congresso Nacional,
Resolve:
Art. 1° A fim de atender ao disposto no § 1° do
art. 58, da Constituição Federal, é acrescentado à Resolução n° 1, de 1970-CN Regimento Comum, o seguinte artigo:
"Art. 1O-A. O número de membros das comissões mistas estabelecido neste Regimento, nas resoluções que o integram e no respectivo ato de criação
é acrescido de mais uma vaga na composição destinada a cada uma das Casas do Congresso Nacional,
que será preenchida em rodízio, exclusivamente, pelas bancadas minoritárias que não alcancem, no cálculo da proporcionalidade partidária, número suficiente para participar das referidas comissões."
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Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 16 de junho de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
MEDIDA PROVISÓRIA
ND 2.198-5, DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Cria e instala a Câmara de Gestão
da Crise de Energia Elétrica, do Conselho de Governo, estabelece diretrizes
para programas de enfrentamento da crise de energia elétrica e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a
seguinte medida provisória, com força de lei:
CAPíTULO I
Da Câmara de Gestão
da Crise de Energia Elétrica
Art. 1° Fica criada e instalada a Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica - GCE, com o objetivo de propor e implementar medidas de natureza
emergencial decorrentes da atual situação hidrológica critica para compatibilizar a demanda e a oferta de
energia elétrica, de forma a evitar interrupções intempestivas ou imprevistas do suprimento de energia elétrica.
Art. 2° À GCE compete:
I - regulamentar e gerenciar o Programa Emergencial de Redução do Consumo de Energia Elétrica,
observado o disposto nesta medida provisória;
11 - estabelecer e gerenciar o Programa Estratégico Emergencial de Energia Elétrica;
111 - acompanhar e avaliar as consequências
macro e microeconômicas da crise de energia elétrica e das medidas adotadas para o seu enfrentamento;
IV - propor medidas para atenuar os impactos
negativos da crise de energia elétrica sobre os níveis
de crescimento, emprego e renda;
V - propor o reconhecimento de situação de calamidade pública;
VI - estabelecer limites de uso e fornecimento
de energia elétrica;
VII - estabelecer medidas compulsórias de redução do consumo e de suspensão ou interrupção do
fornecimento de energia elétrica;
VIII - propor a alteração de tributos e tarifas sobre bens e equipamentos que produzam ou consumam energia;
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IX - decidir quanto à implantação de racionamento e suspensão individual e coletiva do fornecimento de energia elétrica;
X - definir o órgão ou a entidade responsável
pela implantação e execução das medidas determinadas;
XI - articular-se com os Poderes da União e dos
demais entes federados objetivando a implantação de
programas de enfrentamento da crise de energia elétrica;
XII- impor restrições ao uso de recursos hídricos não destinados ao consumo humano e que sejam essenciais ao funcionamento de usinas hidroelétricas;
XIII - propor, observado o disposto na Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, o ajustamento dos limites de investimentos do setor elétrico estatal federal;
XIV - adotar outras medidas para a redução do
consumo e ampliação da transmissão e da oferta de
energia elétrica;
XV - estabelecer negociações com setores específicos de consumidores para maior economia de
consumo de energia elétrica;
XVI - estabelecer procedimentos específicos
para funcionamento do Mercado Atacadista de Energia Elétrica - MAE em situações de emergência; e
XVII - estabelecer diretrizes para as ações de
comunicação social dos órgãos e entidades do setor
energético, visando a adequada divulgação dos programas de que trata esta medida provisória.
Parágrafo único. As solicitações e determinações da GCE aos órgãos e às entidades da Administração Pública Federal serão atendidas em caráter
prioritário, no prazo por ela assinalado.
Art. 3° A GCE tem a seguinte composição:
I - Ministros de Estado:
a) Chefe da Casa Civil da Presidência da República, que a presidirá;
b) de Minas e Energia, que será o seu vice-presidente;
c) do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior;
d) da Fazenda;
e) do Planejamento, Orçamento e Gestão;

1) do Meio Ambiente;
g) da Ciência e Tecnologia;
h) Chefe da Secretaria de Comunicação de Governo da Presidência da República; e
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i) Chefe do Gabinete de Segurança Institucional
da Presidência da República;
.
.
II - dirigentes máximos das seguintes entldades:
a) Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL.
b) Agência Nacional de Águas - ANA.
c) Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES; e
d) Agência Nacional do Petróleo - ANP.
III - Diretor-Presidente do Operador Nacional do
Sistema Elétrico - ONS.
IV - Diretor-Geral Brasileiro da Itaipu Binacional; e
V - outros membros designados pelo Presidente da República.
§ 1° Poderão ser convidados a participar das reuniões da GCE técnicos, personalidades e representantes de órgãos e entidades públicos e privados.
§ 2° O assessoramento jurídico à GCE será
prestado pela Advocacia-Geral da União.
§ 3° Os membros a que se referem os incisos I,
alíneas a e b 11, alínea a, III e IV deste artigo, dedicarão tempo integral aos trabalhos da GCE, sem prejuízo do exercício das atribuições privativas dos respectivos cargos.
§ 4° O Presidente da República designará os
membros que constituirão o núcleo executivo da GCE.
§ 5° O Presidente da GCE poderá praticar os
atos previstos nos arts. 2° e 5° ad referendum da Câmara, ouvidos os membros do núcleo executivo.
Art. 4° As medidas para a superação da crise de
energia estarão disciplinadas em programas de curto,
médio e longo prazos que seguirão as diretrizes estabelecidas nesta medida provisória.
Art. 5° O Programa Emergencial de Redução do
Consumo de Energia Elétrica tem por objetivo compatibilizar a demanda de energia c?m a of~rta, d~ forma a evitar interrupções intempestivas ou Imprevistas
do suprimento de energia.
§ 1° Para execução do Programa a que se refere
o caput, competirá à GCE inclusive:
I - estabelecer plano de contingenciamento de
carga, definindo os elementos e as medidas necessárias para redução compulsória da demanda de energia elétrica;
11 - otimizar o consumo de energia, priorizando
setores estratégicos;
111 - deflagrar campanhas educativas com vistas
a conscientizar a população para a necessidade da
redução do consumo de energia;
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IV - estimular a imediata substituição de aparatos, equipamentos e instalações tecnologicamente
superadas em seus níveis de consumo energético;
V - fixar regimes especiais de tarifação ao consumidor segundo os seus níveis e limites de consumo, bem como propiciar a concessão de bônus por
consumo reduzido de energia elétrica;
VI - estabelecer limites de uso e fornecimento
de energia;
VII- estimular a autoprodução e a produção independente de energia;
VIII - estabelecer outras medidas que contribuam para consecução dos objetivos do Programa; e
IX - definir condições especificas de comercialização de energia elétrica entre concessionários, permissionários e autorizados, bem como entre estes e
os consumidores, objetivando a ampliação da oferta
ou redução do consumo.
§ 2° A GCE poderá estabelecer os limites territoriais de aplicação do Programa de que trata o caput.
Art. 6° O Programa Estratégico Emergencial de
Energia Elétrica tem por objetivo aumentar a oferta de
energia elétrica para garantir o pleno atendimento da
demanda, com reduzidos riscos de contingenciamento da carga, evitando prejuízos à população, restrições ao crescimento econômico e seus impactos indesejáveis no emprego e na renda, e compreenderá
ações de médio e longo prazos que deverão:
I - assegurar a implementação integral do regime econômico e financeiro das concessões de serviço público de energia elétrica, na forma das Leis nOs
9.074, de 7 de julho de 1995, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e 9.648, de 27 de maio de 1998;
11 - expandir a oferta de energia;

111 - diversificar a matriz energética, de modo a
reduzir a dependência do regime hidrológico;
IV - fomentar pesquisas com vistas ao desenvolvimento de fontes alternativas de energia;
V - otimizar a distribuição de energia;
VI- maximizar a produtividade das fontes geradoras instaladas e concluir os projetos em implantação;e
VII - instituir programas compulsórios de racionalização do uso de energia.
Art. 7° A GCE poderá reconhecer caráter de
emergência para obras, serviços e compras necessários à implementação das medidas emergenciais
para a superação da crise de energia elétrica, inclusive para os fins do disposto no inciso IV do art. 24 da Lei
n° 8.666, de 21 de junho de 1993.
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§ 1° Não se aplicam, nas hipóteses deste artigo,
o prazo máximo de cento e oitenta dias para a conclusão das obras e serviços e a vedação de prorrogação
estabelecidos no inciso IV do art. 24 da Lei n° 8.666,
de 1993.
§ 2° Poderá ser instituída sistemática de atribuição de prêmio ou bônus de performance a empresas
contratadas, pela antecipação da conclusão de obras
e serviços referidos no caput.
§ 3° O disposto neste artigo aplica-se à contratação, por órgãos da Administração Federal direta e
indireta, de obras, serviços e compras destinados a
planejar, subsidiar, implementar e avaliar ações relevantes em face da atual situação hidrológica crítica.
Art. 8° Os órgãos competentes, nos processos
de autorização ou de licença dos empreendimentos
necessários ao incremento da oferta de energia elétrica do País, atenderão ao princípio da celeridade.
§ 1° Os empreendimentos referidos no caput
compreendem, dentre outros:
I - linhas de transmissão de energia;
11 - gasodutos e oleodutos;
111- usinas termoelétricas;
IV - usinas hidroelétricas;
V - geração de energia elétrica por fontes alternativas; e
VI - importação de energia.
§ 2° Observado o disposto nos arts. 3°, inciso
11, e 225 da Constituição, o licenciamento ambiental
dos empreendimentos referidos neste artigo deverá
ser decidido pelos órgãos competentes, com todas
as suas formalidades, incluída a análise do relatório
de impacto ambiental, quando for o caso, no prazo
de até:
I - três meses, no caso do inciso I do § 1°;
11- quatro meses, nos casos dos incisos 11, 111 e
Vdo§1°;e
111- seis meses, no caso do inciso IV do § 1° § 3°
Até 30 de junho de 2001, o Conselho Nacional do
Meio Ambiente - CONAMA, estabelecerá procedimentos específicos simplificados de licenciamento,
com prazo máximo de sessenta dias de tramitação,
para os empreendimentos, referidos no caput, de impacto ambiental de pequeno porte.
§ 4° Os estudos e pareceres necessários à autorização ou licenciamento referido no caput poderão
ser realizados por pessoas físicas ou jurídicas, de notória especialidade, contratadas para este fim, pelos
órgãos competentes.
Art. 9° Os financiamentos com recursos de fundos e programas, a cargo das instituições financeiras
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federais darão prioridade às ações compreendidas no
âmbito dos programas de que tratam os arts. 50 e 60
desta medida provisória.
Parágrafo único. Os orçamentos dos fundos e
programas de que trata o caput deverão ser revistos
para cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 10. O apoio administrativo e os meios necessários à execução dos trabalhos da GCE serão
providos pela Casa Civil da Presidência da República.
Art. 11. O Presidente da GCE poderá requisitar,
de modo irrecusável, sem prejuízo dos direitos e das
vantagens a que façam jus nos respectivos órgãos e
entidades de origem, servidores e empregados públicos, da Administração Pública Federal, direta e indireta, para auxiliar os trabalhos da Câmara.
Art. 12. A GCE será extinta mediante ato do Presidente da República.
CAPíTULO 11
Do Programa Emergencial de Redução
Do Consumo de Energia Elétrica
Art. 13. O Programa Emergencial de Redução
do Consumo de Energia Elétrica compreende, sem
prejuízo do disposto no art. 50, os regimes especiais
de tarifação, os limites de uso e fornecimento de energia elétrica e as medidas para redução de seu consumo descritas neste capítulo.

§ -I ° Para os fins deste Capítulo, adota-se a classificação de consumidores definida no art. 20 da Resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEl n° 456, de 29 de novembro de 2000.
§ 20 Enquanto durar o Programa disciplinado
neste Capitulo, a parcela do consumo mensal excedente à meta definida para os consumidores de que
tratam os arts. 16 e 17 poderá ser adquirida, na forma
estabelecida pela GCE, diretamente de qualquer produtor independente de energia ou autoprodutor que
venha a agregar ao sistema energia nova e proveniente de centrais geradoras com potência instalada
compatível com limite estabelecido pela GCE.
Art. 14. Os consumidores residenciais deverão
observar meta de consumo de energia elétrica correspondente a:
I - cem por cento da média do consumo mensal
verificado nos meses de maio, junho e julho de 2000,
para aqueles cuja média de consumo mensal seja inferior ou igual a 100kWh; e
II - oitenta por cento da média do consumo
mensal verificado nos meses de maio, junho e julho
de 2000, para aqueles cuja média de consumo men-
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sal seja superior a 100kWh. garantida, em qualquer
caso, a meta mensal mínima de 100kWh.
§ 1° Na impossibilidade de caracterizar-se a efetiva média do consumo mensal referida neste artigo,
fica a concessionária autorizada a utilizar qualquer
período dentro dos últimos doze meses, observando,
sempre que possível, uma média de até três meses.
0
§ 2 Os consumidores que descumprirem a respectiva meta mensal fixada na forma do caput ficarão
sujeitos a suspensão do fornecimento de energia eléIrica.

§ 3D O disposto no § 20não se aplica aos consumidores que, no mesmo período, apresentarem consumo mensal inferior ou igual a 100kWh.
0
§ 4 A suspensão de fornecimento de energia
elétrica a que se refere o § 20 observará as seguintes
regras:
I _ a meta fixada na forma de Resolução da
GCE será observada a partir da leitura do consumo
realizada em junho de 2001 ;
11 - será o consumidor advertido, por escrito,
quando da primeira inobservância da meta fixada na
forma do caput;
111- reiterada a inobservância da meta, far-se-á,
após quarenta e oito horas da entrega da conta que
caracterizar o descumprimento da meta e contiver o
aviso respectivo, a suspensão do fornecimento de
energia elétrica, que terá a duração:
a) máxima de três dias, quando da primeira suspensão do fornecimento; e
b) mínima de quatro dias a máxima de seis dias,
nas suspensões subseqüentes.
§ 50 A GCE poderá estabelecer prazo e procedimentos diversos dos previstos nos §§ 10,2 0 e 40 deste
artigo.
Art. 15. Aplicam-se aos consumidores residenciais, a partir de 4 de junho de 2001, as seguintes tarifas:
I - para a parcela do consumo mensal inferior ou
igual a 200kWh, a tarifa estabelecida em Resolução
da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEl;
11- para a parcela do consumo mensal superior
a 200 kWh e inferior ou igual a 500kWh, a tarifa estabelecida em Resolução da ANEEl acrescida de cinqüenta por cento do respectivo valor;
111 - para a parcela do consumo mensal superior a 500 kWh, a tarifa estabelecida em Resolução
da Aneel acrescida de duzentos por cento do respectivo valor.
§1 ° Aos consumidores residenciais cujo consumo mensal seja inferior á respectiva meta conce-
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der-se-á bônus individual (Bn) calculado da seguinte
forma:
I - para o consumo mensal igualou inferior a
100 kWh, Bn2(Tn-Tc), onde:

a) Tn corresponde ao valor, calculado sobre a
tarifa normal, da respectiva meta de consumo, excluído impostos, taxas e outros ônus ou cobranças incluídas na conta; e
b) Tc corresponde ao valor tarifado do efetivo
consumo do beneficiário, excluídos impostos, taxas e
outros ônus ou cobranças incluídas na conta;

11- para o consumo mensal superior a 100kWh,
Bn será igual ao menor valor entre aquele determinado pela alínea c deste inciso e o produto de CR por V,
sendo:
a) CR=s/S, onde s é a diferença entre a meta fixada na forma do art. 14 e o efetivo consumo mensal
do beneficiário, e S é o valor agregado destas diferenças para todos os beneficiários;
b) V igual à soma dos valores faturados em decorrência da aplicação dos percentuais de que tratam
os incisos 11 e 111 do caput deste artigo e destinados
ao pagamento de bônus, deduzidos os recursos destinados a pagar os bônus dos consumidores de que
trata o inciso deste parágrafo;

c) o valor máximo do bônus por kWh inferior
ou igual à metade do valor do bônus por kWh recebido pelos consumidores de que trata o inciso I deste parágrafo.
§ 2° O valor do bônus calculado na forma do § 1°
não excederá ao da respectiva conta mensal do beneficiário.
§ 3° A GCE poderá alterar as tarifas, os níveis e
limites de consumo e a forma do cálculo do bônus de
que trata este artigo.
§ 4° Os percentuais de aumento das tarifas a
que se referem os incisos 11 e 111 do caput não se aplicarão aos consumidores que observarem as respectivas metas de consumo definidas na forma do art. 14.
§ 5° Caberá às concessionárias distribuidoras,
segundo diretrizes a serem estabelecidas pela GCE,
decidir sobre os casos de consumidores residenciais
sujeitos a situações excepcionais.
Art. 16. Os consumidores comerciais, industriais, do setor de serviços e outras atividades enquadrados no grupo B constante do inciso XXIII do art. 22 da
Resolução Aneel n° 456, de 2000, deverão observar
meta de consumo de energia elétrica correspondente
a oitenta por cento da média do consumo mensal verificado nos meses de maio, junho e julho de 2000.
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§ 1° Caso o consumo mensal seja inferior à
meta fixada na forma do caput, o saldo em kWh, a cr~
tério do consumidor, será acumulado para eventual
uso futuro ou a distribuidora poderá adquirir a parcela
inferior à meta, por meio de mecanismo de leilões na
forma a ser regulamentada pela GCE.
§ 2° Caso o consumo mensal seja superior à
meta fixada na forma do caput, a parcela do consumo
mensal excedente será adquirida junto ás concessionárias distribuidoras ao preço praticado no MAE ou
compensada com eventual saldo acumulado na forma do § 1°.
§ 3° Os consumidores que descumprirem a respectiva meta fixada na forma do caput ficarão sujeitos a suspensão do fornecimento de energia elétrica,
caso inviabilizada a compensação prevista no § 22.
§ 4° A suspensão de fornecimento de energia
elétrica a que se refere o § 3° terá como critério de
aplicação de um dia para cada três por cento de ultrapassagem da meta.
§ 5° A GC E poderá alterar os critérios e parâmetros fixados neste artigo em razão de eventual modificação da situação hidrológica ou de outras circunstâncias relevantes.
Art. 17. Os consumidores comerciais, industriais
e do setor de serviços e outras atividades enquadrados no grupo A constante do inciso XXII do art. 2° da
Resolução Aneel n° 456, de 2000, deverão observar
metas de consumo de energia elétrica correspondentes a percentuais compreendidos entre setenta e cinco e oitenta e cinco por cento da média do consumo
mensal verificado nos meses de maio, junho e julho
de 2000, na forma estabelecida pela GCE, que disporá inclusive sobre as hipóteses de regime especial de
tarifação e de suspensão e interrupção do fornecimento de energia elétrica decorrentes do descumprimento das respectivas metas.
Art. 18. Os consumidores rurais deverão observar meta de consumo de energia elétrica correspondente a noventa por cento da média do consumo mensal verificado nos meses de maio, junho e
julho de 2000.
§ 1° Os consumidores que descumprirem a respectiva meta fixada na forma do caput ficarão sujeitos a suspensão do fornecimento de energia elétrica.
§ 2° À suspensão de fornecimento de energia
elétrica a que se refere o § 1° será aplicado o critério
de um dia para cada seis por cento de ultrapassagem
da meta.
Art. 19. Para os consumidores não mencionados
nos artigos anteriores, a GCE fixará as respectivas
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metas de redução de consumo ou fornecimento de
energia elétrica, até o limite de trinta e cinco por cento
da média do consumo mensal verificado nos meses
de maio, junho e julho de 2000, observado o disposto
no § 4- do art. 14.
Art. 20. Os valores faturados em decorrência da
aplicação dos percentuais de que tratam os incisos 11
e III do caput do art. 15, deduzidos, se incidentes, os
tributos e taxas, serão destinados a:
I - constituir provisão de dois por cento desses
valores, para a cobertura dos custos adicionais das
concessionárias distribuidoras com a execução das
resoluções da GCE;
11- remunerar o bônus previsto no § 1° doar!. 15.
§ 1° As concessionárias contabilizarão em conta especial os débitos ou créditos, os valores definidos no caput assim como os custos decorrentes da
aplicação das medidas definidas pela GCE, na forma
a ser definida pela Aneel.
§ 2° O saldo da conta especial será compensado integralmente nas tarifas, na forma a ser definida
pela Aneel.
Art. 21. Para os consumidores não-residenciais
classificados no grupo B, a suspensão do fornecimento de energia elétrica observará as seguintes regras:
I - a meta fixada na forma de Resolução da
GCE será observada a partir da leitura do consumo
realizada em junho de 2001 ;
11- somente após 30 de junho de 2001, far-se-á
a suspensão do fornecimento de energia elétrica por
inobservância da respectiva meta de consumo mensal.
Parágrafo único. A GCE poderá estabelecer prazos e procedimentos para a execução do disposto
neste artigo.
Art. 22. Para os consumidores classificados no
grupo A cuja demanda contratada seja superior a 2,5
MW, a suspensão do fornecimento de energia elétrica
observará as seguintes regras:
I - será realizada leitura do consumo em 31 de
maio de 2001 , a partir da qual será observada, na totalidade do mês respectivo, a meta de consumo;
II - somente após 30 de junho de 2001,
far-se-á a suspensão do fornecimento de energia
elétrica por inobservância da respectiva meta de
consumo mensal.
§ 1° A GCE poderá estabelecer prazos e procedimentos para a execução do disposto neste artigo.
§ 2° Em razão da atual crise de energia elétrica
decorrente de situação hidrológica critica, os contra-
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tos de demanda contratada poderão, a critério do
consumidor, ser revistos para acomodar a redução
exigida.
Art. 23. Para os consumidores classificados no
grupo A cuja demanda contratada seja igualou inferior a 2,5 MW, a suspensão do fornecimento de energia
elétrica observará as seguintes regras:
I - a meta fixada na forma de Resolução da
GCE será observada a partir da leitura do consumo
realizada em junho de 2001 ;
II - somente após 30 de junho de 2001,
far-se-á a suspensão do fornecimento de energia
elétrica por inobservância da respectiva meta de
consumo mensal.
Parágrafo único. A GCE poderá estabelecer prazos e procedimentos para a execução do disposto
neste artigo.
CAPíTULO 111
Das Disposições Gerais
Art. 24. Caso a comarca em que domiciliado o
interessado não seja sede de vara do juízo federal, as
ações em que se pretenda obstar ou impedir, em razão da aplicação desta medida provisória e da execução de normas e decisões da GCE, a suspensão ou
interrupção do fornecimento de energia elétrica, a cobrança de tarifas ou a aquisição de energia ao preço
praticado no MAE poderão, sem prejuízo da citação
obrigatória da União e da Aneel, ser propostas na justiça estadual. cabendo recurso para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro
grau.
Art. 25. Às relações decorrentes desta Medida
Provisória entre pessoas jurídicas ou consumidores
não-residenciais e concessionárias aplicam-se as
disposições do Código Civil e do Código de Processo
Civil.
Art. 26. Não se aplicam as leis nOs 8.987, de 13
de fevereiro de 1995, e 9.427, de 26 de dezembro de
1996, no que conflitarem com esta medida provisória.
Art. 27. O Programa Emergencial de Redução
do Consumo de Energia Elétrica, bem como as demais providências constantes ou autorizadas nesta
medida provisória e nas normas e decisões da GCE
são considerados situações de emergência para os
fins previstos no § 3° do art. 6° da Lei n° 8.987, de
1995.
Art. 28. Na eventual e futura necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro de
contratos de concessão, devidamente comprovada
na forma da legislação, esta far-se-á, observado o
disposto no art. 20, na forma do § 2° do art. 9° da lei
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n° 8.987, de 1995, mediante reconhecimento da Aneel, ressalvadas as hipóteses de casos fortuitos, força
maior e riscos inerentes à atividade econômica e ao
respectivo mercado.
Art. 29. Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória n° 2.198-4, de 27 de
julho de 2001 .
Art. 30. Esta medida provisória entra em vigor na
data de sua publicação.
Brasília, 24 de agosto de 2001; 180° da
Independência e 113° da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Pedro Malan, Sérgio Silva
do Amaral, José Jorge, Martus Tavares, José
Sarney Filho, Pedro Parente, Alberto Mendes
Cardoso, A. Andrea Matarazzo, Gilmar Ferreira
Mendes.
LEI N° 10.192, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2001
Dispõe sobre Medidas Complementares ao Plano Real e dá outras providências.

Art. 2° É admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais,
setoriais ou que reflitam a variação dos custos de
produção ou dos insumos utilizados nos contratos
de prazo de duração igualou superior a um ano.

§ 1° É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária de periodicidade inferior a um ano.

§ 2° Em caso de revisão contratual, o termo
inicial do período de correção monetária ou reajuste,
ou de nova revisão, será a data em que a anterior
revisão tiver ocorrido.
§ 3° Ressalvado o disposto no § 7° do art. 28 da
Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995, e no parágrafo
seguinte, são nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste, produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste
de periodicidade inferior à anual.

§ 4° Nos contratos de prazo de duração igual
ou superior a três anos, cujo objeto seja a produção
de bens para entrega futura ou a aquisição de bens
ou direitos a eles relativos, as partes poderão pactuar a atualização das obrigações, a cada período de
um ano, contado a partir da contratação, e no seu
vencimento final, considerada a periodicidade de
pagamento das prestações, e abatidos os pagamen-
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tos, atualizados da mesma forma, efetuados no período.

§ 5° O disposto no parágrafo anterior aplica-se
aos contratos celebrados a partir de 28 de outubro
de 1995 até 11 de outubro de 1997.
§ 6° O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser prorrogado mediante ato do Poder Executivo.
'Vide Medida Provisória n° 2.223, de 4 de setembro de
2001

MEDIDA PROVISÓRIA
N° 2.223, DE 4 DE SETEMBRO DE 2001
Dispõe sobre a Letra de Crédito
Imobiliário, a Cédula de Crédito Imobiliário e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 25. O Conselho Monetário Nacional expedirá as instruções que se fizerem necessárias à execução das disposições desta medida provisória.
Art. 26. Esta medida provisória entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. 27. Ficam revogados:

1- os arts. 1° a 9°,11 a 15,18 e 26 da Lei n°
8.692, de 28 de julho de 1993;

11- o § 1° do art. 5° e o art. 36 da Lei n° 9.514,
de 1997;

111 - os §§ 5° e 6° do art. 2° da Lei n° 10.192,
de 14 de fevereiro de 2001.
Brasília, 4 de setembro de 2001; 180° da Independência e 113° da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Pedro Malan - Martus
Tavares.
LEI N° 4.131, DE 3 DE SETEMBRO DE 1962
Disciplina a aplicação do capital
estrangeiro e as remessas de valores
para o exterior e dá outras providências.
Art. 39. As entidades, estabelecimentos de
crédito, a que se refere o art. 37, só poderão conceder empréstimos, créditos ou financiamentos para
novas inversões a serem realizadas no ativo fixo de
empresa cuja maioria de capital, com direito a voto,
pertença a pessoas não residentes no País, quando
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elas estiverem aplicadas em setores de atividades e
regiões econômicas de alto interesse nacional, definidos e enumerados em decreto do Poder Executivo, med.iante audiência do Conselho Nacional de
Economia.
Parágrafo único. Também a aplicação de recursos provenientes de fundos públicos de investimentos, criados por Lei, obedecerá à regra estabelecida neste artigo.
....................................................................................

....................................................................................
MEDIDA PROVISÓRIA
N° 2.227, DE 4 DE SETEMBRO DE 2001
Estabelece exceção ao alcance do
art. 2 da Lei n° 10.192, de 14 de fevereiro
de 2001.
0

o Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota
a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1° Não se aplicam as disposições dos §§
10 e 3° do art. 2° da Lei n° 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, a mecanismo de compensação das variações, ocorridas entre os reajustes tarifários anuais,
de valores de itens da "Parcela A" previstos nos
contratos de concessão de distribuição de energia
elétrica, a ser regulado, por proposta da Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, em ato conjunto dos Ministros de Estado de Minas e Energia e
da Fazenda.
Art. 2° Esta medida provisória entra em vigor
na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 2001; 180° da
Independência e 113° da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Pedro Malan - Luiz
Gonzaga Leite Perazzo.
MEDIDA PROVISÓRIA
N° 2.209, DE 29 DE AGOSTO DE 2001
Autoriza a União a criar a
Comercializadora Brasileira de Energia
Emergencial - CBEE.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1° A União fica autorizada a criar a Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial - C8EE,
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empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e
Energia.
§ 1° A CBEE terá sede e foro no Município do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e terá por
objetivo a aquisição, o arrendamento e a alienação de
bens e direitos, a celebração de contratos e a prática
de atos destinados:
I - à viabilização do aumento da capacidade de
geração e da oferta de energia elétrica de qualquer
fonte em curto prazo; e
11- à superação da crise de energia elétrica e ao
reequilíbrio de oferta e demanda de energia elétrica.
§ 2° O estatuto da CBEE será aprovado por Decreto.

§ 3° A CBEE poderá exercer suas atividades
com pessoal cedido de órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem como por meio da
contratação de serviços.
§ 4° É dispensável a licitação para a contratação
de obras, compras e serviços que atendam diretamente aos objetivos sociais da CBEE, inclusive àqueles destinados a planejar, a implementar e a avaliar a
realização desses mesmos objetivos.
§ 5° A União fica autorizada a oferecer garantia
nos contratos celebrados pela CBEE que atendam
aos objetivos sociais desta. (vide Medida Provisória
n° 14, de 21-12-2001)
Art. 2° A constituição do patrimônio inicial da
CBEE será realizada mediante capitalização pela
União.
Art. 3° A CBEE extinguir-se-á em 30 de junho de
2006, observado o disposto no art. 23 da Lei n° 8.029,
de 12 de abril de 1990.
Art. 4° Aos contratos celebrados pela CBEE que
atendam aos objetivos sociais desta não se aplicam
as disposições do art. 1° e dos § 1° e 3° do art. 2° da Lei
n° 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, desde que observados os requisitos estabelecidos em ato conjunto
dos Ministros de Estado de Minas e Energia e da Fazenda.
Art. 5° Fica a União autorizada a transformar a
CBEE em sociedade por ações e a alienar total ou
parcialmente a entidades da administração pública federal indireta sua participação no respectivo capital.
Art. 6° Esta medida provisória entra em vigor na
data de sua publicação.
Brasília, 29 de agosto de 2001; 180° da
Independência e 113° da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Pedro Malan, José Jorge,
Pedro Parente.
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MEDIDA PROVISÓRIA
N° 2.181-45, DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Dispõe sobre Operações Financeiras entre oTesouro Nacional e as entidades que menciona, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 49. Fica a União, a exclusivo critério do Ministro de Estado da Fazenda, autorizada a realizar
operações de permuta, aquisição ou venda de créditos com empresas estatais do setor elétrico, mantida,
no mínimo, a equivalência econômica dos créditos recíprocos.
§ 10 Os créditos detidos pela União contra empresas estatais do setor elétrico poderão ser objeto
de permuta ou venda com empresas integrantes do
sistema BNDES.
§ 20 Nas operações de que trata este artigo, poderão ser utilizados títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal, cujas características serão definidas pelo
Ministro de Estado da Fazenda.
Art. 50. Fica a União autorizada a receber da
CEF imóveis de sua propriedade cedidos à Administração Pública Federal, pelo valor de avaliação homologado pela Secretaria do Patrimônio da União, em
pagamento de créditos junto àquela instituição.

DECRETO DE 7 DE JULHO DE 1999

Cria a Comissão Interministerial
mudança
Global
do
Clima,
com
finalidade de articular as ações Governo
nessa área.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art 84, inciso 11, da Constituição,
Decreta:
Art. 1° Fica criado a Comissão Interministerial
de Mudança Global do Clima, com a finalidade de articular as ações de governo decorrentes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do
Clima e seus instrumentos subsidiários de que o Brasil seja parte.
Art. 20 A Comissão será integrada por um representante de seguir indicado:
I - Ministério das Relações Exteriores.
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11 - Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
111 - Ministério dos Transportes.
IV - Ministério de Minas e Energia.
V - Ministério do Orçamento e Gestão.
VI - Ministério do Meio Ambiente.
VII - Ministério da Ciência e Tecnologia.
VIII- Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio.
IX - Casa Civil da Presidência da República.
X - Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário de Projetos Especiais.
§ 1° Os Ministros de Estado da Ciência e Tecnologia e do Meio Ambiente serão, respectivamente, o
Presidente e o Vice-Presidente da Comissão.
§ 2 0 Os membros da Comissão e respectivos
suplentes serão indicados pelos titulares dos órgãos
representados e designados pelo Ministro de Estado
da Ciência e Tecnologia.
§ 3D O Ministério da Ciência e Tecnologia exercerá a função de Secretaria-Executiva da Comissão e
prestará o apoio técnico e administrativo aos trabalhos do colegiado.
§ 40 Os membros da Comissão atuarão de forma coordenada e prestarão à Secretaria-Executiva
informações relativas à sua área de competência.
§ 50 A Comissão poderá solicitar a colaboração
de órgãos públicos ou privados e entidades representativas da sociedade civil na realização de suas atribuições.
Art. 3D São atribuições da Comissão:
I - emitir parecer, sempre que demandado, sobre proposta de políticas setoriais, instrumentos legais e normas que contenham componente relevante
para a mitigação da mudança global do clima e para
adaptação do País aos seus impactos;
11 - fornecer subsídios às posições do Governo
nas negociações sob a égide da Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e instrumentos subsidiários de que o Brasil seja parte;
111 - definir critérios de elegibilidade adicionais
àqueles considerados pelos
Organismos da Convenção, encarregados do
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), previsto no Artigo 12 do protocolo de Quioto da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do
Clima, conforme estratégias nacionais de desenvolvimento sustentável;
IV - apreciar pareceres sobre projetos que resultem em redução de emissões e que sejam considerados elegíveis para o Mecanismo de Desenvolvi-

01704 Scxta-feira 22

DIARIO DA. CAMARA DOS DEPUTADOS

Fcvcrciro dc 2002

mento Limpo (MDl), a que se refere o inciso anterior,
e aprová-los, se for o caso;
V - realizar articulação com entidades representativas da sociedade civil, no sentido de promover
as ações dos órgãos governamentais e privados, em
cumprimento aos compromissos assumidos pelo Brasil perante a Convenção-Quadro das Nações Unidas
sobre Mudanças do Clima e instrumentos subsidiários de que o Brasil seja parte;
VI - aprovar seu regimento interno.
Art 4° Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 7 de julho de 1999; 178° da
Independência e 111 ° da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Luiz Felipe de Seixas
Corrêa, Paulo Rubens Fontenele Albuquerque,
Celso Toshito Matsuda, Celso Lafer, Rodolfo
Tourinho Neto, Pedro Parente, Luiz Carlos Bresser
Pereira, José Sarney Filho, Ronaldo Mota
Sardenberg, Clovis de Barros Carvalho.

tre capacidade para seu desempenho, por sua conta
e risco e por prazo determinado;
111 - concessão de serviço público precedida da
execução de obra pública: a construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder concedente, mediante licitação, na
modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou
consórcio de empresas que demonstre capacidade
para a sua realização, por sua conta e risco, de forma
que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou
da obra por prazo determinado;
IV - permissão de serviço público: a delegação,
a título precário, mediante licitação, da prestação de
serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para
seu desempenho, por sua conta e risco.

lEI N° 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995

MENSAGEM N° 1.063, DE 2001
(Do Poder Executivo)

Dispõe
sobre
o
Regime
de
Concessão e Permissão da Prestação de
Serviços Públicos previsto no art. 175 da
Constituição Federal, e dá outras
providências.
CAPíTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 1° As concessões de serviços públicos e de
obras públicas e as permissões de serviços públicos
reger-se-ão pelos termos do art. 175 da Constituição
Federal, por esta lei, pelas normas legais pertinentes
e pelas cláusulas dos indispensáveis contratos.
Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios promoverão a revisão e as
adaptações necessárias de sua legislação às prescrições desta lei, buscando atender as peculiaridades
das diversas modalidades dos seus serviços.
Art. 2° Para os fins do disposto nesta lei, considera-se:
I - poder concedente: a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, em cuja competência se
encontre o serviço público, precedido ou não da execução de obra pública, objeto de concessão ou permissão;
II - concessão de serviço público: a delegação
de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demons-

Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto
de 19 de setembro de 2001, que "Outorga
concessão a entidade que menciona para
explorar serviço de radiodifusão, e dá
outras providências".
TVR. n° 1.249/01 - Rádio O Guri AM.
Ltda., na cidade de Balneário Camboriú SC.
(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 art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 19 de setembro de 2001, que "Outorga concessão à entidade-que menciona, para explorar serviço de radiodifusão, e dá outras providências", referente à Rádio O Guri AM. Ltda., na cidade de Balneário
Camboriú - SC.
Brasília, 3 de outubro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.
MC. 00557/EM
Brasília, 31 de agosto de 2001
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Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Em conformidade com as atribuições legais e
regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a instauração de procedimento licitatório, na
modalidade Concorrência, com vistas à outorga de
concessão para explorar serviço de radiodifusão, na
localidade e unidade da Federação abaixo indicada.
.. 2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria na 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada pela Portaria na 795, de 17 de dezembro de
1997, após analisar a documentação de habilitação e
as propostas técnica e de preço das entidades proponentes, com observância da Lei na 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação específica de radiodifusão, concluiu que obteve a maior pontuação do valor
ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim vencedora da Concorrência, conforme atos da mesma Comissão, que homologuei, a seguinte entidade:
Rádio O Guri AM Ltda., serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina (Processo na
53820.000187/98 e Concorrência na 160/97-SSR/MC.);
3. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõe o art. 29 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto na 52.795, de
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto na 1.720, de 28 de novembro de
1995, submeto à elevada consideração de Vossa
Excelência projeto de decreto que trata da outorga de
concessão à referida entidade para explorar o serviço
de radiodifusão mencionado.
4. Esclareço que, nos termos do § 3 0 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.
Pimenta da Veiga,
Respeitosamente,
Ministro de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 19 DE SETEMBRO DE 2001

Outorga concessão à entidade que
menciona, para explorar serviço de
radiodifusão, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, e 34, § 1o, da Lei na 4.117, de 27
de agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no art.
29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto na 52.795, de 31 de outubro de
1963,
Decreta:
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Art. 1° Fica outorgada concessão à Rádio O
Guri AM. Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina (Processo na
53820.000187/98
e
Concorrência
na
160/97-SSR/MC.).
Art. 20 A concessão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, Leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada.
Art. 30 Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3 0 do art. 223 da Constituição.
Art. 4 0 O contrato decorrente desta concessão
deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar
da data de publicação da deliberação de que trata o
art. 3 0 , sob pena de tornar-se nula, de pleno direito, a
outorga concedida.
Art. 50 Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 19 de setembro de 2001; 1800 da
Independência e 1130 da República. - Fernando
Henrique Cardoso.
Aviso na 1.149 - C. Civil
Em 3 de outubro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do decreto de 19 de setembro de 2001 ,
que "Outorga concessão à entidade que menciona,
para explorar serviço de radiodifusão, e dá outras providências", referente à Rádio o Guri AM Ltda, na cidade de Balneário Camboriú - SC.
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil, Da Presidência da República.

MENSAGEM N° 1.076, DE 2001
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congresso Nacional autorizações para executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão
comunitária, conforme os seguintes atos
e entidades:
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TVR 1.282101 - Portaria n° 280, de 16
de maio de 2001 - Associação Comunitária, Cultural e de Promoçâo Social Ludwig Zankl, na cidade de Bariri - SP.
TVR 1.283/01 - Portaria n° 281, de 16
de maio de 2001 - Associação Cultural
de Comunicação Comunitária Sfera Educadora de Bady Bassitt, na cidade de
Bady Bassitt - SP.
TVR 1.284/01 - Portaria n° 298, de 16
de maio de 2001 - Associação Cultural
de Radiodifusão Pérola do Planalto, na
cidade de Sidrolândia - MS:
TVR 1.285/0 1 - Portaria n° 301, de
16 de maio de 2001 - Associação Cultural Comunitária Gaivota, na cidade de
Ubatuba - SP.
TVR 1.286/01 - Portaria n° 395, de 27
de julho de 2001 - Sociedade Ação Comunitária e Cidadania da Cidade de Goiás - GO, na cidade de Goiás - GO; e
TVR 1.287/01 - Portaria nO 401, de 27
de julho de 2001 - Associação Comunitária de Comunicação de Barretos, na cidade de Barretos - SP.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54))
MENSAGEM N° 1.076
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 30 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações
para executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 - Portaria n° 280, de 16 de maio de 2001 Associação Comunitária, Cultural e de Promoção Social Ludwig Zankl, na cidade de Bariri - SP
2 - Portaria n° 281, de 16 de maio de 2001 Associação Cultural de Comunicação Comunitária
Sfera Educadora de Bady Bassitt, na cidade de Bady
8assitt - SP.
3 - Portaria n° 298, de 16 de maio de 2001 Associação Cultural de Radiodifusão Pérola do Planalto, na cidade de Sidrolândia - MS.
4 - Portaria n° 301, de 16 de maio de 2001 Associação Cultural Comunitária Gaivota, na cidade
de Ubatuba - SP.
5 - Portaria nO 395, de 27 de julho de 2001 - Sociedade Ação Comunitária e Cidadania da Cidade de
Goiás - GO, na cidade de Goiás - GO; e
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6 - Portaria n° 401, de 27 de julho de 2001 Associação Comunitária de Comunicação de Barretos, na cidade de Barretos - SP
Brasília, 9 de outubro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

MC 00492 EM
Brasília, 21 de agosto de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Cultural e de
Promoção Social Ludwig Zankl, com sede na cidade
de Bariri, Estado de São Paulo, explore o serviço de
radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19
de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53830.002553/98, - que ora faço acompanhar,
com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 30 do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 280, DE 16 DE MAIO DE 2001

°

Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
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1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53830.002553/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária, Cultural e de Promoção Social Ludwig Zankl, com sede
na Passarela João Paulo 11, s/n° - Centro, na cidade
de Bariri, Estado de São Paulo, a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 22°04'28"S e longitude em
48°44'24"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga, Ministro de
Estado das Comunicações.
MC 00491 EM
Brasília, 21 de agosto de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de
outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade denominada Associação Cultural de Comunicação Comunitária Sfera Educadora
de Bady Bassitt, com sede na cidade de Bady Bassitt, Estado de São Paulo, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19
de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas
ações permitem que as entidades trabalhem em
conjunto com a comunidade, auxiliando não só no
processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo à integração de informações be-

néficas em todos os segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53830.002568/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente,
Pimenta da Veiga,
Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 281 , DE 16 DE MAIO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53830.002568/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Cultural de Comunicação Comunitária Sfera Educadora de Bady
Bassitt, com sede na Rua Miguel Couto, n° 2.304Água Limpa, na cidade de Bady Bassitt, Estado de
São Paulo, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 20 54'09"S e longitude em
49°27' 19"W, utilizando a freqüência de 104,9 MIHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
0

MC 00476 EM
Brasília, 21 de agosto de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Cultural
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de/Radiodifusão Pérola do Planalto, com sede na cidade de Sidro/ândial Estado de Mato Grosso do SulYexplore o serviço de radiodifusão comunitária, em
conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas
ações permitem que as entidades trabalhem em
conjunto com a comunidade, auxiliando não só no
processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao
pleito, o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo n°
53700.000676/99 que ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional,
a teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.

Pimenta
Respeitosamente,
Ministro de Estado das Comunicações.

da

Veiga,

PORTARIA N° 298, DE 16 DE MAIO DE 2001

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nO 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53700.000676/99, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Cultural de Radiodifusão Pérola do Planalto, com sede na Rua Santa
Catarina, n° 770, na cidade de Sidrolândia, Estado de
Mato Grosso do Sul, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade.
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Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 20%5'45"S e longitude em
54°57'36"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
MC 00480 EM
Brasília, 21 de agosto de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para que
a entidade denominada Associação Cu~ural Comunitária Gaivota, com sede na cidade de Ubatuba, Estado de
São Paulo, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nU 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cu~ura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cu~ural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando
a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, o que
se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo nU
53830.002987/98, que ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais so-
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mente após deliberação do Congresso Nacional, a teor
do " 3" do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga

PORTARIA N° 301, DE 16 DE MAIO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53830.002987/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Cultural Comunitária Gaivota, com sede na Rua Carlos Gomes, n°
100, Bairro do Perequê Açú, na cidade de Ubatuba,
Estado de São Paulo, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei nO
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 23°26'18?S e longitude em
45°04?32?W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Pimenta da Veiga.
MC 00460 E.M
Brasília, 16 de agosto de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para que
a entidade denominada Sociedade Ação Comunitária e
Cidadania da Cidade de Goiás - GO, com sede na cidade de Goiás, Estado de Goiás, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput
do art. 223, da Constituição e a Lei n" 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
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3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53670.000471/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 395, DE 27 DE JULHO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53670.000471/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Sociedade Ação Comunitária
e Cidadania da Cidade de Goiás - GO, com sede na
Rua Americano do Brasil, n° 7, Centro, na cidade de
Goiás, Estado de Goiás, a executar o serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 23°26'18" e longitude em
45°04'32", utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

PORTARIA N° 395, DE 27 DE JULHO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
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artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53670.000471/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Sociedade Ação Comunitária
e Cidadania da Cidade de Goiás - GO, com sede na
Rua Americano do Brasil, n? 07, Centro, na cidade de
Goiás, Estado de Goiás, a executar o serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem di·
reito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n?
9.612.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 15?56'04"S e longitude em
50?58?25?W, utilizando a freqüência de 87,9MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do? 3? doart. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
MC.00463/EM.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
de Comunicação de Barretos, com sede na cidade de
Barretos Estado de São Paulo, explore o serviço de
radiodifusão comunitária, em conformidade com ocaput do art. 223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19
de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cu"ura geral das localidades postulantes.
3 Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cu"ural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
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4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando
a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, o
que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo n°
53830.000730/99, que ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir
efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a teor do § 3°, do art. 223, da
Constituição Federal.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 401, DE 27 DE JULHO DE 2001

°

Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53830.000730/99, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária de
Comunicação de Barretos, com sede na Rua 38, n°
482, entre Avenidas 53 e 55, Vila Marília, na cidade de
Barretos, Estado de São Paulo, a executar o serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 20 0 32'58"S e longitude em
48°35'09"W, utilizando a freqüência de 106,3 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
Aviso nO 1.162- C. Civil
Em, 9 de outubro de 2001
A Sua Excêlencia o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF
Senhor Primeiro Secretário,

Fevereiro de 2002
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Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de radiodifusão comunitária, constantes das Portarias nOs
280,281,298,301, de 16 de maio de 2001; 395 e 401,
de 27 de julho de 2001.

3 - Portaria n° 449, de 7 de agosto de 2001 - SM
Comunicações Ltda., na cidade de Cachoeiro de Itapemirim-ES (onda média).
Brasília, em 22 de outubro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

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

Brasília, em 15 de agosto de 2001

MENSAGEM N° 1.108, DE 2001
(Do Poder Executivo)
Submete à apreciação do Congresso Nacional permissões para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão
sonora, conforme os seguintes atos e entidades:
TVR 1.293/01 - Portaria n° 284, de
19 de junho de 2000 - Rádio Clarim de
Palmas Ltda., na cidade de Paracuru CE (freqüência modulada);
TVR 1.294/01 - Portaria n° 363, de 5
de julho de 2001 - Rádio Comunicação
Pitangui Ltda., na cidade de Pitangui MG (freqüência modulada); e
TVR n° 1.295/2001 - Portaria n° 449,
de 7 de agosto de 2001 - SM Comunicações Ltda., na cidade de Cachoeiro de
Itapemirim - ES (onda média).
Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54».
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3° 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, conforme os seguintes atos e entidades:

MC.430/EM

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e
regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a publicação da Concorrência n°
065/97-SFO/MC, com vistas à implantação de uma
estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Paracuru, Estado do Ceará.
2. A Comissão Especial de Âmb~o Nacional, criada pela Portaria n063, de 5 de fevereiro de 1997, alterada pela Portaria n° 795, de 17 de dezembro de 1997,
depois de analisar a documentação de habil~ação e as
propostas técnica e de preço pela outorga das entidades proponentes, com observância da Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993, e da legislação específica de radiodifusão, concluiu que a Rádio Clarim de Palmas Ltda.
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma
Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar
a permissão, na forma da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 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.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.

PORTARIA N°284, DE 19 DE JUNHO DE 2000

1 - Portaria n° 284, de 19 de junho de 2000 Rádio Clarim de Palmas Ltda., na cidade de Paracuru-CE. (freqüência modulada);

o Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto n052.795, de 31 de outubro de 1963, com
a redação que lhe foi dada pelo Decreto n° 1.720, de 28
de novembro de 1995, e tendo em vista o que consta do
Processo Administrativo n° 53650.001435/97, Concorrência n° 65/97-SFO/MC, resolve:

2 - Portaria n° 363, de 5 de julho de 2001 - Rádio Comunicação Pitangui Ltda., na cidade de Pitangui-MG (freqüência modulada); e

Art. 1° Outorgar permissão à Rádio Clarim de
Palmas Ltda, para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
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sonora em freqüência modulada, na cidade de Paracuru, Estado do Ceará.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3°, da Constituição.
Art. 3° O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tomar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
MC 395 EM
Brasília, 7 de agosto de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determin°
nou-se
a
publicação
da
Concorrência
069/97-SFO/MC, com vistas à implantação de uma
estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Pitangui, Estado de Minas Gerais.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria n063, de 5 de fevereiro de 1997, alterada pela Portaria n0795, de 17 de dezembro de 1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as
propostas técnica e de preço pela outorga das entidades proponentes, com observância da Lei nO 8.666, de
21 de junho de 1993, e da legislação específica de radiodifusão, concluiu que a Rádio Comunicação Pitangui
Ltda" obteve a maior pontuação do valor ponderado,
nos termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a vencedora da Concorrência, conforme ato da
mesma Comissão, que homologuei, havendo por bem
outorgar a permissão, na forma da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 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.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

Fevereim de 2002

PORTARIA N° 363, DE 5 DE JULHO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o art.
32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nO 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n°
1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o
que consta do Processo n° 53710.000828/97, Concorrência n 069/97-SFO/MC, resolve:
Art. 1° Outorgar permissão à Rádio Comunicação Pitangui Ltda, para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Pitangui, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3°, da Constituição.
Art 3° O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art 4° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
MC 524 EM
Brasília, 22 de agosto de 2001
Exce/entíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a
publicação da Concorrência n° 008I98-SSR/MC, com
vistas à implantação de urna estação de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria nO 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada pela Portaria n° de 17 de dezembro de 1997,
depois de analisar a documentação de habilitação e
as propostas técnica e de preço pela outorga das entidades proponentes, com observância da Lei nO 8.666,
de 21 de junho de 1993, e da legislação específica de
radiodifusão, concluiu que a SM Comunicações Ltda.
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim
a vencedora da Concorrência, conforme ato da mes-
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ma Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar a permissão, na forma da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 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.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
na qual submete à apreciação do Congresso Nacional os atos que outorgam permissões para a exploração de serviços de radiodifusão sonora,
constantes das Portarias n° 284, de 2000; 363 e
449 de 2001.
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

PORTARIA N° 449, DE 7 DE AGOSTO DE 2001

MENSAGEM N° 1.265, DE 2001
(Do Poder Executivo)

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o art.
32 do Regulamento dos 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°
1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o
que consta do Processo n° 53660.000320/98, Concorrência n° 008/98-SSRlMC, resolve:
Art. 1° Outorgar permissão à SM Comunicações
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3°, da Constituição.
Art 3° O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art 4° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga
Aviso nO 1.200 - C. Civil

Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
n° 492, de 24 de agosto de 2001, que outorga permissão à Fundação Educativa e
Cultural de Elói Mendes para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Elói Mendes, Estado de Minas Gerais. TVR 1352/01
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54))
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3° 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° 492, de 24 de agosto de 2001 , que outorga
permissão à Fundação Educativa e Cultural de Elói
Mendes para executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Elói Mendes, no
Estado de Minas Gerais.
Brasília, 19 de novembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.
MC 567 EM

Em 22 de outubro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
Senhor Primeiro Secretário,

Brasília, 17 de setembro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência o Processo nO
53710.000412/2000, de interesse da Fundação
Educativa e Cultural de Elói Mendes, objeto de permissão para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamen-
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te educativos, na cidade de Elói Mendes, Estado
de Minas Gerais.
2. De acordo com o art. 13, § 1°, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto n052.795, 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 o pedido se encontra
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualificações exigidas para a execução do serviço, o
que me levou a outorgar a permissão, nos termos
da inclusa Portaria.
4. Esclareço que, nos termos do § 3° do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o
referido ato, acompanhado do processo que lhe
deu origem.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações
PORTARIA N° 492, DE 24 DE AGOSTO DE 2001

o Ministro de

Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
art. 13, § 1°, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto n02.1 08, de 24 de dezembro de 1996, e
tendo em vista o que consta do Processo
n05371 0.000412/2000, resolve:
Art. 1° Outorgar permissão à Fundação Educativa e Cultural de Elói Mendes para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Elói Mendes, Estado de Minas Gerais.
Art. 2° A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada.
Art. 3° Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3° do art. 223 da Constituição.
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.

Fevereiro de 2002

Aviso n° 1.384 - C. Civil.
Em 19 de novembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente aa República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria n° 492, de 24 de agosto
de 2001, que outorga permissão à Fundação Educativa e Cultural de Elói Mendes para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Elói Mendes, Estado de Minas Gerais.
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República
MENSAGEM N.o 1.284, DE 2001
(Do Poder Executivo)
Submete à apreciação do Congresso
Nacional autorizações para executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos e entidades:
- TVR 1.364/01 - Portaria n° 497, de
24 de agosto de 2001 - Associação dos
Comunicadores em Educação Ambiental
de Rondônia - ACEARON, na cidade de
Machadinho D'Oeste - RO;
- TVR 1.365/01 - Portaria n° 498, de 24
de agosto de 2001 - Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto (ACEOP), na
cidade de Ouro Preto - MG;
- TVR 1.366/01 - Portaria nO 500, de
24 de agosto de 2001 - Associação Cultural Nova Palma, na cidade de Nova Palma
-RS;
- TVR 1.367/01 - Portaria n° 501, de
24 de agosto de 2001 - Associação de
Amigos Moradores do Bairro Centro "AMICENTRO", na cidade de Salto do Jacuí - RS;
- TVR 1.368/01 - Portaria n° 502, de
24 de agosto de 2001 - COMEV. Rádio Comunitária Cultura FM, na cidade de Cabixi
-- RO;
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- TVR 1.369/01 - Portaria n° 503, de
24 de agosto de 2001 - Associação Comunitária de Radiodifusão Varginhense.
na cidade de Varginha - MG;
- TVR 1.370/01 - Portaria n° 504, de
24 de agosto de 2001 - Associação Boavistense para o Desenvolvimento Cultural Comunitário, na cidade de Boa Vista
do Ramos-AM;
- TVR 1.371/01 - Portaria n° 506, de
24 de agosto de 2001 - Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Nova
Esperança, na cidade de Cipó - BA;
- TVR 1.372/01 - Portaria n° 508, de
24 de agosto de 2001 - Associação dos
Representantes dos Povoados do Município de Esperantinópolis - MA, na cidade de Esperantinópolis - MA;
- TVR 1.373/01 - Portaria n° 510, de
24 de agosto de 2001 - Associação Cultural Amigos de Dores de Campos ASCAD, na cidade de Dores de Campos MG; e
- TVR 1.374/01 - Portaria n° 511, de
24 de agosto de 2001 - Associação Comunitária Cultural e Radiodifusão de Carvalho de Brito, na cidade de Sabará MG.

(Às Comissões de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática; e de Constituição
e Justiça e de Redação (Art. 54))
MENSAGEM N° 1.284
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3 0 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações
para executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 - Portaria na 497, de 24 de agosto de 2001 Associação dos Comunicadores em Educação Ambientai de Rondônia - ACEARON, na cidade de Machadinho D'Oeste-RO;
2 - Portaria na 498, de 24 de agosto de 2001 Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto
(ACEOP), na cidade de Ouro Preto-MG;
3 - Portaria nO 500, de 24 de agosto de 2001 Associação Cultural Nova Palma, na cidade de Nova
Palma-RS;

Sex(a-tCira 22 01715

4 - Portaria na 501, de 24 de agosto de 2001 Associação de Amigos Moradores do Bairro Centro"AMICENTRO", na cidade de Salto do Jacuí-RS;
5 - Portaria na 502, de 24 de agosto de 2001 COMEV. Rádio Comunitária Cultura FM, na cidade de
Cabixi-RO;
6 - Portaria na 503, de 24 de agosto de 2001 Associação Comunitária de Radiodifusão Varginhense, na cidade de Varginha-MG;
7 - Portaria na 504, de 24 de agosto de 2001 Associação Boavistense para o Desenvolvimento
Cultural Comunitário, na cidade de Boa Vista do Ramos-AM;
8 - Portaria na 506, de 24 de agosto de 2001 Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
Nova Esperança, na cidade de Cipó-BA;
9 _ Portaria na 508, de 24 de agosto de 2001 Associação dos Representantes dos Povoados do
Município de Esperantinópolis - MA, na cidade de
Esperantinópolis-MA;
10- Portaria na 510, de 24 de agosto de 2001 Associação Cultural Amigos de Dores de Campos _
ASCAD, na cidade de Dores de Campos-MG; e
11 _ Portaria n° 511, de 24 de agosto de 2001 _
Associação Comunitária Cultural e Radiodifusão de
Carvalho de Brito, na cidade de Sabará-MG.

Brasília, 27 de novembro de 2001 . - Fernando
Henrique Cardoso.
MC 627 EM
Brasília 19 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para que
a entidade denominada Associação dos Comunicadores em Educação Ambiental de Rondônia - ACEARON,
na cidade de Machadinho D'Oeste,Estado de Rondônia, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
conformidade com o caput do art. 223, da Constituição
e a Lei na 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
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com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n053800.000260/98; que ora faço acompanhar, com a
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente,- Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 497, DE 24 DE AGOSTO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nO 53800.000260/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação dos Comunicadores
em Educação Ambiental de Rondônia - ACEARON,
com sede na Av. Tancredo Neves, s/no, Centro, na cidade
de Machadinho D'Oeste, Estado de Rondônia, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 09°25'21 "s e longitude em
62°00'48"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaría entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga
MC 628 EM
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
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que a entidade Associação Comunitária e Ecológica
de Ouro Preto (ACEOP); na cidade de Ouro Preto,
Estado de Minas Gerais, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do
art. 223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de' criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cu~ural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53710.001396/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 498, DE 24 DE AGOSTO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto
nos artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n° 53710.001396/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária e
Ecológica de Ouro Preto (ACEOP), com sede na
Rua Glaura, n° 360, Vila Aparecida, na cidade de
Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade.
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Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 200 23'34"S e longitude
43°30'10"W, utilizando a freqüência de 107,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato
de deliberação.
Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das
Comunicações.
MC 630 EM
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de
outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade denominada Associação Cultural Nova Palma, na cidade de Nova Palma, Estado
do Rio Grande do Sul, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput
do art. 223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19
de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja documentação inclui manifestação de
apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da
radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando
a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, o
que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo nO
53790.001072/98, que ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
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5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional,
a teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 500, DE 24 DE AGOSTO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53790.001072/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Cultural Nova Palma, com sede na Rua Almirante Tamandaré, n° 860,
Centro, na cidade de Nova Palma, Estado do Rio
Grande do Sul, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 29°28'03"S e longitude
53°28'38"W, utilizando a freqüência de 105,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
MC 631 EM
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação dos Amigos Moradores do Bairro Centro - "AMICENTRO", na cidade
de Salto do Jacuí, Estado do Rio Grande do Sul, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição
e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o ser-
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viço, cuja documentação inclui manifestação de
apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da
radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciatIva comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cuUural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
na 53790.001623/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3 0, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 501, DE 24 DE AGOSTO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto na 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo na 53790.001623, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação de Amigos Moradores do Bairro Centro _ AMICENTRO, com sede na
Rua Dr. Aderbal Schneider, na 31, Centro, na cidade
de Salto do Jacuí, Estado do Rio Grande do Sul, a
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2 0 Esta autorização reger-se-á pela Lei na
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3 0 A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficasom latitude em 29"05' 17"S e longitude em
53°12'49"W, utilizando a freqüência de 87,9 Mhz.
Art. 4 0 Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3 0 do art. 223 da Constituição, devendo
a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
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seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art 50 Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
MC 632 EM
Brasília, 19 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada COMEV. Radio Comunitária Cultura FM,na cidade de Cabixi, Estado de Rondônia, explore o serviço de radiodifusão comunitária,
em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cuUura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos aulos do Processo Administrativo
na 53800.000384/98; que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 502, DE 24 DE AGOSTO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto na 2.615, de 3 de junho de
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1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nO 53800.000384/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a COMEV - Comunitária Cultural FM,com sede na Rua Aimorés, n° 3.209, Centro,
na cidade de Cabixi, Estado de Rondônia, a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 13°29'52"W, longitude em
60 0 33'15"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Const~uição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga
MC 633 EM
Brasília, 19 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
de Radiodifusão Varginhense na cidade de Varginha,
Estado de Minas Gerais, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do
art. 223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas-em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécié, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan-
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do a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 5371 0.000852/98 que ora faço acompanhar, com a
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente,- Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 503, DE 24 DE AGOSTO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53710.000852/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária de
Radiodifusão Varginhense, com sede na Rua José Vicente Ferreira, n° 25, Bairro Jardim Sion, na cidade de
Varginha, estado de Minas Gerais, a executar serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-à pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 21°33'26"S e longitude em
6
45°2 '16"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Const~uição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
MC 634 EM
Brasília, 19 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Boavistense
para o Desenvolvimento Cultural Comunitário (na cidade de Boa Vista do Ramos (Estado do Amazonas,
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
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2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cuhura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cuhural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53630.000099/99, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto
do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso
Nacional, a teor do § 3°, do art. 223, da Constituição
Federal.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 504, DE 24 DE AGOSTO DE 2001

o

Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53630.000099/99, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Boavistense para
o Desenvolvimento Cultural Comunitário, com sede
na Rua Hermínio Cruz, s/no, Centro, na cidade de Boa
Vista do Ramos, Estado do Amazonas, a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 02°58'47"S e longitude em
57°35'29"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
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iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses
a contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
MC 636 EM
Brasília, 19 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Nova Esperança, na cidade de Cipó,
(Estado da Bahia, explore o serviço de radiodifusão
comunitária, em conformidade com o caput do art.
223, da Constituição e a Lei n09.612, de 19 defevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cuhural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao
pleito, o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo
Administrativo nO 53640.000961/98, que ora faço
acompanhar, com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações

PORTARIA ND 506, DE 24 DE AGOSTO DE 2001

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
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artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53640.000961/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária de
Comunicação e Cultura Nova Esperança, com sede
na Av. Sete de Setembro, Centro, na cidade de Cipó,
Estado da Bahia, a executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 11°06'40"S e longitude em
38°30'49", utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Const~uição, devendo a entidade
iniciar a execução do sl~rviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
MC 638 EM
Brasília, 19 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação a
que a entidade Associação dos Representantes dos
Povoados do Município de Esperantinópolis - MA, na
cidade de Esperantinópolis, Estado do Maranhão, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e
a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
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4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53680.000878/98 que ora faço acompanhar, com a
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 508, DE 24 DE AGOSTO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53680.000878/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação dos Representantes dos Povoados do Município de EsperantinópolisMA, com sede na Rua Getúlio Vargas, s/n°, Centro, na
cidade de Esperantinópolis, Estado do Maranhão, a
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 04°52'34"S e longitude em
44°52'54"W, utilizando a freqüência de 106,3 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Const~uição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
MC 640 EM
Brasília, 19 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para que
a entidade Cultural Amigos de Dores de Campos ASCO, na cidade de Dores de Campos, Estado de Minas Gerais; explore o serviço de radiodifusão comunitá-
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ria, em conformidade com o caput do art. 223 da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cu~ura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. S'obre o caso em espécie, determinei análises técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53710.000785/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 30 do art. 223 da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 510, DE 24 DE AGOSTO DE 2001

o Ministro de Estado das Comunicações, no
de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53710.000785/98, resolve:
LISO

Art. 1° Autorizar a Associação Cultural Amigos
de Dores de Campos - ASCAD, com sede na Av. Getúlio Vargas, s/no, Catete, na cidade de Dores de
Campos, Estado de Minas Gerais, a executar serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.
Art. 20 Esta autorização reger-se-á pela Lei nO
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
sellS regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 21 °07'19" e longitude em
44°00'58"W, utilizando a freqüência de 107,9 MHz.
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Art. 4 0 Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 30 do art. 223 da Constituição, devendo
a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 50 Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga, Ministro de
Estado das Comunicações.
MC 641 EM
Brasília, 19 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária Cultural e
Radiofusão de Carvalho de Brito, na cidade de Sabará, Estado de Minas Gerais, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput
do art. 223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusção, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas aões
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidad, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pledo,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo administrativo
n° 53710.001163/00, que ora faço acompanhar, com
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 30, do art, 223m da Constituição Federal.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações
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PORTARIA N° 511, DE 24 DE AGOSTO DE 2001

exclusividade, serviços de radiodifusão

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nO 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53710.001163/00, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária Cultural e Radiodifusão de Carvalho de Brito, com sede
na Rua Minas Gerais, n° 182, Distrito de Carvalho de
Brito, Bairro General Carneiro, na cidade de Sabará,
Estado de Minas Gerais, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 19°52'53"S e longitude em
43°51 '37"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
Aviso n° 1.407 _ C. Civil

comunitária, conforme os seguintes atos
e entidades:
- TVR 1.386/01 - Portaria n° 534, de
11 de setembro de 2001 - Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Capitólio - MG (CODEC), na cidade de Capitólio
- MG;
- TVR 1.387/01 - Portaria n° 535, de
11 de setembro de 2001 - Associação
Comunitária Cachoeirense de Radiodifusão, na cidade de Cachoeira de Minas MG;
- TVR 1.388/01 - Portaria n° 536, de
11 de setembro de 2001 - Associação
Comunitária Feminina de Montalvânia, na
cidade de Montalvânia - MG;
- TVR 1.389/01 - Portaria n° 537, de
11 de setembro de 2001 - Associação
Comunitária de Comunicação e Cultura
de Canindé, na cidade de Canindé - CE;
- TVR 1.390/01 - Portaria n° 538, de
11 de setembro de 2001 - Associação
Comunitária de Comunicação e Cultura
da Cidade de Santo Antônio - RN, na cidade de Santo Antônio - RN;
- TVR 1.391/01 - Portaria n° 540, de
11 de setembro de 2001 - Associação
Cultural, Esportiva Rodolfense - ACERF,
na cidade de Rodolfo Fernandes - RN;
- TVR 1.392/01 - Portaria nO 541, de
11 de setembro de 2001 - Associação
Rádio Comunitária de Piúma - ARCOP,
na cidade de Piúma - ES;
- TVR 1.393/01 - Portaria n° 542, de
11 de setembro de 2001 - Associação
dos Moradores e Produtores Residentes
nos Bairros de Parambu, na cidade de
Parambu - CE;
- TVR 1.394/01 - Portaria n° 543, de
11 de setembro de 2001 - Associação
Comunitária Esportiva e Cultural dos
Amigos de São Vicente de Férrer - MA,
na cidade de São Vicente de Férrer - MA;
- TVR 1.395/01 - Portaria nO, 544, de
11 de setembro de 2001 - ASCOCAVE Associação Comunitária de Comunicação de Cana Verde, na cidade de Cana
Verde- MG;
- TVR 1.396/01 - Portaria n° 545, de
11 de setembro de 2001 - Fundação

Em 27 de novembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de radiodifusão comunitária, constantes das Portarias n°
497,498,500,501,502,503,504,506,508,510 e
511, de 24 de agosto de 2001.
Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
MENSAGEM N° 1.338, DE 2001
(Do Poder Executivo)
Submete à apreciação do Congresso Nacional autorizações para executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de

o 1724 Sexta-feira 22

mARIO IH ('AMARA DOS DEPIJTADOS

Abraham Lincoln (FAL), na cidade de Lavras - MG;
- TVR 1.397/01 - Portaria nO 546, de
11 de setembro de 2001 - Associação
Ypuarana Artística e Cultural de Radiodifusão Comunitária de Lagoa Seca, na cidade de Lagoa Seca - PB;
- TVR 1.398/01 - Portaria n° 547, de
11 de setembro de 2001 - Associação de
Radiodifusão Comunitária Cravinhos FM,
na cidade de Cravinhos - SP;
- TVR 1.399/01 - Portaria n° 548, de
11 de setembro de 2001 - Associação
Comunitária de Comunicação de Nova
Granada - SP, na cidade de Nova Granada - SP.
- TVR 1.400/01 - Portaria n° 549, de
11 de setembro de 2001 - Associação de
Desenvolvimento e Integração Social
Frutuosense - ADISF, na cidade de Frutuoso Gomes - RN; e
- TVR 1.401101 - Portaria n° 550, de 11
de setembro de 2001 - Associação Comunitária, Cultural e Beneficente - CENTENÁRIO,
na cidade de Tabatinga - SP.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia Comuncação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54))
MENSAGEM N° 1.338
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do artigo 223 da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 - Portaria n0534, de 11 de setembro de 2001 Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Capitólio - MG (CODEC), na cidade de Capitólio - MG;
2 - Portaria n0535, de 11 de setembro de 2001 Associação Comunitária Cachoeirense de Radiodifusão, na cidade de Cachoeira de Minas -MG;
3 - Portaria n0536, de 11 de setembro de 2001 Associação Comunitária Feminina de Montalvânia,
na cidade de Montalvânia - MG;
4 - Portaria n° 537, de 11 de setembro de 2001 Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Canindé, na cidade de Canindé -CE;
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5 - Portaria n0538, de 11 de setembro de 2001 Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
da Cidade de Santo Antônio - RN, na cidade de Santo Antônio - RN;
6 - Portaria n° 540, de 11 de setembro de 2001 Associação Cultural, Esportiva Rodolfense - ACERF,
na cidade de Rodolfo Fernandes - RN;
7 - Portaria n° 541, de 11 de setembro de 2001 Associação Rádio Comunitária de Piúma - ARCOP,
na cidade de Piúma - ES;
8 - Portaria n° 542, de 11 de setembro de 2001 Associação dos Moradores e Produtores Residentes
nos Bairros de Parambu, na cidade de Parambu - CE;
9 - Portaria n° 543, de 11 de setembro de 2001 Associação Comunitária Esportiva e Cultural dos
Amigos de São Vicente de Férrer - MA, na cidade de
São Vicente de Férrer - MA;
10- Portaria n° 544, de 11 de setembro de 2001 ASCOCAVE - Associação Comunitária de Comunicação de Cana Verde, na cidade de Cana Verde - MG;
11 - Portaria n° 545, de 11 de setembro de 2001
- Fundação Abraham Lincoln (FAL), na cidade de Lavras - MG;
12 - Portaria n° 546, de 11 de setembro de 2001
- Associação YpuaranaArtística e Cultural de Radiodifusão Comunitária de Lagoa Seca, na cidade de Lagoa Seca - PB;
13 - Portaria n° 547, de 11 de setembro de 2001
- Associação de Radiodifusão Comunitária Cravinhos FM, na cidade de Cravinhos - SP;
14 - Portaria n0548, de 11 de setembro de 2001
- Associação Comunitária da Comunicação de Nova
Granada - Sp, na cidade de Nova Granada - SP;
15 - Portaria n° 549, de 11 de setembro de 2001
- Associação de Desenvolvimento e Integração Social Frutuosense - ADISF, na cidade de Frutuoso Gomes-RN; e
16 - Portaria n° 550, de 11 de setembro de 2001
- Associação Comunitária, Cultural e Beneficente CENTENÁRIO, na cidade de Tabatinga-SP.
Brasília, 6 de dezembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.
MC 665 EM
Brasília, 29 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Capitólio - MG (CODEC), na cidade de Capitólio, Estado de Minas Gerais, explore o serviço de
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radiodifusão comunitária, em conformidade com ocaput do art. 223 da Constituição e a Lei n09.612, de 19
de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de rnaneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
perl1'litem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53710.000828/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223 da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 534, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 5371 0.000828/98, resolve:
Art. 1° Autorizar o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Capitólio - MG (CODEC), com
sede na Rua José Pedro Rattis, n° 460, Bairro Bela
Vista, na cidade de Capitólio, Estado de Minas Gerais, a executar serviço de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
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gráficas com latitude em 20E36'30"S e longitude em
46E02'54"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
MC 666 EM
Brasília, 29 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária Cachoeirense de Radiodifusão, na cidade de Cachoeira de Minas, Estado de Minas Gerais, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223 da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19
de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nO 53710.001472/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223 da Constituição Federal.
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Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 535, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001

o Ministro de Estado das Comiunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53710.001472/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária Cachoeirense de Radiodifusão, com sede na Rua Cônego Braga, n° 88, Centro, na cidade de Cachoeira de
Minas, Estado de Minas Gerais, a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 22E21' 16"S e longitude em
45E46'44"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
MC 667 EM
Brasília, 29 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária Feminina de
Montalvânia, na cidade de Montalvãnia, Estado de
Minas Gerais, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223
da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de
1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
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sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada. constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53710.001330/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art 223 da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 536, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 5371 0.001330/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária Feminina de Montalvânia, com sede na Rua Agassis, n°
38, Centro, na cidade de Montalvânia, Estado de Minas Gerais, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 14'25'14"S e longitude em
44"22'05"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
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Pimenta da Veiga.
MC 668 EM
Brasília, 29 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Canindé, na cidade de Canindé
Estado do Ceará, explore o serviço de radiodifusão
comunitária, em conformidade com o caput do art.
223, da Constituição e a Lei n09.612, de 19 defevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53650.000903/99, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 537, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nO 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53650.000903/99, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária de
Comunicação e Cultura de Canindé, com sede na Av.
Presidente Geisel, n° 1.879, Bairro do "S", na cidade
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de Canindé, Estado do Ceará, a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 04°21 '1 O"S e longitude em
38°19'34"W, utilizando a freqüência de 104,9MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
MC 670 EM
Brasília, 29 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de
outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação Comunitária de
Comunicação e Cultura da Cidade de Santo Antônio - RN, na cidade de Santo Antônio Estado do Rio
Grande do Norte, explore o serviço de radiodifusão
comunitária, em conformidade com o caput do art.
223, da Constituição e a Lei n09.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
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n° 53780.000079/99, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal,
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 538, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53780.000079/99, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária de
Comunicação e Cultura da Cidade de Santo Antônio RN, com sede na Rua Cerveira, n° 189, Centro, na cidade de Santo Antônio, Estado do Rio Grande do Norte, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 06'18'38"S e longitude em
35°28'44"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efe~os legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° doart. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
MC 671/EM
Brasília, 29 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização respectiva documentação para
que a entidade Associação Cultural, Esportiva Rodolfense - ACERF, na cidade de Rodolfo Fernandes,
Estado do Rio Grande do Norte, explore o serviço de
radiodifusão comunitária, em conformidade com ocaputdo art. 223, da Constituição e a Lei n09.612, de 19
de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
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da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53780.000107/99, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 540, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53780.000107/99, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Cultural, Esportiva Rodolfense - ACERF, com sede na Rua Manoel
Nobre, nO 61, Centro, na cidade de Rodolfo Fernandes, Estado do Rio Grande do Norte, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei nO
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 05°48'55"8 e longitude em
38°04'45"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de deliberação.
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Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
MC 675/EM
Brasília, em 29 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para que
a entidade Associação Rádio Comunitária de Piúma ARCap, na cidade de Piúma, Estado do Espírito Santo,
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a
Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53660.000737/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 541, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001
a Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nO 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53660.000737/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Rádio Comunitária de Piúma - ARCap, com sede na Av. Eduardo Ro-
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drigues, s/n°, Bairro Acaiaca, na cidade de Piúma,
Estado do Espírito Santo, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 200 50'10"S e longitude em
40"43'35"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
MC 672 EM
Brasília, 29 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação dos Moradores e Produtores Residentes nos Bairros de Parambu, na cidade de
Parambu Estado do Ceará, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput
do art. 223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nO 53650.001741/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
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5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 542, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo na 53650.001741/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação dos Moradores e
Produtores Residentes nos Bairros de Parambu, com
sede na Rua Antonio Bezerra, n° 128, Bairro Beleza,
na cidade de Parambu, Estado do Ceará, a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 06°12'39"S e longitude em
40'41'53''W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo
a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
MC 673 EM
Brasília, 29 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária Esportiva e
Cultural os Amigos de São Vicente de Férrer - MA, na
cidade de São Vicente de Férrer, Estado do Maranhão, explore o serviço de radiodifusão comunitána,
em conformidade com o caput do alt 223, da Constituição e a Lei n' 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
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da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53680.000556/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 543, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53680.000556/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária
Esportiva e Cultural dos Amigos de São Vicente de
Férrer - MA, com sede na Rua Getúlio Vargas, n° 72,
Centro, na cidade de São Vicente de Férrer, Estado
do Maranhão, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 02°53'13"S e longitude em
44"53'49"W, utilizando a freqüência de 106,3 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
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iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
MC 676 EM
Brasília, 29 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade ASCOCAVE - Associação Comunitária de Comunicação de Cana Verde, na cidade de
Cana Verde, Estado de Minas Gerais, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade
com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cu~ura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permrtem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cu~ural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao plerto,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 5371 0.000614/99, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 544, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
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1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 5371 0.000614/99, resolve:
Art. 1° Autorizar a ASCOCAVE - Associação
Comunitária de Comunicação de Cana Verde, com
sede na Rua José Carlos de Almeida, n° 18, na cidade
de Cana Verde, Estado de Minas Gerais, a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 21"01'41"S e longitude em
45"10'58"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art.5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
MC677 EM
Brasília, 29 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Fundação Abraham Lincoln (FAL), na
cidade de Lavras, Estado de Minas Gerais, explore o
serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permrtem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cu~ural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan-
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do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 5371 0.000475/99, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto
do presente processo, passará a produzir efeitos
legais somente após deliberação do Congresso
Nacional, a teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 545, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53710.000475/99, resolve:
Art. l' Autorizar a Fundação Abraham Lincoln
(FAL), com sede na Praça Dr. Jorge, n° 232, na cidade
de Lavras, Estado de Minas Gerais, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 21"15'13"S e longitude em
45°00'11 "W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
MC 674 EM
Brasília, 29 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Ypuarana Artística e Cultural de Radiodifusão Comunitária de Lagoa Seca, na
cidade de Lagoa Seca, Estado da Paraíba, explore o
serviço de radiodifusão comunitária, em conformida-
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de com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nO
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo à
integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53730.000016/99, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 546, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nO 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53730.000016/99, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Ypuarana Artística e Cultural de Radiodifusão Comunitária de Lagoa
Seca, com sede na Rua Frei Clementino, nO 158, Centro, na cidade de Lagoa Seca, Estado da Paraíba, a
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2" Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
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Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 07°09'11"S e longitude em
35°51 '41"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° doart. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
MC 678 EM
Brasília, 29 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização respectiva documentação para
que a entidade Associação de Radiodifusão Comunitária Cravinhos FM, na cidade de Cravinhos, Estado
de São Paulo, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223,
da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de
1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53830.002799/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais"e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais so-
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mente após deliberação do Congresso Nacional,a
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA N° 547, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53830.002799/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação de Radiodifusão
Comunitária Cravinhos FM, com sede na Av. Francisca Almada, n° 422, Centro, na cidade de Cravinhos,
Estado de São Paulo, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 21°20'32"S e longitude em
4J043'33"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
MC 679 EM
Brasília, 29 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária da Comunicação de Nova Granada - SP, na cidade de Nova Granada, Estado de São Paulo explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput
do art. 223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o servi-
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ço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53830.002256/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 548, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
'1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53830.002256/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária da
Comunicação de Nova Granada - 8 P, com sede na
Av. Adolfo Rodrigues, n° 901, na cidade de Nova Granada, Estado de São Paulo, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade.
Art. 20 Esta autorização reger-se-á pela Lei nO
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 20031 '48"8 e longitude em
49 019'02"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
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do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 50 Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
MC 680 EM
Brasilia, 29 de outubro de 2001
Excelentissimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga e autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação de Desenvolvimento e
Integração Social Frutuosense - ADI8F, na cidade de
Frutuoso Gomes, Estado do Rio Grande do Norte, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e
a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e juridica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53780.000230/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 30, do art. 223, da Constituição Federal.
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Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 549, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nO 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53780.000230/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação de Desenvolvimento e Integração Social Frutuosense - ADISF, com
sede na Rua Poeta José Tavares, nO 89, Centro, na cidade de Frutuoso Gomes, Estado do Rio Grande do
Norte, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 06°09'05"S e longitude em
3r49'57"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° doart. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
MC 681 EM
Brasília, 29 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária, Cultural e
Beneficente - CENTENÁRIO, na cidade de Tabatinga, Estado de São Paulo, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do
art. 223, da Constituição e a Lei nO 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
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3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição, apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53830.001915/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 550, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho dc
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53830.001915/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária, Cultural e Beneficente - CENTENÁRIO, com sede na
Rua Dário Rodrigues Louzada, n° 278, Centro, na cidade de Tabatinga, Estado de São Paulo, a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 21°44'00"S e longitude em
48°41 'OO"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
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Aviso n° 1.466 - C. Civil

Fevereiro de 2002

MC 753 EM
Em 6 de dezembro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de radiodifusão comunitária, constantes das Portarias nOs
534 a 538 e 540 a 550, de 11 de setembro de 2001.
Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
MENSAGEM N° 1.353, DE 2001
(Do Poder Executivo)
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto
de 5 de dezembro de 2001, que "outorga
concessões à Editora Boa Vista Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão, e
dá outras providências". A entidade mencionada é a seguinte:
- TVR n° 1.402/01 - Editora Boa Vista Ltda., na cidade de Boa Vista - RR; e
- TVR 1.403/01 - Editora Boa Vista
Ltda., na cidade de Bonfim - RR.
(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 art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 5 de dezembro de 2001, que "outorga concessões à Editora Boa Vista Uda., para explorar serviço de radiodifusão, e dá outras providências". A entidade mencionada é a seguinte:
1 - Editora Boa Vista Ltda., na cidade de Boa
Vista - RR; e
2 - Editora Boa Vista Uda., na cidade de Bonfim
- RR.
Brasília, 10 de dezembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

Brasília, 21 de novembro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Em conformidade com as atribuições legais e
regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a instauração de procedimento licitatório, na
modalidade Concorrência, com vistas à outorga de
concessão para explorar serviço de radiodifusão, nas
localidades e Unidade da Federação abaixo indicadas.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria n° 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada pela Portaria n° 795, de 17 de dezembro de
1997, após analisar a documentação de habilitação e
as propostas técnica e de preço das entidades proponentes, com observância da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação específica de radiodifusão, concluiu que obteve a maior pontuação do valor
ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, tomando-se assim vencedora da Concorrência, conforme atos da mesma Comissão, que homologuei, a seguinte entidade:

1- Editora Boa Vista Ltda., serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Boa Vista,
Estado de Roraima (Processo n° 53810.000152/97 e
Concorrência nO 100/97-SFO/MC);
11- Editora Boa Vista Ltda., serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Bonfim,
Estado de Roraima (Processo n° 53810.000159/97 e
Concorrência n° 100/97-SFO/MC);
3. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõe o art. 29 do Regulamento dos 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° 1.720, de 28 de novembro de
1995, submeto à elevada consideração de Vossa
Excelência projeto de decreto que trata da outorga de
concessão à referida entidade para explorar o serviço
de radiodifusão mencionado.
4. Esclareço que, nos termos do § 3° do art. 223
da Constituição, os atos de outorga somente produzirão efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito sejam encaminhados os referidos atos.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
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DECRETO DE 5 DE DEZEMBRO DE 2001
Outorga concessões à Editora Boa
Vista Ltda., para explorar serviço de radiodifusão, e dá outras providências.

o Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, e 34, § 10, da Lei na 4.117, de 27
de agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no art.
29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto na 52.795, de 31 de outubro de
1963, decreta:
Art. 10 Ficam outorgadas concessões à entidade abaixo mencionada para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média:
1- Editora Boa Vista Ltda., na cidade de Boa Vista, Estado de Roraima (Processo na 5381 0.000152197 e
Concorrência na 100/97-SFO/MC);
11 - Editora Boa Vista Ltda., na cidade de Bonfim,
Estado de Roraima (Processo na 53810.000159/97 e
Concorrência na 100/97-SFO/MC).
Art. 20 As concessões ora outorgadas reger-se-ão pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pelas outorgadas.
Art. 30 Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional nos termos
do § 30 do art. 223 da Constituição.
Art. 40 Os contratos decorrentes destas concessões deverão ser assinados dentro de sessenta dias,
a contar da data de publicação da deliberação de que
trata o art. 30, sob pena de tomar-se nula, de pleno direito, a outorga concedida.
Art. 50 Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 5 de dezembro de 2001; 1800 da Independência e 1130 da República. - Fernando
Henrique Cardoso.
Aviso na 1.481 - C. Civil
Em 10 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
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qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 5 de dezembro de 2001,
que "outorga concessões à Editora Boa Vista Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão, e dá outras providências" .
Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

MENSAGEM N° 1.354, DE 2001
(Do Poder Executivo)
Submete à apreciação do Congresso Nacional autorizações para executar
serviços de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, conforme os seguintes
atos e entidades:
- TVR n° 1.404/01 - Portaria n° 509,
de 24 de agosto de 2001 - Associação
Comunitária Macaraniense São Pedro, na
cidade de Macarani - BA;
- TVR n° 1.405/01 - Portaria n° 512,
de 24 de agosto de 2001 - Associação
dos Moradores de Boa Ventura AMBOVEN, na cidade de Boa Ventura -PB;
- TVR n° 1.406/01 - Portaria n° 513,
de 24 de agosto de 2001 - Rádio Comunitária Araripina - FM, na cidade de Araripina- PE;
- TVR n° 1.407/01 - Portaria n° 514,
de 24 de agosto de 2001 - Associação
Comunitária Assistencial de Vertente do
Lério (ASCAVEL), na cidade de Vertente
do Lério - PE;
- TVR n° 1.408/01 - Portaria n° 515,
de 24 de agosto de 2001 - ACURF Associação Comunitária Unidos por Rio
Formoso, na cidade de Rio Formoso PE;
- TVR n° 1.409/01 - Portaria n° 518,
de 29 de agosto de 2001 - Associação
Comunitária Conexão 4 FM, na cidade de
Santa Gertrudes - SP;
- TVR n° 1.410/01 - Portaria n° 521,
de 29 de agosto de 2001 - Associação
Comunitária Cultural "Professora Elzita
Santana", na cidade de Nerôpolis - GO;
- TVR n° 1.411/01 - Portaria nO 522,
de 29 de agosto de 2001 - Associação de
Desenvolvimento Artístico, Cultural e Social - Cidade, na cidade de General Salgado- SP;
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- TVR n° 1.412/01 - Portaria n° 523,
de 29 de agosto de 2001 - Associação
Nova Cabreúva Educacional, Cultural e
Comunicação Social, na cidade de Cabreúva- SP;
- TVR n° 1.413/01 - Portaria n° 524,
de 29 de agosto de 2001 - Associação de
Assistência Comunitária e Ensino Profissionalizante
de
Sete
Lagoas
FACOMSEL, na cidade de Sete LagoasMG;
- TVR n° 1.414/01 - Portaria n° 525,
de 29 de agosto de 2001 - Associação
Comunitária dos Bairros Funcionários,
Inconfidentes e Plataforma - ASFIP, na
cidade de Pedra Azul - MG;
- TVR n° 1.415/01 - Portaria nO 526,
de 29 de agosto de 2001 - Associação Divísanovense para Radiodifusão Comunitária, Cultura e Comunicação - ADERC,
na cidade de Divisa Nova - MG; e
- TVR n° 1.416/01 - Portaria n° 527,
de 29 de agosto de 2001 - Associação
Comunitária Matiense de Radiodifusão,
na cidade de Matias Barbosa - MG.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54))
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3° 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 n° 509, de 24 de agosto de 2001 Associação Comunitária Macaraniense São Pedro,
na cidade de Macarani - BA;
2 - Portaria n° 512, de 24 de agosto de 2001 Associação dos Moradores de Boa Ventura AMBOVEN, na cidade de Boa Ventura - PB;
3 - Portaria n° 513, de 24 de agosto de 2001 Rádio Comunitária Araripina - FM, na cidade de Araripina - PE;
4 - POl1aria n° 514, de 24 de agosto de 2001 Associação Comunitária Assistencial de Vertente do
Lério (ASCAVEL), na cidade de Vertente do Lério PE;
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5 - Portaria n° 515, de 24 de agosto de 2001 ACURF - Associação Comunitária Unidos por Rio
Formoso, na cidade de Rio Formoso - PE;
6 - Portaria n° 518, de 29 de agosto de 2001 Associação Comunitária Conexão 4 FM, na cidade de
Santa Gertrudes - SP;
7 - Portaria n° 521, de 29 de agosto de 2001 Associação Comunitária Cultural "Professora Elzita
Santana", na cidade de Nerópolis - GO;
8 - Portaria n° 522, de 29 de agosto de 2001 Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e
Social- Cidade, na cidade de General Salgado - SP;
9 - Portaria n° 523, de 29 de agosto de 2001 Associação Nova Cabreúva Educacional, Cultural e
Comunicação Social, na cidade de Cabreúva - SP;
10 - Portaria n° 524, de 29 de agosto de 2001 Associação de Assistência Comunitária e Ensino Profissionalizante de Sete Lagoas - FACOMSEL, na cidade de Sete Lagoas - MG;
11 - Portaria n° 525, de 29 de agosto de 2001 Associação Comunitária dos Bairros Funcionários,
Inconfidentes e Plataforma - ASFIP, na cidade de Pedra Azul- MG;
12 - Portaria n° 526, de 29 de agosto de 2001 Associação Divisanovense para Radiodifusão Comunitária, Cultura e Comunicação - ADERC, na cidade
de Divisa Nova - MG; e
13 - Portaria n° 527, de 29 de agosto de 2001 Associação Comunitária Matiense de Radiodifusão,
na cidade de Matias Barbosa - MG.
Brasília, 10 de dezembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.
MC 639 EM
Brasília, 19 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
Macaraniense São Pedro na cidade de Macarani,
Estado da Bahia, explore o serviço de radiodifusão
comunitária, em conformidade com o caput do art.
223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cu~ura geral das localidades postulantes.

Fevereiro de 2002

mARIO IH (:AMARA DOS DEPlJT:\DOS

3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações perm~em que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53640.001204/98 que ora faço acompanhar, com a
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 509, DE 24 DE AGOSTO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53640.001204/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária Macaraniense São Pedro, com sede na Rua Euclides
Antônio de Souza, n° 10, Centro, na cidade de Macarani, Estado da Bahia, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem dire~o
de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 15°33'20"S e longitude em
40 023'42"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Const~uição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
MC 642 EM
Brasília, 19 de outubro de 2001
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Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade associação dos Moradores de Boa
Ventura - AMBOVEN, na cidade de Boa Ventura,
Estado da Paraíba, explore o serviço de radiodifusão
comunitária, em conformidade com o caput do art.
223, da Constituição e a Lei n09.612, de 19 defevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53730.000541/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 512, DE 24 DE AGOSTO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nO 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nO 53730.000541/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação dos Moradores de
Boa Ventura - AMBOVEN, com sede na Rua Projetada, s/n°, Conjunto Arcênio Alves, na cidade de Boa
Ventura, Estado da Paraíba, a executar serviço de ra-
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diodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 07°25'26"S e longitude em
38°12'57"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
MC 643/EM
Brasília, 19 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Rádio Comunitária Araripina - FM, na cidade de Araripina Estado de Pernambuco, explore o serviço de radiodifusão comunitária,
em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei n09.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo

Fcvcrciro de 2002

n° 53103.000261/99, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA W 513, DE 24 DE AGOSTO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que constado Processo
Administrativo n° 53103.000261/99, resolve:
Art. 1° Autorizar a Rádio Comunitária Araripina FM, com sede nas Margens da BR-316, Km 24, na cidade de Araripina, Estado de Pernambuco, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 07°32'34"S e longitude em
40029'54"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
MC 644/EM
Brasília, 19 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária Assistencial
de Vertente do Lério (ASCAVEL), na cidade de Vertente do Lério, Estado de Pernambuco, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade
com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da co-
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munidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cu~ura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53103.000155/99, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 514, DE 24 DE AGOSTO DE 2001

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 531 03.000155/99, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária
Assistencial de Vertente do Lério (ASCAVEL), com
sede na Praça Nossa Senhora da Vitória, sin°, Centro, na cidade de Vertente do Lério, Estado de Pernambuco, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 07°46'25"S e longitude em
35°51 '04"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° doart. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis me-
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ses a contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
MC 645/EM
Brasília, 19 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada ACURF - Associação
Comunitária Unidos por Rio Formoso, na cidade de
Rio Formoso, Estado de Pernambuco, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade
com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53103.000037/99, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 515, DE 24 DE AGOSTO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nO 2.615, de 3 de junho de
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1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 531 03.000037/99, resolve:
Art. 1° Autorizar a ACURF - Associação Comunitária Unidos por Rio Formoso, com sede na Rua 3,
n° 05, Vila COHAB, na cidade de Rio Formoso, Estado de Pernambuco, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direrto
de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, Leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 08°40'18"S e longitude em
3J009'17"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° doart. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
MC 646/EM
Brasília, 19 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga dê autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária Conexão 4
FM, na cidade de Santa Gertrudes, Estado de São
Paulo, explore o serviço de radiodifusão comunitária,
em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
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o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53830.002942/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 518, DE 29 DE AGOSTO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista que consta do Processo Administrativo n° 53830.002942/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária Conexão 4 FM, com sede na Avenida 1, n° 336, sala 1,
Centro, na cidade de Santa Gertrudes, Estado de São
Paulo, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, Leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 22°27'24"S e longitude em
47°31' 49"W, utilizando a freqüência de 107,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3 D do art. 223 da Constituição, devendo
a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
MC 649/EM
Brasília, 19 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária Cultural "Professora Elzita Santana", na cidade de Nerópolis, Estado de Goiás, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da
Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de
1998.
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2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53670.000098/99, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 521, DE 29 DE AGOSTO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53670.000098/99, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária Cultural "Professora Elzita Santana", com sede na Av.
Getúlio Vargas, Quadra 15, Lote 03, Centro, na cidade de Nerópolis, Estado de Goiás, a executar serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, Leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 16°24'29"S e longitude em
49°13'05"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis me-
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ses a contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
MC650/EM
Brasília, 19 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a e Associação de Desenvolvimento Artístico,
Cultural e Social- Cidade, na cidade de General Salgado, Estado de São Paulo, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput
do art. 223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53830.001909/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 522, DE 29 DE AGOSTO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
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1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 5 830.001909/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e Social- Cidade, com sede
na Rodovia Feliciano Salles Cunha, Km 544, na cidade de General Salgado, Estado de São Paulo, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, Leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 20038'26"S e longitude em
50°21 '38"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Const~uição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
MC 651/EM
Brasília, 9 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Nova Cabreúva Educacional, Cultural e Comunicação Social, na cidade de Cabreúva, Estado de São Paulo, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caputdo art. 223, da Constituição e a Lei n09.612, de 19
de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
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n° 53830.002806/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 523, DE 29 DE AGOSTO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nO 53830.002806/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Nova Cabreúva
Educacional, Cultural e Comunicação Social, com
sede na Rua Luís Nunes, n° 06, Fundos, Jacaré, na
cidade de Cabreúva, Estado de São Paulo, a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, Leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 23°14'55"S e longitude em
47°03'10"W, utilizando a freqüência de 91,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
MC652/EM
Brasília, 19 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação de Assistência Comunitária e Ensino Profissionalizante de Sete Lagoas FACOMSEL, na cidade de Sete Lagoas, Estado de
Minas Gerais, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223,
da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de
1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração dc receptivida-
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de da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 5371 0.000915/99, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
, 5. Em conformidade com os preceitos. educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 3°, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 524, DE 19 DE AGOSTO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nO 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53710.000915/99, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação de Assistência
Comunitária e Ensino Profissionalizante de Sete Lagoas - FACOMSEL, com sede na Av. Prefeito Alberto
Moura, n° 15, Bairro Nova Cidade, na cidade de Sete
Lagoas, Estado de Minas Gerais, a executar serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, Leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 19°24'45"S e longitude em
44°14'57"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° doart. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pimenta da Veiga.
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MC 653/EM
Brasília, 19 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária dos Bairros
Funcionários, Inconfidentes e Plataforma - ASFIP, na
cidade de Pedra Azul, Estado de Minas Gerais, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a
Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53710.001030/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 525, DE 29 DE AGOSTO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nO 53710.001030/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária dos
Bairros Funcionários, Inconfidentes e Plataforma ASFIP, com sede na Travessa 01, n° 86, Novo Belvedere, na cidade de Pedra Azul, Estado de Minas Gerais, a executar serviço de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, Leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares.
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Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 16°00'19"S e long itude em
41°17'50"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° doart. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na dala de
sua publicação. Pimenta da Veiga.
MC 654/EM
Brasília, 19 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação Divisanovense para
Radiodifusão Comunitária, Cultura e ComunicaçãoADERC, na cidade de Divisa Nova, Estado de Minas
Gerais, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da
Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de
1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja documentação inclui manifestação de
apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da
radiodifusão. de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Corno se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao
pleito, o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo n° 53710.001404/98, que ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os trabalhos
finais.
Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
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presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional,
a teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 526, DE 29 DE AGOSTO DE 2001

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nO 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53710.001404/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Divisanovense
para Radiodifusão Comunitária, Cultura e Comunicação -ADERC, com sede na Av. Padre Canton, n° 138,
São Judas, na cidade de Divisa Nova, Estado de Minas Gerais, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 21°30'40"SS e longitude em
46°11' 45"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° doart. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
MC.655/EM.
Brasília, 19 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária Matiense de
Radiodifusão, na cidade de Matias Barbosa, Estado
de Minas Gerais, explore o serviço de radiodifusão
comunitária, em conformidade com o caput do art.
223, da Constituição e a Lei n09.612, de 19 de fevereiro de 1998.
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2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cu~ura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações perm~em que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não so no processo educacional, social e cu~ural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53710.000898/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 527, DE 29 DE AGOSTO DE 2001

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53710.000898/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária Matiense de Radiodifusão, com sede na Av. Cardoso Saraiva, n° 418, loja 10, Centro, na cidade de Matias
Barbosa, Estado de Minas Gerais, a executar serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei nO
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 21°52'08"8 e longitude em
43°19'08"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Const~uição, devendo a entidade
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iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses
a contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 50 Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. _ Pimenta da Veiga.
Aviso n° 1.482 - C. Civil
Em, 10 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de radiodifusão comunitária, constantes das Portarias nOs
509,512 a 515, de 24 de agosto de 2001,518 e 521 a
527,29 de agosto de 2001.
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
MENSAGEM W 1.355, DE 2001
(Do Poder Executivo)
Submete à apreciação do Congresso Nacional renovações de permissões
para explorar, por dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, conforme os seguintes atos e entidades:
- TVR n° 1.417/01 - Portaria n° 642,
de 13 de outubro de 2000 - Rádio Panambi FM Ltda, na cidade de Panambi - RS;
- TVR n° 1.418/01 - Portaria n°
188, de 17 de abril de 2001 - Rádio Difusora de Itajubá Ltda, na cidade de Itajubá
- MG;
- TVR n° 1.419/01 - Portaria n°
517, de 29 de agosto de 2001 - Fundação Sousândrade de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal do Maranhão, na cidade de São Luís - MA;
- TVR nO 1.420/01 - Portaria nO 616,
de 24 de outubro de 2001 - Rádio Veneza Paulista Ltda, na cidade de Pereira
Barreto - SP; e
- TVR n° 1.421/01 - Portaria n° 632,
de 24 de outubro de 2001 - Rádio Globo
S/A, na cidade de Rio de Janeiro - RJ
(Ás Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54).
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MENSAGEM N° 1.355
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3° do art. 223 da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, renovações de permissões para
explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada, conforme os seguintes atos e entidades:
1 - Portaria n° 642, de 13 de outubro de 2000 Rádio Panambi FM Ltda., na cidade de Panambi - RS;
2 - Portaria n° 188, de 17 de abril de 2001 - Rádio Difusora de Itajubá Ltda., na cidade de Itajubá MG;
3 - Portaria n° 517, de 29 de agosto de 2001 Fundação Sousândrade de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal do Maranhão, na cidade
de São Luís - MA;
4 - Portaria nO 616, de 24 de outubro de 2001 Rádio Veneza Paulista Ltda., na cidade de Pereira
Barreto - SP; e
5 - Portaria n° 632, de 24 de outubro de 2001 Rádio Globo S/A, na cidade do Rio de Janeiro - RJ.
Brasília, 10 de dezembro de 2001 . - Fernando
Henrique Cardoso.
MC 723 EM
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Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA W 642, DE 13 DE OUTUBRO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, Interino, no uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 6°, inciso 11, do Decreto n° 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do
Processo Administrativo n° 53790.000768/98, resolve:
Art. 1° Renovar, de acordo com o art. 33, § 3°, da
Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a
partir de 29 de setembro de 1998, a permissão outorgada à Rádio Panambi FM Ltda., pela Portaria n° 421 ,
de 28 de setembro de 1988, publicada no Diário Ofi·
cial da União em 29 subseqüente, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Panambi, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2° A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.
Art 3° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição.
Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.- Juarez Quadros do Nascimento.
MC 721 EM

Brasília, 8 de novembro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria n° 642, de 13 de outubro de 2000, publicada no Diário Oficial da União de 13 de agosto de
2001, pela qual renovei a permissão outorgada à Rádio Panambi FM Ltda., pela Portaria n° 421, de 28 de
setembro de 1988, publicada no Diário Oficial da
União em 29 subseqüente, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Panambi, Estado do Rio Grande do Sul.
2. Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o instruído de acordo com a legislação aplicável, o que me levou a deferir o requerimento de renovação.
3. Esclareço que, nos termos do § 3° do art. 223
da Constituição Federal, o ato de renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo Administrativo n° 53790.000768/98, que lhe deu origem.

Brasília, 7 de novembro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nO 188, de 17 de abril de 2001, pela
qual renovei a permissão outorgada à Rádio Difusora
de Itajubá Ltda., pela Portaria MC n° 29, de 4 de fevereiro de 1985, publicada no Diário Oficial da União
do dia 6 seguinte, para explorar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Itajubá, Estado de Minas Gerais.
2. Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o instruído de acordo com a legislação aplicável, o que me levou a deferir o requerimento de renovação.
3. Esclareço que, nos termos do § 3° do art. 223
da Constituição, o ato de renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do Processo nO 50710.000773/94.
que lhe deu origem.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
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PORTARIA N° 188, DE 17 DE ABRIL DE 2001

PORTARIA N° 517 ,DE 29 DE AGOSTO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6°, inciso 11, do Decreto n° 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo n°
50710.000773/94, resolve:
Art. 1° Renovar, de acordo com o art. 33, § 3°, da
Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a
partir de 6 de fevereiro de 1995, a permissão outorgada à Rádio Difusora de Itajubá Ltda., pela Portaria MC
n° 29, de 4 de fevereiro de 1985, publicada no Diário
Oficial da União em 6 de fevereiro subseqüente, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Itajubá, Estado de Minas Gerais.
Art. 2° A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.
Art 3° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição.
Art 4° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6°, inciso 11, do Decreto n° 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo n°
53680.000159/94, resolve:
Art. 1° Renovar, de acordo com o art. 33, § 3°, da
Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a
partir de 22 de agosto de 1994, a permissão outorgada
à Fundação Sousândrade de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal do Maranhão, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de São
Luís, Estado do Maranhão, cuja outorga foi deferida nos
termos da Portaria n° 173, de 20 de agosto de 1984, publicada no Diário Oficial da União em 22 subseqüente.
Art. 2° A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição.
Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

MC 720 EM
Brasília, 7 de novembro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a inclusa Portaria n° 517. de 29 de agosto de 2001, pela
qual renovei a permissão outorgada à Fundação Sousândrade de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal do Maranhão, para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de São Luís, Estado do
Maranhão, cuja outorga foi deferida nos termos da Portaria n° 173, de 20 de agosto de 1984, publicada no Diário Oficial da União em 22 subseqüente.
2. Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o instruído de acordo com a legislação aplicável, o que me levou a deferir o requerimento de renovação.
3. Esclareço que nos termos do § 3° do art. 223
da Constituição Federal, o ato de renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo n°
53680.000159/94, que lhe deu origem.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

MC 718 EM
Brasília, 7 de novembro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a inclusa Portaria n° 616, de 24 de outubro de 2001, pela
qual renovei a permissão outorgada à Rádio Veneza Paulista Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade.
serviço de radiodifusão sonora em seqüência modulada,
na cidade de Pereira Barreto, Estado de São Paulo, cuja
outorga foi deferida nos termos da Portaria n° 214, de 3
de outubro de 1984, publicada no Diário Oficia] da
União em 5 subseqüente.
2.0s órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o instruído de acordo com a legislação aplicável, o que me levou a deferir o requerimento de renovação.
3. Esclareço que, nos termos do § 3° do art. 223
da Constituição Federal, o ato de renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo n°
53830.001115/94, que lhe deu origem.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
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PORTARIA N° 616, DE 24 DE OUTUBRO DE 2001

PORTARIA N° 632, DE 24 DE OUTUBRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6°, inciso 11, do Decreto n° 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo
n° 53830.001115/94, resolve:
Art. 1° Renovar, de acordo com o art. 33 § 3° da
Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a
partir de 5 de outubro de 1994, a permissão outorgada
à Rádio Veneza Paulista Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Pereira Barreto,
Estado de São Paulo, cuja outorga foi deferida nos termos da Portaria n° 214, de 3 de outubro de 1994, publicada no Diário Oficial da União em 5 subseqüente.
Art. 2° A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição.
Art 4° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6°, inciso 11, do Decreto n° 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo n°
53770.001066/99, resolve:

MC 722 EM
Brasília, 7 de novembro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria n° 632, de 24 de outubro de 2001,
pela qual renovei a permissão outorgada à Rádio Globo S/A., para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, cuja outorga foi deferida nos termos da Portaria n° 721. de 12' de dezembro de 1969, publicada
no Diário Oficial da União em 30 subseqüente, tendo
sua última renovação se efetivado através da Portaria
n° 59, de 22 de junho de 1992, por 10 (dez) anos, a
partir de 30 de dezembro de 1989, publicada no Diáno Oficial da União de 2 de julho de 1992.
2. Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o instruído
de acordo com a legislação aplicável, o que me levou a
deferir o requerimento de renovação.
3. Esclareço que, nos termos do § 3° do art. 223
da Constituição Federal, o ato de renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo n°
53770.001066/99, que lhe deu origem.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

Art. 1° Renovar, de acordo com o art. 33, § 3°,
da Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 30 de dezembro de 1999, a permissão outorgada à Rádio Globo S/A., para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, cuja outorga
foi deferida nos termos da Portaria n° 721, de 12 de
dezembro de 1969, publicada no Diário Oficial da
União em 30 subseqüente.
Art. 2° A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição.
Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.- Pimenta da Veiga.
Aviso n° 1.483 - C.Civil.
Brasília, 10 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
Senhor Prímeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que renovam permissões para explorar serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada, constantes das Portarias n° 642, de 2000, 188,
517,616 e 632, de 2001.
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
MENSAGEM N° 1.356, DE 2001
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional autorizações para executar servtços de radiodifusão comunitária, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade,
conforme os seguintes atos e entidades:
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- TVR 1.422/01 - Portaria n° 297, de
16 de maio de 2001 - Associação de Rádio e Difusão Comunitária interativa Jaruense, na cidade de Jarú - RO;
- TVR 1.423/01 - Portaria n° 551, de
11 de setembro de 2001 - Associação dos
Filhos e Amigos de Rosário Oeste
AFARO, na cidade de Rosário Oeste - MT;
- TVR 1.424/01 - Portaria n° 552, de
11 de setembro de 2001 - Associação
Desenvolvimento Comunitário de Araripe, na cidade de Araripe - CE;
- TVR 1425/01 - Portaria n° 554, de
13 de setembro de 2001 - Associação
Comunitária de Radiodifusão de Ipuiuna,
para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, na cidade de Ipuiuna - MG;
- TVR 1.426/01 - Portaria n° 555, de
13 de setembro de 2001 - Centro Social
Presidente Tancredo Neves, na cidade de
São Miguel - RN;
- TVR 1.427/01 - Portaria n° 556, de
13 de setembro de 2001 - Fundação Santa Rita de Cássia dos Impossíveis
FSRCDI, na cidade de Teixeira - PB;
- TVR 1.428/01 - Portaria n° 557, de
13 de setembro de 2001 - Associação
Rádio Comunitária Monte Alegre - Um
Bem da Comunidade 88,1 Mhz, na cidade
de Monte Alegre - RN;
- TVR 1.429/01 - Portaria n° 558, de
13 de setembro de 2001 - Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e
Artístico de Maximiliano de Almeida, na cidade de Maximiliano de Almeida - RS;
- TVR 1.430/01 - Portaria n° 568, de
24 de setembro de 2001 - Rádio Comunitária Alagados FM, na cidade de Mangueirinha - PR;
- TVR 1.431/01 - Portaria n° 569, de
24 de setembro de 2001 - ABEMCE
-Associação do Bem Estar do Menor de
Chaval - CE, na cidade de Chaval - CE;
- TVR 1.432/01 - Portaria n° 570, de
24 de setembro de 2001 - Associação de
Promoção Educacional, Cultural, Artística, Esportiva e Comunicação Social de
Ribeira do Pombal, na cidade de Ribeira
do Pombal - BA;
- TVR 1.433/01 - Portaria nO 571, de
24 de setembro de 2001 - Associação Co-
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munitária 29 de dezembro - ACVFD, na
cidade de Santa Cruz do Capibaribe PE;
- TVR 1.434/01 - Portaria n° 572, de
24 de setembro de 2001 - Associação de
Moradores e Amigos da Comunidade
Integrada das Mercês - AMACIM, na cidade de São João Dei Rei - MG;
- TVR 1.435/01 - Portaria n° 573, de
24 de setembro de 2001 - Associação Radiodifusão Utilidades de Integração Comunitária, na cidade de Juatuba - MG;
- TVR 1.436/01 - Portaria n° 574, de
24 de setembro de 2001 - Associação de
Amigos e Colaboradores Corguinhense,
na cidade de Corguirinho - MS;
- TVR 1.437/01 - Portaria n° 575, de
24 de setembro de 2001 - Associação
Assistencial Camaçariense, na cidade de
Camaçari - BA;
- TVR 1.438/01 - Portaria n° 518, de 26
de setembro de 2001 - União das Associações de Moradores dos Bairros de Lajeado
- UAMBLA, na cidade de Lajeado - RS;
- TVR 1.439/01 - Portaria n° 593, de
11 de outubro de 2001 - Associação Comunitária de Araquari, na cidade de Araquari - SC; e
- TVR 1.440/01 - Portaria n° 594, de
11 de outubro de 2001 - Associação
Rádio Comunitária Pioneira de Londrina,
na cidade de Londrina - PRo
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54))
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3° 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 n° 297, de 16 de maio de 2001 Associação de Rádio e Difusão Comunitária Interativa Jaruense, na cidade de Jarú-RO;
2 - Portaria n0551, de 11 de setembro de 2001 Associação dos Filhos e Amigos de Rosário Oeste AFARO, na cidade de Rosário Oeste-MT;
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3 - Portaria n0552, de 11 de setembro de 2001
- Associação de Desenvolvimento Comunitário de
Araripe, na cidade de Araripe-CE;
4 - Portaria n° 554, de 13 de setembro de 2001
- Associação Comunitária de Radiodifusão de Ipuiuna, para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, na cidade de Ipuiuna-MG;
5 - Portaria n0555, de 13 de setembro de 2001
- Centro Social Presidente Tancredo Neves, na cidade de São Miguel-RN;
6 - Portaria n° 556, de 13 de setembro de 2001
- Fundação Santa Rita de Cássia dos Impossíveis FSRCDI, na cidade de Teixeira-PB;
7 - Portaria n0557, de 13 de setembro de 2001
- Associação Rádio Comunitária Monte Alegre - Um
Bem da Comunidade 88,1 Mhz, na cidade de Monte
Alegre-RN;
8 - Portaria n° 558, de 13 de setembro de 2001
- Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Maximiliano de Almeida, na cidade
de Maximiliano de Almeida-RS;
9 - Portaria n0568, de 24 de setembro de 2001
- Rádio Comunitária Alagados FM, na cidade de
Mangueirinha-PR;
10- Portaria n° 569, de 24 de setembro de 2001
- ABEMCE - Associação do Bem Estar do Menor de
Chaval - CE, na cidade de Chaval - CE;
11 - Portaria n° 570, de 24 de setembro de 2001
- Associação de Promoção Educacional, Cultural,
Artística, Esportiva e Comunicação Social de Ribeira
do Pombal, na cidade de Ribeira do Pombal - BA;
12 - Portaria n° 571, de 24 de setembro de 2001
- Associação Comunitária 29 de Dezembro - ACVD,
na cidade de Santa Cruz do Capibaribe - PE;
13 - Portaria nO 572, de 24 de setembro de 2001
- Associação de Moradores e Amigos da Comunidade Integrada das Mercês - AMACIM, na cidade de
São João Del Rei - MG;
14 - Portaria nO 573, de 24 de setembro de 2001
- Associação Radiodifusão Utilidades de Integração
Comunitária, na cidade de Juatuba - MG;
15 - Portaria n° 574, de 24 de setembro de 2001
- Associação de Amigos e Colaboradores Corguinhenses, na cidade de Corguinho - MS;
16 - Portaria n° 575, de 24 de setembro de 2001
- Associação Assistencial Camaçariense, na cidade
de Camaçari - BA;
17 - Portaria nO 578, de 26 de setembro de 2001 União das Associações de Moradores dos Bairros de
Lajeado - UAMBLA, na cidade de Lajeado - RS;
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18 - Portaria n° 593, de 11 de outubro de 2001 Associação Comunitária de Araquari, na cidade de
Araquari - SC; e
19 - Portaria n° 594, de 11 de outubro de 2001 Associação Rádio Comunitária Pioneira de Londrina,
na cidade de Londrina - PR.
Brasília, 10 de dezembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.
MC 724 EM
Brasília, 8 de novembro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para que
a entidade Associação de Rádio e Difusão Comun~ária
Interativa Jaruense, com sede na cidade de Jarú, de
Rondônia, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223 da Const~uição e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
segmentos e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53800.000066/99, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223 da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 297, DE 16 DE MAIO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
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artigos 1O e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nO 53800.000066/99, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação de Rádio e Difusão Comunitária Interativa Jaruense, com sede na
Rua João Batista n° 2.891 , Centro, na cidade de Jarú,
Estado de Rondônia, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem dire~o
de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei
n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas
geográficas com latitude em 10°26' 15"S e longitude
em 62°27'54"W, utilizando a freqüência de 105,9
MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a contar da data de publicação do respectivo Decreto Legislativo.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
MC 682 EM
Brasília, 29 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação de filhos e Amigos
de Rosário Oeste - AFARO, na cidade de Rosário
Oeste, Estado de Mato Grosso, explore o serviço de
radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223 da Constituição e a Lei n° 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

,

Sexta-feira 22 01753

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53690.001420/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223 da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 551, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001
Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53690.001420/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação dos Filhos e Amigos de Rosário Oeste - APARO, com sede na Av. Coronel Arthur Borges, n° 306, Centro, na cidade de Rosário Oeste, Estado de Mato Grosso, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° autorização reger-se-á pela Lei n° 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, seus
regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas
geográficas com latitude em 14°49'53"S e longitude
em 56°25'45"W, utilizando a freqüência de 87,9
MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo
a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

°

MC 683 EM
Brasília, 29 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para que
a idade Associação de Desenvolvimento Comun~ário
de Araripe, na cidade de Araripe, Estado do Ceará, ex-
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piore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223 da Constituição e a Lei
n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cu"ura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cu"ural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando
a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, o
que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo n°
53650.000555/99, que ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional,
a teor do § 3° do art. 223 da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 552, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001

o

Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53650.000555/99, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação de Desenvolvimento
Comunitário de Araripe, com sede na Rua Joaquim Paulino, n° 153, Centro, na cidade de Araripe, Estado do Ceará, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
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gráficas com latitude em 0]012'41 "s e longitude em
40 0 02'16''W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
MC 696 EM
Brasília, 29 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade denominada Associação Comunitária de Radiodifusão de Ipuiuna, para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, com sede na cidade de
Ipuiuna, Estado de Minas Gerais, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com
o caput do art. 223 da Constituição e a Lei n° 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cu"ura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nO 53710.001605/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223 da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
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PORTARIA N° 554, DE 13 DE SETEMBRO DE 2001

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53710 .001605/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comun~ária de Radiodifusão de Ipuiuna, para o Desenvolvimento Artístico
e Cultural, com sede na Rua Joaquim Antônio, n° 61,
Sala 3, na cidade de Ipuiuna, Estado de Minas Gerais, a
executar serviço de radiodifusão comun~ária, pelo prazo de três anos, sem dire~o de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 22°05'51 "s e longitude em
46°11 '22"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.- Pimenta da Veiga.
MC 684 EM
Brasília, 29 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para que
a entidade Centro Social Presidente Tancredo Neves,
na cidade de São Miguel, Estado do Rio Grande cb
Norte, explore o serviço de radiodifusão comunITária,
em conformidade com o caput do art. 223 da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de.a.poio da c~
munidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações perm~em que as entidades trabalhem em conjunto co~ a
comunidade, auxiliando não só no processo educaCIOnal, social e cultural mas, também, servem de elo à inte-
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gração de informações benéficas em tO?OS ?S segmentos e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentad~, constat~n
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de ori~e~, c~n
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53780.000322/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos le~ais somente após deliberação do Congresso NaCional, a
teor do § 3° do art. 223 da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 555, DE 13 DE SETEMBRO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53780.000322/98, resolve:
Art. 1° Autorizar o Centro Social Presidente Tancrecb Neves, com sede na Rua Chico Otaviano, n° 197Centro, na cidade de São Miguel, Estacb do Rio Grande
do Norte, a executar serviço de radiodifusão comun~ária,
pelo prazo de três anos, sem dire~o de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 06°15'25"S e longitude em
38°30'20"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos t~rmos
do § 3° do art. 223 da Const~uição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
MC 685 EM
Brasília, 29 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para que
a entidade Fundação Santa R~a de Cássia dos Impossíveis- FSRCDI, na cidade de Teixeira, Estado da Para-
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íba, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
conformidade com o caput do art. 223 da Const~uiçãoe
a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 199B.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53730.000068/99, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223 da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 556, DE 13 DE SETEMBRO DE 2001

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nO 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53730.000068/99, resolve:
Art. 1° Autorizar a Fundação Santa Rita de Cássia dos Impossíveis - FSRCDI, com sede na Rua
José Carneiro de Menezes, sin° - Centro, na cidade
de Teixeira, Estado da Paraíba, a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
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gráficas com latitude em 07°13'24"S e longitude em
37°15'12"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Const~uição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
MC 686 EM
Brasília, 29 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Rádio Comunitária Monte
Alegre - Um Bem da Comunidade 88,1 Mhz, na cidade de Monte Alegre, Estado do Rio Grande do Norte,
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
conformidade com o caput do art. 223 da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas
ações permitem que as entidades trabalhem em
conjunto com a comunidade, auxiliando não só no
processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição presentada, constatando
a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, o
que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo n°
53780.000145/98, que ora faço acompanhar, com a
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223 da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

Fevereiro (!e 2002

mARIO IH ('AMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-kira 22 01757

PORTARIA N° 557, DE 13 DE SETEMBRO DE 2001

elo à integração de informações benéficas em todos

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nO 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53780.000145/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Rádio Comunitária Monte Alegre _ Um Bem da Comunidade 88,1
Mhz, com sede na Av. Juvenal Lamartine, sInO _ Centro, na cidade de Monte Alegre, Estado do Rio Grande do Norte, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exc1usividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n0
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 06°04'04"S e longitude em
35°19'55"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Const~uição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53790.000667/99, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223 da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

MC 687 EM
Brasília, 29 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho Vossa Excelência Portaria de outorga
de autorização e respectiva documentação para que a
entidade Associação Comunnária de desenvolvimento
Cultural e Artístico de Maximiliano de Almeida, na cidade de Maximiliano de Almeida, Estado do Rio Grande
do Sul, explore o serviço de radiodifusão comunitária,
em conformidade com o caput do art. 223 da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de

PORTARIA N° 558, DE 13 DE SETEMBRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53790.000667/99, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Maximiliano de
Almeida, com sede na Av. José Bonifácio, n° 655, na cidade de Maximiliano de Almeida, Estado do Rio Grande
do Sul, a executar serviço de radiodifusão comunitária
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade. '
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 27°37'52"S e longitude em
51°48'33"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4°. Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da veiga.
MC 688 EM
Brasília, 29 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Rádio Comunitária Alagados FM, na
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cidade de Mangueirinha, Estado do Paraná, explore o
serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223 da Constituição e a Lei nO
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Corno se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53740.001039/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223 da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 568, DE 24 DE SETEMBRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53740.001039/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Rádio Comunitária Alagados
FM, com sede na Avenida Souza Naves, n° 150, na cidade de Mangueirinha, Estado do Paraná, a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 25°56'09"S e longitude em
52°10'27"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
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Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
conlar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
MC 689 EM
Brasília, 29 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para que
a entidade ABEMCE - Associação do Bem Estar do
Menor de Chaval, na cidade de Chaval, Estado do Ceará, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
conformidade com ocaput do art. 223 da Constituição e
a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Corno se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53650.002218/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223 da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 569, DE 24 DE SETEMBRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
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1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53650.002218/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a ABEMCE - Associação do
Bem Estar do Menor de Chaval - CE, com sede na
Avenida Monsenhor Carneiro, n° 77 - Centro, na cidade de Chaval, Estado do Ceará, a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 03°02'01 "s e longitude em
41°14'36"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo
a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
MC 690 EM
Brasília, 29 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para que
a entidade Associação de Promoção Educacional, Cultural, Artística, Esportiva e Comunicação Social de Ribeira
do Fbrnbal, na cidade de Ribeira de Pombal, Estado da
Bahia, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
oonformidade com o caput do art. 223 da Constituição e
a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 00munidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa oomandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises técnica e jurídica da petição apresentada,
constatando a inexistência de óbice legal e norma-
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tivo ao pleito, o que se conclui da documentação
de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo n° 53640.001267/98, que ora
faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os
trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223 da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 570, DE 24 DE SETEMBRO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53640.001267/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação de Promoção
Educacional, Cultural, Artística, Esportiva e Comunicação Social de Ribeira do Pombal, com sede na Rua
Oliveira Brito, sin° - Centro, na cidade de Ribeira do
Pombal, Estado da Bahia, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar
com o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 10050'08"S e longitude em 38°32'17''W, utilizando a freqüência de
104,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a contar da data de publicação do
ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
MC 691 EM
Brasília, 29 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária 29 de Dezembro - ACVD, na cidade de Santa Cruz do Capiba-
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ribe, Estado de Pernambuco, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223 da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19
de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cu~ura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cu~ural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53103.000592/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223 da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 571, DE 24 DE SETEMBRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nO 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53103.000592/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária 29
de Dezembro - ACVD, com sede na Rua 13 de maio,
n° 50, 3° andar, safa 306 - Centro, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, Estado de Pernambuco, a
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-

Fewreiro de 2002

gráficas com latitude em 07°57'00"S e longitude em
36°13'00"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Const~uição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
MC697 EM
Brasília, 29 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga
de autorização e respectiva documentação para que a entidade denominada Associação de Moradores e Amigos
da Comunidade Integrada das Mercês - AMACIM, com
sede na cidade de São João Del Rei, Estado de Minas
Gerais, explore o serviço de radiodifusão comun~ária, em
conformidade com o caput do art. 223 da Const~uição e a
Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade
da filosofia de criação desse braço da radiodifusão,
de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas
ações permitem que as entidades trabalhem em
conjunto com a comunidade, auxiliando não só no
processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo à integração de informações
benéficas em todos os segmentos e a todos esses
núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53710.000911/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional,
a teor do § 3° do art. 223 da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
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PORTARIA N° 572, DE 24 DE SETEMBRO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n0 53710.000911/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação de Moradores e Amigos da Comunidade Integrada das Mercês _ AMACIM,
com sede na Rua Lavras, n° 44, Bairro Aho das Mercês,
na cidade de São João Del Rei, Estado de Minas Gerais,
a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n0
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 21 °07'57"S e longitude em
44°16'02"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
MC 695 EM
Brasília, 29 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para que
a entidade Associação Radiodifusão Utilidades de Integração Comunitária, na cidade de Juatuba, Estado de
Minas Gerais, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223 da
Constituição ea Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cuhura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cuhural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.
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4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53710.000758/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223 da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 573, DE 24 DE SETEMBRO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53710.000758/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Radiodifusão Utilidades de Integração Comunitária, com sede na Rua
Prefeito Vicente Andrade Nunes, n° 68, Bairro Cidade
Nova, na cidade de Juatuba, Estado de Minas Gerais
a executar serviço de radiodifusão comunitária, pel~
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 19°57'07"S e longitude em
44°20'34"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
MC 692 EM
Brasília, 29 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização respectiva documentação para que a
entidade Associação de Amigos e Colaboradores Corguinhenses, na cidade de Corguinho, Estado de Mato
Grosso do Sul, explore o serviço de radiodifusão comuni-
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tária, em conformidade com o caput do art. 223 da
Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53700.001433/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223 da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 574, DE 24 DE SETEMBRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nO 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53700.001433/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação de Amigos e Colaboradores Corguinhenses, com sede na Rua Dr.
Rubens, n° 32, na cidade de Corguinho, Estado de
Mato Grosso do Sul, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seLls regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 19°49'59"S e longitude em
54°49'43"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
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Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Const~uição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
MC693 EM
Brasília, 29 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Assistencial Camaçariense, na cidade de Camaçari, Estado da Bahia, explore
o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223 da Constituição e a Lei
n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nO 53640.000668/99, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presenle processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223 da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 575, DE 24 DE SETEMBRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
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1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53640.000668/99, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Assistencial Camaçariense, com sede no Condomínio Paris de Jauá,
s/n° - Avenida Beiramar Praia dos Sonhos, na cidade
de Camaçari, Estado da Bahia, a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 12°43'25"S e longitude em
38°19'32"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
MC 694 EM
Brasília, 29 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade União das Associações de Moradores
dos Bairros de Lajeado - UAMBLA, na cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223 da Constituição e a Lei n° 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.
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4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53790.001161/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223 da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 578, DE 26 DE SETEMBRO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53790.001161/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a União das Associações de
Moradores dos Bairros de Lajeado - UAMBLA, com
sede na Rua Bento Gonçalves, n° 580 - Centro, na cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul, a
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas
geográficas com latitude em 29°27'43"S e longitude
em 51°57'56"W, utilizando a freqüência de 106,3
MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
MC.700/EM
Brasília, 29 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária de Araquari,
na cidade de Araquari, Estado de Santa Catarina, ex-
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piore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223 da Constituição e
a Lei na 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cu~ural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
na 53740.002030/99, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 30 do art. 223 da Constituição Federal.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 593, DE 11 DE OUTUBRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto
nos artigos 10 e 19 do Decreto na 2.615, de 3 de junho de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo na 53740.002030/99, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária de
Araquari, com sede na Rua Bom Jesus, na 13 - Centro' na cidade de Araquari, Estado de Santa Catarina,
a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2 0 Esta autorização reger-se-á pela Lei na
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, Leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares.
Art. 30 A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 26022'10"5 e longitude em
48°43'23"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
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Art. 40 Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 30 do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 50 Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
MC 699/EM
Brasília, 29 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para que
a entidade Associação Rádio Comunitária Pioneira de
Londrina, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223 da Constituição e a Lei
na 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cu~ura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cu~ural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
na 53740.001767/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 30 do art. 223 da Constituição Federal.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 594, DE 11 DE OUTUBRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto na 2.615, de 3 de junho de
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1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53740.001767/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Rádio Comunitá ria Pioneira de Londrina, com sede na Rodovia Celso
Garcia Cid, Km 380, Campus Universitário, na cidade
de Londrina, Estado do Paraná, a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 23°19'44"S e longitude em
51°11 '44"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

- TVR 1.512/2001 - Portaria n° 602,
de 24 de outubro de 2001, Associação de
Promoção e Assistência Social de Mar de
Espanha - MG (APASIME-MG), na cidade
de Mar de Espanha - MG;
- TVR 1.513/2001 - Portaria n° 603,
de 24 de outubro de 2001, Associação de
Associação Comunitária de Radiodifusão
para o Desenvolvimento Artístico e Cultural de Serrania, na cidade de SerraniaMG;
- TVR 1.514/2001 - Portaria n° 609,
de 24 de outubro de 2001, Associação
Movimento Comunitário Rádio Regional
Itamaracá FM, na cidade de Ipaussu -

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
,Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

SP;

Aviso n° 1.484 - C. Civil
Em 10 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de radiodifusão comunitária, constantes das Portarias nOs
297,551,552,554 a 558,568 a 575,578,593 e 594,
de 2001.
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
MENSAGEM N° 1.412, DE 2001
(Do Poder Executivo)
Submete à apreciação do Congresso Nacional autorizações para executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão
comunitária, conforme os seguintes atos
e entidades:

- TVR 1.515/2001 - Portaria n° 611,
de 24 de outubro de 2001, Associação
Comunitária e Cultural Juventina Maria
de Mendonça, na cidade de Sancrelândia
-GO;
- TVR 1.516/2001 - Portaria n° 612,
de 24 de outubro de 2001, Associação
Comunitária de Comunicação de Cantanhede (ACCCT/MA), na cidade de Cantanhede- MA;
- TVR 1.517/2001 - Portaria n° 613,
de 24 de outubro de 2001, Associação
Comunitária e Cultural para o Progresso
de Itarema - ACCPI, na cidade de Itarema
-CE;
- TVR 1.518/2001 - Portaria n° 614,
de 24 de outubro de 2001, Associação
das Donas de Casa de Itacarambi, na cidade de Itacarambi - MG;
- TVR 1.519/2001 - Portaria n° 615,
de 24 de outubro de 2001, Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Boa
Nova, na cidade de Itaú de Minas - MG;
- TVR 1.520/2001 - Portaria n° 650,
de 25 de outubro de 2001, Centro Beneficente de Combate à Tuberculose e Malária de Esperantina, na cidade de Esperantina - PI; e
- TVR 1.521/2001 - Portaria n° 651,
de 25 de outubro de 2001, Fundação
Pró-Desenvolvimento do Cariri - Júlia Leite de Luna, na cidade de Milagres - CE.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
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Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 30 do artigo 223 da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 - Portaria n° 602, de 24 de outubro de 2001 Associação de Promoção e Assistência Social de Mar
de Espanha - MG (APAS/ME-MG), na cidade de Mar
de Espanha - MG:
2 - Portaria n° 603, de 24 de outubro de 2001 Associação Comunitária de Radiodifusão para o Desenvolvimento Artístico e Cultural de Serrania, na cidade de Serrania - MG;
3 - Portaria nO 609, de 24 de outubro de 2001 Associação Movimento Comunitário Rádio Regional
Itamaracá FM, na cidade de Ipaussu - SP;
4 - Portaria n° 611, de 24 de outubro de 2001 Associação Comunitária e Cultural Juventina Maria
de Mendonça, na cidade de Sanclerlândia - GO;
5 - Portaria n° 612, de 24 de outubro de 2001 Associação Comunitária de Comunicação de Cantanhede (ACCCT/MA), na cidade de CantanhedeMA;
6 - Portaria n° 613, de 24 de outubro de 2001 Associação Comunitária e Cultural para o Progresso
de Itarema - ACCPI, na cidade de Itarema - CE;
7 -- Portaria n° 614, de 24 de outubro de 2001 Associação das Donas de Casa de Itacarambi, na cidade de Itacarambi - MG;
8 - Portaria n° 615, de 24 de outubro de 2001 Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
Boa Nova, na cidade de Itaú de Minas - MG;
9 - Portaria nO 650, de 25 de outubro de 2001 Centro Beneficente de Combate à Tuberculose e Malária de Esperantina, na cidade de Esperantina - PI; e
10- Portaria n° 651 , de 25 de outubro de 2001 Fundação Pró-Desenvolvimento do Cariri -- Júlia Leite de Luna, na cidade de Milagres - CF
Brasília, 19 de dezembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.
MC 755 EM
Brasília, 21 de novembro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação de Promoção e Assistência Social de Mar de Espanha - MG
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(APAS/ME-MG), com sede na cidade de Mar de
Espanha, Estado de Minas Gerais, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223 da Constituição e a Lei n° 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiod~usão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações perm~em que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53710.000531/99, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223 da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARJA N° 602, DE 24 DE OUTUBRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nO 53710.000531/99, resolve:
Art. 1 Autorizar a Associação de Promoção e Assistência Social de Mar de Espanha - MG (APAS/ME-MG),
com sede na Praça Ignacio Ferreira Brito, n° 55, Bairro
Centro, na cidade de Mar de Espanha, Estado de Minas
Gerais, a executar serviço de radiodifusão comun~ária,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
0

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
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Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 21°52'01"S e longitude em
43°00'42'W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
MC 757 EM
Brasília, 21 de novembro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para que
a entidade denominada Associação Comunitária de Radiodifusão para o Desenvolvimento Artístico e Cultural de
Serrania, com sede na cidade de Serrania, Estado de Minas Gerais, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223 da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço.
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
segmentos e a todos esses núcleos populacionais.
4.Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53710.001405/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223 da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
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PORTARIA N° 603, DE 24 DE OUTUBRO DE 2001

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53710.001405/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária de
Radiodifusão para o Desenvolvimento Artístico e Cultural de Serrania, com sede na Rua Coronel Antônio
Faustino, n° 1305, Bairro São Pedro, na cidade de
Serrania, Estado de Minas Gerais, a executar serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 21°32'54"S e longitude em
46°02'22"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
MC 739 EM
Brasília, 20 de novembro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Movimento Comunitário
Rádio Regional Itamaracá FM, na cidade de Ipaussu,
Estado de São Paulo, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do
art. 223 da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo à inte-
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gração de informações benéficas em todos os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53830.000259/99, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223 da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 609, DE 24 DE OUTUBRO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53830.000259/99, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Movimento Comunitário Rádio Regional Itamaracá FM, com sede na
Rua Luiz de Souza Coelho, n° 133, na cidade de IpaUSSU, Estado de São Paulo, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 23°03'30" e longitude em
49°39'00", utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
MC 741 EM
Brasília, 20 de novembro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária e Cultural Ju-
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ventina Maria de Mendonça, na cidade de Sanclerlândia, Estado de Goiás, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do
art. 223 da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cunural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice Legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53670.000481/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art 233 da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 611, DE 24 DE OUTUBRO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto
nos artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n° 53670.000481/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária e
Cultural Juventina Maria de Mendonça, com sede na
Av. 5 de Janeiro, n° 2047 - Setor Rodoviário, na cidade de Sanclerlândia, Estado de Goiás, a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares.
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Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 16°11 '55"S e longitude em
50 0 18'49''W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
MC 742 EM
Brasília, 20 de novembro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária de Comunicação de Cantanhede (ACCCT/MA) na cidade de
Cantanhede, Estado do Maranhão, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223 da Constituição e a Lei n° 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cu"ura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cu"ural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53680.000851/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223 da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
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PORTARIA N° 612, DE 24 DE OUTUBRO DE 2001

o

Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53680.000851/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária de Comunicação de Cantanhede (ACCCT/MA), com sede na
Rua Nova, s/n°, na cidade de Cantanhede, Estado do
Maranhão, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 03°37'56"S e longitude em
44°22'55"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
MC 743 EM
Brasília, 20 de novembro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para que
a entidade Associação Comunitária e Cu"ural para o
Progresso de Itarema - ACCPt, na cidade de Itarema,
Estado do Ceará, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223 da
Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cu"ura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cu"ural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.
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4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53650.002328/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223 da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 613, DE 24 DE OUTUBRO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo np 53650.002328/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária e
Cultural para o Progresso de Itarema -- ACCPI, com
sede na Avenida João Batista Rios, s/n° - Centro, na
cidade de Itarema, Estado do Ceará, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade.
Art 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 02°55'13"S e longitude em
39°54'54"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
MC 756 EM
Brasília, 21 de novembro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade denominada Associação das
Donas de Casa de Itacarambi, com sede na cidade
de Itacarambi, Estado de Minas Gerais, explore o
serviço de radiodifusão comunitária, em conformida-
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de com o caput do art. 223 da Constituição e a Lei
n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja documentação inclui manifestação de
apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da
radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas
ações permitem que as entidades trabalhem em
conjunto com a comunidade, auxiliando não só no
processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo à integração de informações
benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53710.000831/98, que ora faço acompanhar, com a
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e Legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 223. da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA W 614, DE 24 DE OUTUBRO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53710.000831/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação das Donas de
Casa de Itacarambi, com sede na Praça Adolfo de Oliveira, s/n°, Centro, na cidade de Itacarambi, Estado
de Minas Gerais, a executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 15°05'21 "s e longitude em
44°06' 14"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
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Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
MC 758 EM
Brasília, 21 de novembro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
de Comunicação e Cultura Boa Nova com sede na cidade de Itaú de Minas, Estado de Minas Gerais, expiore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com ocaput do art. 223, da Constituição e
a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos atitos do Processo Administrativo
nO 53710.000152/99, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 615, DE 24 DE OUTUBRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
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1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53710.00015/99, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária de
Comunicação e Cultura Boa Nova, com sede na Rua
João Kirchnner, n° 502, Centro, na cidade de Itaú de
Minas, Estado de Minas Gerais, a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 20044'44"S e longitude em
46°45' 12"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo
a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.- Pimenta da Veiga.
MC 744 EM
Brasília 20 de novembro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Centro Beneficente do Combate a Tuberculose e Malária de Esperantinal na cidade de
Esperantina Estado do Piauí, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei n09.612, de 19
de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan-
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do a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53760.000050/99, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 30 do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 650, DE 25 DE OUTUBRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53760.000050/99, resolve:
Ar1. 1° Autorizar a Centro Beneficente de Combate a Tuberculose e Malária de Esperantina, com
sede na Praça D. Pedro 11, s/n°, Centro, na cidade de
Esperantina, Estado do Piauí, a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 03°53'27"S e longitude em
42°13'4T'W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.- Pimenta da Veiga.
MC 745 EM
Brasília, 20 de novembro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para que
a entidade Fundação Pro-Desenvolvimento do Cariri Júlia Leite de Luna, na cidade de Milagres, Estado do
Ceará, explore o serviço de radiodifusão comun~ária,
em conformidade com ocaputdo art. 223, da Constituição e a Lei n° 9.612. de 19 de fevereiro de 1998.
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2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cuhura geral das localidades postulantes.
3.Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a comunidade, auxiliando não só no processo educacional,
social e cuhural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4.Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53700.000743/99, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 651, DE 25 DE OUTUBRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53650.000743/99, resolve:
Art. 1° Autorizar a Fundação Pró-Desenvolvimento do Cariri - Júlia Le~e de Luna, com sede na Rua Júlio
Sampaio, n° 471, Bairro Frei Damião, na cidade de Milagres, Estado do Ceará, a executar serviço de radiodifusão comun~ária, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 0]018'21 "s e longitude em
38°56'4TW, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
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do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
Aviso n° 1.540 - C. Civil
Brasília, 19 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de radiodifusão comunitária, constantes das Portarias nOs
602,603,609,611 a 615,650 e 651, de 2001.
Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
MENSAGEM N° 1.440, DE 2001
(Do Poder Executivo)
Submete à apreciação do Congresso Nacional os atos que autorizam a execução, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos e entidades:
TVR n° 1.522/01 - Portaria n 0 674, de
25 de outubro de 2000, Associação Comunitária e Educacional e Cultural de
Inaciolândia. - GO;
TVR n° 1.523/01 - Portaria n° 766, de
12 de dezembro de 2000, Associação Cultural, Artística e Produção de Radiodifusão
do Bairro Cidade Nova - ACULAR PRBCN, na cidade de Belo Horizonte - MG;
TVR n° 1.524/01 - Portaria n° 803, de
28 de dezembro de 2000, Associação
Amigos de Santa Rita, na cidade de Santa Rita - MA;
TVR n° 1.525 - Portaria n° 19, de 8 de
fevereiro de 2001, Associação Comunitária
para o desenvolvimento Cultural Três Mártires, na cidade de Jaboticaba - RS;
TVR n° 1.526/01 - Portaria n° 209, de
18 de abril de 2001, Associação Comunitária Martinho Prado Júnior, na cidade de
Mogi Guaçu - SP;
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TVR n° 1.527/01 - Portaria n° 220, de
18 de abril de 2001, Rádio Clube de Muqui, na cidade de Muqui - ES;
TVR n° 1.528/01 - Portaria nO 289, de
16 de maio de 2001, Associação Rádio
Comunitária de Itaituba, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Itaituba- PA;
TVR nO 1.529/01 - Portaria nO 293, de
16 de maio de 2001, Associação Comunitária Radiodifusão e Desenvolvimento
Cultural de Mutum - ACORDECUM, na cidade de Mutum - MG;
TVR n° 1.530/01 - Portaria n° 380, de
11 de junho de 2001, Associação Comunitária de Comunicação e Cultural de Cobrado, na cidade de Cobrado - PA;
TVR n° 1.531/01 - Portaria n° 499, de
24 de agosto de 2001, Associação Comunitária Dom Zygmund Felinski, para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico,
na cidade de Guarani das Missões - RS;
TVR n° 1.532/01 - Portaria n° 507, de
24 de agosto de 2001, Associação Comunitária Amigos de Indiaporã, na cidade de
Indiaporã - SP;
TVR n° 1.533101 - Portaria n° 539, de 11
de setembro de 2001, Associação Comunitária Pró-Cidadania do Município de Chorozinho, na cidade de Chorozinho - CE; e
TVR n° 1.534/01 - Portaria n° 592, de
11 de outubro de 2001, Associação de
Rádio Comunitária de Vitória do Jari, na
cidade de Vitória, AP.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54)).
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 - Portaria n0674, de 25 de outubro de 2000Associação Comunitária e Educacional e Cultural de
Inaciolândia, na cidade de Inaciolândia - GO;
2 - Portaria n° 766, de 12 de dezembro de 2000
- Associação Cultural, Artística e Produção de Radio-
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difusão do Bairro Cidade Nova ACULAR - PRBCN
,
na cidade de Belo Horizonte - MG;
3 - Portaria n0803, de 28 de dezembro de 2000
- Associação dos Amigos de Santa Rita na cidade de
Santa Rita - MA;
,
4 - Portaria N° 19, de 8 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária para o Desenvolvimento
Cultural Três Mártires, na cidade de Jaboticaba - RS;
5 - Portaria n° 209, de 18 de abril de 2001 Associação Comunitária Martinho Prado Júnior na cidade de Mogi Guaçu - SP;
,
6 - Portaria n° 220, de 18 de abri I de 2001 - Rádio Clube de Muqui, na cidade de Muqui - ES;
7 - Portaria n° 289, de 16 de maio de 2001 Associação Rádio Comunitária de Itaituba, na cidade
de Itaituba - PA;
8 - Portaria n° 293, de 16 de maio de 2001 Associação Comunitária de Radiodifusão e Desenvolvimento Cultural de Mutum - ACORDECUM, na
cidade de Mutum - MG;
9 - Portaria n° 380, de 11 de julho de 2001 Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Cobrado, na cidade de Colorado - PR
10 - Portaria N° 499, de 24 de agosto de 2001 Associação Comunitária Dom Zygniund Felinski, para
o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico na cidade de Guarani das Missões - RS;
,
11 - Portaria N° 507, de 24 de agosto de 2001 Associação Comunitária Amigos de Indiaporã, na cidade de Indiaporã - SP;
12 - Portaria N° 539, de 11 de setembro de 2001
- Associação Cornun~ária Pró - Cidadania do Município de Chorozinho, na cidade de Chorozinho - CE; e
13 - Portaria N° 592, de 11 de outubro de 2001
- Associação da Rádio Comunitária de Vitória do Jari
- AP, na cidade de Vitória do Jari -- AP.
Brasília, 26 de dezembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.
MC 221 EM
Brasília, 3 de abril de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
Educacional e Cultural de Inaciolândia, com sede na
cidade de Inaciolândia Estado de Goiás, explore o
serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nU
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
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cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Corno se depreende da importância da iniciativ~ comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
na 53670.000501/98 que ora faço acompanhar, com a
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 674 DE 25 DE OUTUBRO DE 2000

o

Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto NU 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo na 53670.000501/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária e
Educacional e Cultural de Inaciolândia, com sede na
Rua 11 s/na, Bairro José Aparecido, na cidade de Inac~ol~ndi~, Estado ~e Goiás, a executar serviço de radlodlfusao comunitária, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3 0 A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 08°29'11 "8 e longitude em
49°59'08"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a contar da data de publicação do respectivo decreto legislativo.
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Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação, revogada a Portaria n° 674 de 25 de
outubro de 2000. - Pimenta da Veiga.
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3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53710.001079/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
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MC.31/EM
Brasília, 9 de março de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Oecreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo dministrativo n° 53710.001079/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Cultural, Artística
e Produção de Radiodifusão do Bairro Cidade Nova ACULAR - PRBCN, com sede na Av. Or. Júlio Otaviano Ferreira, n° 913, Bairro Cidade Nova, na cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade.

Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Cultural,
Artística e Produção de Radiodifusão do Bairro Cidade Nova - ACULAR - PRBCN, com sede na cidade
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, explore o
serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 19°53'20"S e longitude em
43°55'18"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade
da filosofia de criação desse braço a radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
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ações permitem que as entidades trabalhem em
conjunto com a comunidade, auxiliando não só no
processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando
a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o, o que
se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo n° 53680.000637/98, que ora
faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 32 do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente. - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 803, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2000
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Brasília, 29 de março de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada associação dos Amigos
de Santa Rita, com sede na cidade de Santa
Rita/Estado do Maranhão, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput
do art. 223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja documentação inclui manifestação de
apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da
radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribllições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53680.000637198, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação dos Amigos de
Santa Rita, com sede na Rua General Rimas, s/n°, Bairro Céu Azul, na cidade de Santa Rita, Estado do Maranhão, a executar serviço de radiodifusão comun~ária,
pelo prazo de três anos, sem dire~o de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas
geográficas com latitude em 03008'27"S e longitude em 4401 8'SI"W, utilizando a freqüência de
106,3 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 32 de art. 223 da Constituição, devendo
a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da veiga.
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5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
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Brasília, 7 de agosto de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para que
a entidade denominada Associação Comunitária para o
Desenvolvimento Cultura Três Mártires, com sede na cidade de Jaboticaba, Estado do Rio Grande do Sul, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei
n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a
inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, o que se
conclui da documentação de origem, consubstanciada
nos autos do Processo n° 53790.001086198, que ora
faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53790.001 086/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária para
o Desenvolvimento Cultural Três Mártires, com sede
na Avenida Santa Terezinha, s/n°, Centro, na cidade
Jaboticaba, Estado do Rio Grande do Sul, a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 2]037'58"S e longitude em
53°16'29"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 32 do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
PORTARIA NÇ 1', DE 6 DE FEVEREIRO DE 2001
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Brasília, 22 de maio de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de
outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade denominada Associação Comunitária Martinho Prado com sede na cidade de Mogi
Guaçu Estado de São Paulo, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei n° 9.6 12, de
19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53830001846/98 que ora faço acompanhar, com a
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.

viço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei nO
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 22°17'17"S e longitude em
4r07'59"W, utilizando a freqüência de 106,3 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a contar da data de publicação do respectivo decreto legislativo.
Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
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O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53830.001846/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária Martinho Prado Júnior, com sede na Rua Benedito de
Lima n° 245, Bairro Martinho Prado Júnior, na cidade
de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, a executar ser-
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Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 209, DE 18 DE ABRIL DE 2001
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Brasília, 22 de maio de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade denominada Rádio Clube de ~.u
qui com sede na cidade de Mu~ui,.Est~do do E~p,lr~to
Santo explore o serviço de radlodlfusao comunltarl~,
em conformidade com o caput do art. 223, da ConstItuição e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de.apoio da c~
munidade, numa demonstração de receptIVidade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permrtem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando
a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, o
que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo n° 53660.000610/98
que ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA N° 220, DE 18 DE ABRIL DE 2001

serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei nO
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 50 0 57'07"S e longitude em
41°20'45''W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos terr:nos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a contar da data de publicação do respectivo decreto legislativo.
Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
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O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nO 53660.000610/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Rádio Clube de Muqui, com
sede na Rua Coronel Luiz Carlos, s/n°, Centro, na cidade de Muqui, Estado do Espírito Santo, a executar
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MC.482/EM
Brasília, 21 de agosto de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga
de autorização e respectiva documentação para que a
entidade denominada Associação Rádio Comunitária de
Itaituba com sede na cidade de Itaituba, Estado do Pará,
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei
n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53720.000302/99, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente,
Pimenta
Ministro de Estado das Comunicações.
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O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53720.000302/99, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Rádio Comunitária de Itaituba, com sede na Avenida Maranhão, n°
335, Bairro Bela Vista, na cidade de Itaituba, Estado
do Pará, a executar serviço de radiodifusão comunitá-
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MC.572/EM
Brasília, 17 de setembro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga
de autorização e respectiva documentação para que a
denominada Associação Comunitária de Radiodifusão e
Desenvolvimento Cultural de Mutum - ACORDECUM,
com sede na cidade de Mutum, Estado de Minas Gerais,
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei
n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53710.000815/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
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executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei nO
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 19°48'22"S e longitude em
41°26'18"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
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5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 293, DE 16 DE MAIO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nO 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53710.000815/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária de
Radiodifusão e Desenvolvimento Cultural de MutumACORDECUM, com sede na Av. Antônio Carlos n°
132, cidade de Mutum, Estado de Minas Gerais, a

PIMENTA DA VElGA

MC 449 EM
Brasília, 16 de agosto de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
de Comunicação e Cultura de Colorado, com sede na
cidade de Colorado, Estado do Paraná, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade
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com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo n°
53740.001499/98, que ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 380, DE 11 DE JULHO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.6'15, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53740.001499/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Cobrado, com sede na Rua Bahia, n° 700, Centro, na cidade de Colorado, Estado do
Paraná, a executar serviço de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 22°50'29"S e longitude em
51°58'35"W, utilizando a freqüência de "104,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
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do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. -Pimenta da Veiga.
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PIMENTA DA VEIGA

MC 629 EM
Brasília 19 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
Dom Zygrnund Felinski, para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico, na cidade de Guarani das
Missões Estado do Rio Grande do Sul, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade
com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nO
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão,
de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
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3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53790.001109/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 499, DE 24 DE AGOSTO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53790.001109/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária Dom
Zygmund Felinski, para o Desenvolvimento Social,
Cultural e Artístico, com sede na Rua Boa Vista, n°
12, Centro, na cidade de Guarani das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 28°08'52"S e longitude em
54°24'10'W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
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MC637 EM
Brasília, 19 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para que
a entidade Associação Comunitária Amigos de Indiaporã, na cidade de Indiaporã, Estado de São Paulo, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nO
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja
documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de
criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral
das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53830.001836/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente
processo, passará a produzir efeitos legais somente
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após deliberação do Congresso Nacional, a teor do § 3",
do art. 223, da Const~uição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 507, DE 24 DE AGOSTO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto na 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo na 53 830.001836/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária Amigos
de Indiaporã, com sede na Rua Miguel Antônio de Rezende, na 770, na cidade de Indiaporã, Estado de São
Paulo, a executar serviço de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2 0 Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 19°58'59"S e longitude em
50 0 17'34''W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3 0 do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 50 Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
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Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária Pró-Cidadania do Município de Chorozinho, na cidade de Chorozinho, Estado do Ceará, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do
art. 223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53650.000491/99, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.

PORTARIA N° 539, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001
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Brasília, 29 de outubro de 2001

Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
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O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto na 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo na 53650.000491/99, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária Pró-Cidadania do Município de Chorozinho, com sede na Rodovia BR-116, Vila Requeijão, na cidade de Chorozinho,
Estado do Ceará, a executar serviço de radiodifusão co-

mARIO D.'\ CAMARA DOS DEPUTADOS
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munitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 04°16'54"S e longitude em
38°30'00"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
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MC 698 EM
Brasília, 29 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para que
a entidade Associação da Rádio Comunitária de Vitória
do Jarí - AP, na cidade de Vitória do Jarí, Estado do
Amapá, explore o serviço de radiodifusão comunitária,
em conformidade com ocaput do art. 223, da Constituição e a Lei n09.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cu"ura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cu"ural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53720.000415/99. que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 592, DE 11 DE OUTUBRO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53720.000415/99, resolve:
Art. 10 Autorizar a Associação da Rádio
Comunitária de Vitória do Jarí - AP, com sede na Rua
José Simeão de Souza, n° 3.931 - Centro, na cidade
de Vitória do Jari, Estado do Amapá, a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade.
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Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas
geográficas com latitude em 00055'59"S e longitude
em 52°24'59"W, utilizando a freqüência de 87,9
MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
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Aviso n° 1.569-C. Civil
Brasília, 26 de dezembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de
radiodifusão comunitária, constantes das Portarias n°
674,766 e 803, de 2000; 19,209,220,289,293,380,
499,507,539 e 592, de 2001.
Atenciosamente, Silvano Gianni, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República, Interino.
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MENSAGEM N° 1.451, DE 2001
(Do Poder Executivo)
Submete à apreciação do Congresso
Nacional autorizações para executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão
comunitária, conforme os seguintes atos e
entidades:
- TVR 1.535/01 - Portaria n° 456, de
22 de agosto de 2001 - Associação
Comunitária
de
Desenvolvimento
Artístico, Cultural, Informativo e Social
de Campos de Júlio/MT, na cidade de
Campos de Júlio - MT;
- TVR 1.536/01 - Portaria n° 457,
de 22 de agosto de 2001 - Associação
de Comunicação e Cultural de Bom
Jardim de Goiás
ASCOBOM, na
cidade de Bom Jardim de Goiás - GO;
- TVR 1.537/01 - Portaria n° 458,
de 22 de agosto de 2001 - Associação
Comunitária Bem Viver, na cidade de
Santo Antônio do Içá - AM;
- TVR 1.538/01 - Portaria nO 461,
de 22 de agosto de 2001 - Associação
Comunitária Comunicação Capelense, na
cidade de Capela - AL;
- TVR 1.539/01 - Portaria n° 462,
de 22 de agosto de 2001 - Associação
de Pais e Professores, na cidade de São
José-SC;
- TVR 1.540/01 - Portaria n° 467,
de 22 de agosto de 2001 - ASVIPAssociação
de
Desenvolvimento
Comunitário do Bairro São Vicente de
Paula, na cidade de São Gotardo - MG;
- TVR 1.541/01 - Portaria n° 468,
de 22 de agosto de 2001 - Associação
Comunitária dos Moradores do Estreito MA, na cidade de Estreito - MA;
- TVR 1.542/01 - Podaria n° 481,
de 22 de agosto de 2001 - Associação
Cultural Comunitária Estação de Franco
da Rocha, na cidade de Franco da Rocha
-SP;
- TVR 1.543/01 - Portaria n° 487,
de 22 de agosto de 2001 - Associação
Comunitária do Sítio Histórico de Olinda,
na cidade de Olinda - PE; e
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- TVR 1.544/01
Portaria nO 488,
de 22 de agosto de 2001 - Associação
Comunitária Beneficente Artística e
Cultural de Coromandel
MG
ASCOBEN, na cidade de Coromandel MG.
(Às Comissões de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática; e
de Constituição e Justiça e de Redação
(Art. 54))
MENSAGEM N° 1.451
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 - Portaria n° 456, de 22 de agosto de 2001 Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico, Cultural, Informativo e Social de Campos de Júlio/MT, na cidade de Campos de Júlio-MT;
2 - Portaria nO 457, de 22 de agosto de 2001 Associação de Comunicação e Cultura de Bom Jardim de Goiás - ASCOBOM, na cidade de Bom Jardim de Goiás - GO;
3 - Portaria n° 458, de 22 de agosto de 2001 Associação Comunitária Bem Viver, na cidade de
Santo Antônio do Içá - AM;
4 - Portaria n° 461, de 22 de agosto de 2001 Associação Comunitária Comunicação Capelense,
na cidade de Capela - AL;
5 - Portaria n° 462, de 22 de agosto de 2001 Associação de Pais e Professores, na cidade de São
José- SC;
6 - Portaria nO 467, de 22 de agosto de 2001 ASVIP - Associação de Desenvolvimento Comunitário do Bairro São Vicente de Paula, na cidade de São
Gotardo - MG;
7 - Portaria n° 468, de 22 de agosto de 2001 Associação Comunitária dos Moradores do EstreitoMA, na cidade de Estreito - MA;
8 - Portaria n° 481, de 22 de agosto de 2001 Associação Cultural Comunitária Estação de

Sexta-feira 22 () 17X7

Franco da Rocha, na cidade de Franco da Rocha SP;
9 - Portaria nO 487, de 22 de agosto de 2001 Associação Comunitária do Sítio Histórico de Olinda,
na cidade de Olinda - PE; e
10- Portaria n° 488, de 22 de agosto de 2001 Associação Comunitária Beneficente Artística e
Cultural de Coromandel - MG - ASCOBEN, na
cidade de Coromandel- MG.
Brasília, 27 de dezembro de 2001 . - Fernando
Henrique Cardoso.
MC.580/EM
Brasília, 28 de setembro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
de Desenvolvimento Artístico, Cultural, Informativo e
Social de Campos de Júlio/MT, na cidade de Campos
de Júlio, Estado de Mato Grosso, explore o serviço de
radiodifusão comunitária, em conformidade com ocaput do art. 223. da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19
de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada. constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53690.001293/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais so-
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mente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente,
Pimenta da Veiga,
Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 456, DE 22 DE AGOSTO DE 2001

O Ministro de Estado de Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53690.001293/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária de
Desenvolvimento Artístico, Cultural, Informativo e
Social de Campos de Júlio/MT, com sede na Av.
Zelino Agostinho Lorenzetti, s/n°, Centro, na cidade
de Campos de Júlio, Estado de Mato Grosso, a
executar o serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, Leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas
geográficas com latitude em 11 °11 '09"S e longitude
em 54%f'51"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Const~uição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
MC.581/EM
Brasília, 28 de setembro de 2001
•=:xcelentíssimo Senhor Presidente da República,
Lncaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga ele autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação de Comunicação e Cultura de Bom Jardim de Goiás - ASCOBOM,
na cidade de Bom Jardim de Goiás, Estado de Goiás,
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em confonnidade com ocaput do art. 223, da Constituição e a
Lei nO 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
COI-,lunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
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3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53670.000522/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente,
Pimenta
Ministro de Estado das Comunicações.

da

Veiga,

PORTARIA N° 457, DE 22 DE AGOSTO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53670.000522/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação de Comunicação
e Cultura de Bom Jardim de Goiás - ASCOBOM, com
sede na Av. Maria Antunes Teixeira, Centro, na cidade
de Bom Jardim de Goiás, Estado de Goiás, a executar
o serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, Leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 16°12'08"S e longitude em
52°1O'24"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
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MC.5821EM
Brasília, 18 de setembro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
Bem Viver, na cidade de Santo Antônio do Içá, Estado
do Amazonas, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223,
da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de
1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das Localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nO 53630.000230/99, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 458, DE 22 DE AGOSTO DE 2001

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53630.000230/99, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária Bem
Viver, com sede na Rua São Salvador, n° 970, na cidade de Santo Antônio do Içá, Estado do Amazonas,
a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
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Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas
geográficas com latitude em 03°06'08"S e longitude
em 67"56'23"W, utilizando a freqüência de 87,9
MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
MC585 EM
Brasília, 28 de setembro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
Comunicação Capelense, na cidade de Capela, Estado de Alagoas, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223,
da Constituição e a Lei nO 9.612, de 19 de fevereiro de
1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53610.000212/99, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
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5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 461, DE 22 DE AGOSTO DE 2001

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53610.000212/99, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária Comunicação Capelense, com sede na Travessa Santina Ferreira, s/n°, Centro, na cidade de Capela, Estado
de Alagoas, a executar o serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 09°24'47"S e longitude em
36°04'27"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Ar!. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3°do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
MC 586 EM
Brasília, 28 de setembro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação de Pais e Professores na cidade de São José, Estado de Santa Catarina, explore o serviço de radiodifusão comunitária,
em conformidade com o caput do art. 223. da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
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maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
O que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53740.002016/00, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 462, DE 22 DE AGOSTO DE 2001

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53740.002016/00, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação de Pais e Professores, com sede na Rua Adulce Arboeis do Nascimento, s/n°, Serraria, na cidade de São José, Estado
de Santa Catarina, a executar o serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei nO
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 2r34'26"S e longitude em
48°38'22"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria enira em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
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MC 591 EM
Brasília, 28 de setembro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para que
a entidade denominada ASVIP - Associação de Desenvolvimento Comunitário do Bairro São Vicente de Paula,
na cidade de São Gotardo, Estado de Minas Gerais, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei
n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53710.001081/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente,
Pimenta da Veiga,
Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA W 467, DE 22 DE AGOSTO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nO 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53710.001081/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a ASVIP - Associação de Desenvolvimento Comunitário do Bairro São Vicente de
Paula, com sede na Rua João Alves Franco, n° 1.333,
São Vicente de Paula, na cidade de São Gotardo,
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Estado de Minas Gerais, a executar o serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, Leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas
geográficas com latitude em 19°20'30"S e longitude
em 46°03'25"W, utilizando a freqüência de 104,9
MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
MC.592/EM
Brasília, 28 de setembro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
dos Moradores do Estreito - MA, na cidade de Estreito, Estado do Maranhão, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do
art. 223, da Constituição e a Lei n° 9.612. de 19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade
da filosofia de criação desse braço da radiodifusão,
de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito.
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
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n° 53680.000540/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 223. da Constituição Federal.
Pimenta da Veiga,
Respeitosamente,
Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 468, DE 22 DE AGOSTO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53680.000540/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária dos
Moradores do Estreito - MA, com sede na Rua do Aeroporto, n° 595, Setor Bernardo, na cidade de Estreito, Estado do Maranhão, a executar o serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, Leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 06°33'32"S e longitude em
4r26'38"W, utilizando a freqüência de 106,3 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Const~uição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga, Ministro de
Estado das Comunicações.
MC.605/EM
Brasília, 28 de setembro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Cultural Comunitária Estação de Franco da Rocha, na cidade de
Franco da Rocha, Estado de São Paulo, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade
com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o servi-
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ço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53830.000567/99, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente,
Pimenta
Ministro de Estado das Comunicações.

da

Veiga,

PORTARIA N° 481, DE 22 DE AGOSTO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nO 53830.000567/99, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Cultural
Comunitária Estação de Franco da Rocha, com sede
na Rua Cavalheiro Ângelo Sestini, nO 90, Centro, na
cidade de Franco da Rocha, Estado de São Paulo, a
executar o serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas
geográficas com latitude em 23°19'18"S e longitude
em 46°43'37''W, utilizando a freqüência de 91,7 MHz.
Art 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
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iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
MC611 EM
Brasília, 28 de setembro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de
outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade denominada Associação
Comunitária do Sítio Histórico de Olinda na cidade de
Olinda, Estado de Pernambuco, explore o serviço de
radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei analises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53103.000873/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 487, DE 22 DE AGOSTO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nO 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53103.000873/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária do
Sítio Histórico de Olinda, com sede na Rua do
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Amparo, n0367, Amparo, na cidade de O/inda, Estado
de Pernambuco, a executar o serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei nO
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas
geográficas com latitude em 08°00'41"S e longitude
em 34°51'1S"W, utilizando a freqüência de 106,9
MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
MC 612 EM
Brasília, 28 de setembro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para que
a entidade denominada Associação Comunitária Beneficente Artística e Cultural de Coromandel - MG ASCOBEN, na cidade de Coromandel, Estado de Minas Gerais, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53710.001284/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

017'J4 Sexta-kira 22

F~Vt:reifll de 2002

DL\RIO DA ('AMARA DOS DFl'lJTADOS

5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 488 DE 22 DE AGOSTO DE 2001

o

Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53710.001284/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária
Beneficente Artística e Cultural de Coromandel- MG
- ASCOBEN, com sede na Rua Rio Branco, nO 1.270,
na cidade de Coromandel, Estado de Minas Gerais, a
executar o serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 18°28'20"S e longitude em
4]011 '44"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
Aviso na 1.580 - C. Civil
Brasília, 27 de dezembro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional os
atos que autorizam a execução de serviços de radiodifusão comunitária, constantes das Portarias nOs 456 a
458,461,462,467,468,481,487 e 488, de 2001.
Atenciosamente, - Silvano Gianni, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República, Interino.

MENSAGEM N° 29, DE 2002
(Do Poder Executivo)
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto
de 15 de janeiro de 2002, 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:
- TVR. n° 1.555/02 - Fundação Fundesul, na cidade de Porto Seguro - BA;
- TVR. n° 1.556/02 - Universidade
Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB,
na cidade de Vitória da Conquista - BA;
- TVR. n° 1.577/02 - Fundação
LMFC Educativa e Cultural, na cidade de
Três Marias - MG;
- TVR. n° 1.558/02 - Fundação Educativa de Comunicações de Pedreira, na
cidade de Amparo - SP;
- TVR. n° 1.559/02 - Fundação
Cultural "Padre Luiz Bartholomeu", na
cidade de Pirassununga - SP; e
- TVR. n° 1.560/02 - Unisanta Universidade Santa Cecília, na cidade de
São Vicente - SP.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática; e de Constituição
e Justiça e de Redação (Art. 54)).
MENSAGEM N° 29
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante do Decreto de 15
de janeiro de 2002, 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 Fundesul, na cidade de Porto
Seguro - BA.;
2 - Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia - UESB, na cidade de Vitória da Conquista BA;
3 - Fundação LMFC Educativa e Cultural, na
cidade de Três Marias- MG;
4 - Fundação Educativa de Comunicações de
Pedreira, na cidade de Amparo - SP;
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5
Fundação
Cultural
"Padre
Luiz
Bartholomeu", na cidade de Pirassununga - SP; e
6 - Unisanta - Universidade Santa Cecília, na
cidade de São Vicente - SP.
Brasília, 21 de janeiro de 2002. - Fernando
Henrique Cardoso.
MC 773 EM
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te 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 15 DE JANEIRO DE 2002

Brasília, 5 de dezembro 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 de sons e imagens,
com fins exclusivamente educativos, nas localidades
e Unidades da Federação indicadas:
• Fundação Fundesul, na cidade de
Porto Seguro, Estado da Bahia (Processo n°
53000.003602/01 );
• Universidade Estadual do Sudoeste
da Bahia - UESB, na cidade de Vitória da
Conquista, Estado da Bahia (Processo n°
53000.003568/01 );
• Fundação LMFC Educativa e Cultural,
na cidade de Três Marias, Estado de Minas
Gerais (Processo n° 53710.000200/00);
• Fundação Educativa de Comunicações
de Pedreira, na cidade de Amparo, Estado de
São Paulo (Processo n° 53000.000961/01);
• Fundação Cultural "Padre Luiz Bartholomeu", na cidade de Pirassununga, Estado
de
São
Paulo
(Processo
n°
53000.001948/01 );
• UNISANTA - Universidade Santa
Cecília, na cidade de São Vicente, Estado de
São Paulo (Processo n° 53830.001202/00).
2. De acordo com o artigo 14, § 2°, do Decreto-Lei n° 236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o §
1° do artigo 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 nO 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 artigo
223 da Constituição Federal, o ato de outorga somen-

Outorga concessão às entidades
que menciona, para executar serviço de
radiodifusão, com fins exclusivamente
educativos, e dá outras providências.

o Vice-Presidente da República, no exercício do
cargo de Presidente da República, usando das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, e 34, § 1°, da Lei rf 4.117, 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 de Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n°
52.795, de 31 de outubro de 1963,
Decreta:
Art. 1° Fica outorgada concessão às entidades
abaixo mencionadas, para executar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos:
1- Fundação Fundesul, na cidade de Porto Seguro,
Estado
da
Bahia
(Processo
n°
53000.003602/01 );
II - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, na cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia (Processo nO 53000.003568/01);
111- Fundação LMFC Educativa e Cultural, na cidade de Três Marias, Estado de Minas Gerais (Processo n° 53710.000200/00);
IV - Fundação Educativa de Comunicação de
Pedreira, na cidade de Amparo, Estado de São Paulo
(Processo n° 53000.000961/01);
V - Fundação Cultural "Padre Luiz Bartholomeu", na cidade de Pirassununga, Estado de São Paulo (Processo n° 53000.001948/01):
VI - UNISANTA - Universidade Santa Cecília,
na cidade de São Vicente, Estado de São Paulo (Processo n° 53830.001202/00).
Parágrafo único. As concessões ora outorgadas
reger-se-ão pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, Leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pelas outorgadas.
Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição.
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Art. 3° Os contratos decorrentes destas concessões deverão ser assinados dentro de sessenta dias,
a contar da data da publicação da deliberação de que
trata o art. 2°, sob pena de tornarem-se nulos, de pleno direito, os atos de outorga.
Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 15 de janeiro de 2002; 181 ° da Independência e 114° da República. - Marco Maciel.
Aviso n° 36 - C. Civil
Em 21 de janeiro de 2002
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 15 de janeiro de 2002,
que "Outorga concessão às 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.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 437, DE 2001
(Do Sr. Dr. Benedito Dias e outros)
Altera a redação do § 3° do artigo 73
da Constituição Federal.
(1 endo em vista a retirada de assinaturas necessárias ao trâmite da proposição
(RICD, art. 102, § 4°), arquive-se a matéria.
Publique-se.)
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1° O § 3° do artigo 73 da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art 73
.
§ 3° Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias,
prerrogativas, impedimentos, vencimentos e
vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, exceto a vitaliciedade, aplicando-se-Ihes, quanto à aposentadoria e
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pensão, as normas constantes do art. 40.
(NR)"
Art. 2° O artigo 73 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido de um parágrafo com a seguinte redação:
"Art. 73
.
§ 5° Os Ministros do Tribunal de Contas da União servirão por seis anos, observado o mesmo período para os Conselheiros dos Tribunais de contas dos Estados e
do Distrito Federal e dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios".
Art. 3° Esta emenda constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.
Justificação
A vitaliciedade dos Ministros e Conselheiros dos
Tribunais de Contas responsáveis pelo exame das
contas públicas tem abrigado não só a proteção a
desvios, mas também a incompetência.
Urge demonstrar um verdadeiro feudo dos que
examinam as contas. Propomos, então, o exercício
desses agentes públicos por um período de seis
anos.
Ante o exposto, peço o apoio do meus ilustres
Pares para a aprovação da presente proposta de
emenda à Constituição.
Sala das Sessões, 30 de outubro de 2001. Deputado Dr. Benedito Dias.
Ofício n° 221/2001
Brasília, 3 de dezembro de 2001

À 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 Dr. Bened~o
Dias e outros, que "Altera a redação do § 3° do art. 73
da Constituição Federal", não contém número suficiente de signatários, constando a referida proposição
de:
157 assinaturas confirmadas;
5 assinaturas não confirmadas;
1 deputado licenciado;
16 assinaturas repetidas;
26 assinaturas retiradas.
Atenciosamente, Souza, Chefe.

Cláudia Neves C. de
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Conferência de Assinaturas

03/12/01 18: 11:07

Página: 001

Tipo da Proposição:

PEC

Autor da Proposição:

DR. BENEDITO DIAS E OUTROS

Data de Apresentação: 08/11/01
Ementa:

Altera a redação do § 3° do art. 73 da Constituição Federal.

Possui Assinaturas Suficientes: NÃO
Totais de Assinaturas:

--

"-------

Confirmadas
Não Conferem
Fora do Exerclcio
-------Repetidas
lIeglveis
---Retiradas
-

-

157
-~---_.-

005
001
016
000
026

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

ADÃO PRETTO
AFFONSO CAMARGO
ALBERTO FRAGA
ALBERTO GOLDMAN
ALCEU COLLARES
ALDIR CABRAL
ALDO ARANTES
ALEX CANZIAN I
ALMERINDA DE CARVALHO
ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO
ANTÔNIO JORGE
ÁTILA LINS
AVENZOAR ARRUDA
BABÁ
BADU PICANÇO
BISPO RODRIGUES
BISPO WANDERVAL
BONIFÁCIO DE ANDRADA
CABO JÚLIO
CANDINHO MATTOS
CARLOS BATATA
CARLOS DUNGA
CLEUBER CARNEIRO
CONFÚCIO MOURA
CORIOLANO SALES
DAMIÃO FEL/CIANO
DE VELASCO

PT
PSDB
PMDB
PSDB
PDT
PFL
PCdoB
PSDB
PPB
PPB
PTB
PFL
PT
PT
PL
PL
PL
PSDB
PST
PSDB
PSDB
PTB
PFL
PMDB
PMDB
PMDB
PSL

RS
PR
DF
SP
RS
RJ
GO
PR
RJ
MA
TO
AM
PB
PA
AP
RJ
SP
MG
MG
RJ

PE
PB
MG
RO
1::3 A

PB
SP
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28
29
30
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

DILCEU SPERAFICO
DINO FERNANDES
DIVALDO SURUAGY
DOMICIANO CABRAL
DR. ANTONIO CRUZ
DR. HÉLIO
DUILlO PISANESCHI
EBER SILVA
EDIR OLIVEIRA
EDISON ANDRINO
EDMAR MOREIRA
EDUARDO BARBOSA
EDUARDO CAMPOS
ENI VOLTOLlNI
ENIO BACCI
ENIVALDO RIBEIRO
EUJÀCIO SIMOES
EULER RIBEIRO
EVANDRO MILHOMEN
EZIDIO PINHEIRO
FÉLIX MENDONÇA
FERNANDO DINIZ
FERNANDO GONÇALVES
FETTER JUNIOR
FREIRE JÚNIOR
GEOVAN FREiTAS
GIVALDO CARIMBÃIJ
GLYCON TERRA PINTO
GUSTAVO FRUET
HÉLIO COSTA
HENRIQUE FONTANA
HUGO BIEhL
IBERÊ FF~<REIRA
IÉDIO ROSA
IGOR AVELlNO
INALDO LEITÃO
IR!S SIMOES
IVAN PAIXÃO
IVANIO GUERRA
JAIME MARTINS
JAIR BOLSONARO
JOÃO COLAÇO
JOÃO GRANDÃO
JOÃO HENRIQUE
JOÃO HERRMANN NETO
JOÃO MAGALHÃES
JOÃO MAGNO
JOÃO MENDES

PPB
PPB
PST
PSDB
PMDB
PDT
PTB
PST
PTB
PMOB
FPB
PSOB
PSB
PPB
POT
PPB
PL
PFL
PSB
PSB
PTB
PMOB
PTB
PPB
PMDB
PMOB
PSB
PMOB
PMOB
PMDB
PT
PPB
PTB
PFL
PMOB
PSDB
PTB
PPS
PFL
PFL
PPB

PR
RJ
AL
PB
SP
SP
RJ
RS
SC
MG
MG
PE
SC
RS
PB
BA
AM
AP
RS
BA
MG
RJ
RS
TO
GO
AL
MG
PR
MG
RS
SC
RN
RJ
TO
PB
PR
SE
PR
MG
RJ

PSOB

PE

PT
PMOB
PPS
PMOB
PT
PFL

MS
PI
SP
MG
MG
RJ

MS
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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
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

116
117
118
119
120
121
122
123

,JOÃO TOTA
JOAQUIM FRANCISCO
JOEL DE HOLLANDA
JORGE PINHEIRO
JORGE WILSON
JOSÉ ANTONIO ALMEIDA
JOSÉ CA.RLOS ELIAS
JOSÉ CHAVES
JOSÉ íNDIO
JOSÉJANENE
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
JOSUÉ BENGTSON
JURANDIL JUAREZ
LAURA CARNEIRO
L1NCOLN PORTELA
UNO ROSSI
LUCIANO CASTRO
LUCIANO ZICA
LUIZ FERNANDO
LUIZ RIBEIRO
LUIZ SÉRGIO
MÁRCIO MATOS
MARCONDES GADELHA
MARCOS LIMA
MAURILlO FERREIRA LIMA
MAX MAJRO
MEDEIROS
MENDES RIBEIRO FILHO
MOACIR MICHELETIO
MURILO DOMINGOS
MUSSA DEMES
NEIVA MOREIRA
NELSON MARCHEZAN
NELSON MARQUEZELLI
NELSON MEURER
NELSON PROENÇA
NELSON TRAD
NILTON CAPIXABA
ORLANDO FANTAZZINI
OSCAR ANDRADE
OSMÂNIO PEREIRA
OSVALDO BIOLCHI
PADRE ROQUE
PAES LANDIM
PAULO BALTAZAR
PAULO GOUVÊA
PAULO KOBAYASHI
PAULO LIMA

PPB
PFL
PFL
PMDB
PMDB
PSB
PTB
PMDB
PMDB
PPB
PSDB
PTB
PMDB
PFL
PSL
PSDB
PFL
PT
PPB
PSDB
PT
PTB
PFL
PMDB
PMDB
PTB
PL
PMD8
PMDB
PTB
PFL
PDT
PSDB
PTB
PPB
PPS
PTB
PTB
PT
PL
PSDB
PMDB
PT
PFL
PSB
PFL
PSDB
PMDB

Sexta- reira 22 01799

AC
PE
PE
DF
RJ
MA
ES
PE
SP
PR
PE
PA
AP
RJ
MG
MT
RR
SP
AM
RJ
RJ
PR
PB
MG
PE
ES
SP
RS
PR
MT
PI
MA
RS
SP
PR
RS
MS
RO
SP
RO
MG
RS
PR
PI
RJ

se
SP
SP
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124 PEDRO CELSO
125 PEDRO NOVAIS
126 POMPEO DE MATTOS

127 RAFAEL GUERRA
128 RAIMUNDO SANTOS
129 RENATO VIANNA
130 RICARDO BARROS
131 RICARDO BERZOINI
132 ROBERTO PESSOA
133 RODRIGO MAIA
134 ROMEU QUEIROZ
135 RONALDO VASCONCELLOS
136 SALATIEL CARVALHO
137 SALOMÃO CRUZ
138 SANTOS FILHO
139 SAULO COELHO
140 SERAFIM VENZON
141 SÉRGIO BARCELLOS
142 SÉRGIO BARROS
143 SÉRGIO MIRANDA
144 SÉRGIO NOVAIS
145 SÉRGIO REIS
146 SILAS BRASILEIRO
147 SIMÃO SESSIM
148 TELMO KIRST
149 TETÉ BEZERRA
150 VALDEMAR COSTA NETO
151 VIRGíLIO GUIMARÃES
152 VITTORIO MEDIOLl
153 WAGNER ROSSI
154 WAGNER SALUSTIANO
155 YEDA CRUSIUS
156 ZÉ GOMES DA ROCHA
157 ZILA BEZERRA

PT
PMDB
PDT
PSDB
PL
PMDB
PPB
PT
PFL
PFL
PTB
PL
PMDB
PFL
PFL
PSDB
PDT
PFL
PSOB
PCdoB
PSB
PTB
PMDB
PPB
PPB
PMDB
PL
PT
PSOB
PMDB
PPB
PSDB
PMDB
PTB
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DF
MA
RS
MG
PA
SC
PR
SP
CE
RJ
MG
MG
PE
RR
PR
MG
SC
AP
AC
MG
CE
SE
MG
RJ
RS
MT
SP
MG
MG
SP
SP
RS
GO
AC

Assinaturas que Não Conferem
1

2
3
4

5

FERNANDO CORUJA
FRANCISCO GARCIA
FRANCISCO RODRIGUES
JOÃO PIZZOlATTI
JOSÉ THOMAZ NONÔ

PDT
PFL
PFL
PPB
PFL

SC
AM
RR
SC
AL

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício
JOSÉ CARLOS COUTINHO

PFL

RJ
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Assinaturas Repetidas
1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14
15
16

ALEX CANZIANI
DAMIÃO FELlCIANO
DE VELASCO
EVANDRO MILHOMEN
FÉLIX MENDONÇA
INALDO LEITÃO
JOEL DE HOLLANDA
MOACIR MICHELETTO
NELSON MARCHEZAN
OSMÂNIO PEREIRA
OSMÂNIO PEREIRA
OSVALDO BIOLCHI
ROMEU QUEIROZ
SALOMÃO CRUZ
SÉRGIO BARCELLOS
SÉRGIO BARCELLOS

PSDB
PMDB
PSL
PSB
PTB
PSDB
PFL
PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PTB
PFL
PFL
PFL

PR
PB
SP
AP
BA
PB
PE
PR
RS
MG
MG
RS
MG
RR
AP
AP

Assinaturas Retiradas
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

ARMANDO ABíLlO
ARNON BEZERRA
ÁTILA LIRA
DANILO DE CASTRO
DR. BENEDITO DIAS
FÁTIMA PELAES
FEU ROSA
GASTÃO VIEIRA
GONZAGA PATRIOTA
HELENILDO RIBEIRO
IVAN PAIXÃO
JAIME MARTINS
JOSÉ ALEKSANDRO
JOSÉ DE ABREU
LÉO ALCÂNTARA
LUIS BARBOSA
LUIS BARBOSA
LUIZ PIAUHYLlNO
NELSON OTOCH
NEUTON LIMA
OSMAR SERRAGLlO
PIMENTEL GOMES
PINHEIRO LANDIM
ROBERTO PESSOA
SÉRGIO REIS
ZENALDO COUTINHO

PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PPB
PSDB
PSDB
PMDB
PSB
PSDB
PPS
PFL
PSL
PTN
PSOB
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PFL
PMDB
PPS
PMDB
PFL
PTB
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS
LEGISLA TI VOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil
1988

TíTULO III
Da Organização do Estado

CAPíTULO VII
Da Administração Pública

SEÇÃO 11
Dos Servidclres Públicos
• Seção " com redação dada pela Emenda Constitucional
nO 18, de 5-2-1998.

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
• Artigo, caput com redação dada pela Emenda Constitucionaln020, de 15-12-1998.

§ 1ú Os seiVidores abrangidos pelo regime de
previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores
fixados na forma do § 3°:
I - por invalidez permanente, sendo os proventos
proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença gr2ve, contagiosa ou incurável, especificadas em lei;
11-- compulsoriamente, aos setenta anos de idade,
com proventos proporcionais ao tempo de contribuição;
111 - voluntariamente, desde que cumprido tempo
mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anOs no cargo efetivo em que se dará a
aposentadoria, observadas as seguintes condições:
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de
contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de
idade e trinta de contribuição, se mulher;
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e
sessenta anos de idade, se mulher, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição.
• § 1° com redação dada pela Emenda Constitucional n°
20, de 15-12-1998.
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§ 2° Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo
efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu
de referência para a concessão da pensão.
• § 2° com redação dada pela Emenda Constitucional
n° 20, de 15-12-1998.

§ 3° Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base
na remuneração do servidor no cargo efetivo em que
se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração.
• § 3° com redação dada pela Emenda Constitucional
nO 20, de 15-12-1998.

§ 4° É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos
abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente
sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, definidos em lei complementar.
• § 4 ° com redação dada pela Emenda Constitucional nO
20, de 15-12-1998.

§ 5° Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao
disposto no § 10, 111, a, para o professor que comprove
exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino
fundamental e médio.
• § 5° com redação dada pela Emenda Constitucional
n"20, de 15-12-1998.

§ 6° Ressalvadas as aposentadorias decorrentes
dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é
vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à
conta do regime de previdência previsto neste artigo.
• § 6° com redação dada pela Emenda Constitucional
n020, de 15-12-1998.

§ 7° lei disporá sobre a concessão do benefício
da pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos
a que teria direito o servidor em atividade na data de
seu falecimento, observado o disposto no § 3 D •
• § 7° acrescido pela Emenda Constitucional n° 20, de
15-12-1998.

§ 8° Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos
na mesma proporção e na mesma data, sempre que
se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e
aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens
posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação
ou reclassificação do cargo ou função em que se deu
a aposentadoria ou que serviu de referência para a
concessão da pensão, na forma da lei.
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• § 8° acrescido pela Emenda Constitucional nO 20, de
15-12-1998.

§ 9° O tempo de contribuição federal, estadual
ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efe~o
de disponibilidade.
• § 9° acrescido pela Emenda Constitucional nO 20, de
15-12-1998.

§ 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício.
• § 10 acrescido pela Emenda Constitucional n° 20, de
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até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar.
• § 16 acrescido pela Emenda Constitucional nO 20, de
15-12-1998.

.
TíTULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

15-12-1998.

§ 11. Aplica-se o lim~e fixado no art. 37, XI, à soma
total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades suje~as a contribuição para o regime geral de previdência social, e ao
montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma
desta Constituição, cargo em comissão declarado em
lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo.
• § 11 acrescido pela Emenda Constitucional nO 20, de
15-12-1998.

§ 12. Além do disposto neste artigo, o regime de
previdência dos servidores públicos titulares de cargo
efetivo observará, no que couber, os requis~os e critérios fixados para o regime geral de previdência social.
• § 12 acrescido pela Emenda Constitucional nO 20, de
15-12-1998.

§ 13. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de
previdência social.
• § 13 acrescido pela Emenda Constitucional nO 20, de
15-12-1998.

§ 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, desde que inst~uam regime de previdência
complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das
aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata este artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência
social de que trata o art. 201.
• § 14 acrescido pela Emenda Constitucional nO 20, de
15-12-1998.

§ 15. Observado o disposto no art. 202, lei complementar disporá sobre as normas gerais ~a a inst~uição
de regime de previdência complementar pela União, Estados, Distmo Federal e Municípios, para atender aos seus
respectivos servidores t~ulares de cargo efetivo.

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO II
Da Emenda à Constituição
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:
1- de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
li - do Presidente da República;
11I - de mais da metade das Assembléias legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada
uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
§ 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;
li - o voto direto, secreto, universal e periódico;
111 - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta de emenda
rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto
de nova proposta na mesma sessão legislativa.

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

SEÇÃO IX
Da Fiscalização Contábil, Financeira
e Orçamentária

§ 16. Somente mediante sua prévia e expressa
opção, o disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser aplicado
ao servidor que tiver ingressado no serviço público

Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito Federal,
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quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96.
§ 1° Os Ministros do Tribunal de Contas da
União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos:
I - mais de trinta e cinco e menos de sessenta e
cinco anos de idade;
11 - idoneidade moral e reputação ilibada;
11I - notórios conhecimentos jurídicos, contábeis,
econômicos e financeiros ou de administração pública;
IV - mais de dez anos de exercício de função ou
de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior.
§ 2° Os Ministros do Tribunal de Contas da
União serão escolhidos:
I - um terço pelo Presidente da República, com
aprovação do Senado Federal, sendo dois a~emada
mente dentre aud~ores e membros do Ministério Público
junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal,
segundo os cr~érios de antiguidade e merecimento;
11 - dois terços pelo Congresso Nacional.
§ 3° Os Ministros do Tribunal de Contas da União
terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior
Tribunal de Justiça, aplicando-se-Ihes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1° Fica revogado o § 8° do art. 144 da Const~ui
ção Federal.
Art. 2° Os atuais efetivos das guardas municipais serão absorvidos pelas polícias civis e militares dos respectivos estados, conforme dispuser a
lei estadual.
Art. 3° Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

• § 3° com redação dada pela Emenda Constitucional nO
20, de 15-12-1998.

Justificação

§ 4° O

aud~or,

quando em substituição a Ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da
judicatura, as de juiz de Tribunal Regional Federal.
Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de
controle interno com a finalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas
no plano plurianual, a execução dos programas de
governo e dos orçamentos da União;
11- comprovar a legalidade e avaliar os resultados,
quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito,
avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da
União;
IV - apoiar o controle externo no exercício de
sua missão institucional.
§ 1° Os responsáveis pelo controle interno, ao
tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou

ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas
da União, sob pena de responsabilidade solidária.
§ 2° Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei,
denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o
Tribunal de Contas da União.
.
.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 449, DE 2001
(Do Sr. Edmar Moreira e outros)
Revoga o § 8° do art. 144 da Constituição Federal.
(Apense-se à Pec-87/1999.)

Em meados da década dos anos sessenta,
foram extintas as guardas civis, municipais, então
existentes em diversos Estados da Federação,
tendo seus efetivos sido incorporados às polícias
estaduais, civis e militares, em transformação à
época.
Embora essas corporações de natureza municipal prestassem excelentes serviços de patrulhamento das ruas, sua extinção tomou-se imperativa,
devido à intensa rivalidade que passaram a manter
com as corporações estaduais, chegando a se estabelecerem constantes e sérias disputadas entre
elas, o que forçou que se promovesse sua extinção,
com a incorporação dos seus componentes nas forças estaduais.
Hoje o pensamento predominante entre os estudiosos da segurança pública é que deva ser promovida a unificação das polícias estaduais, civis e militares. As atuais guardas municipais, previstas no § 8°
do artigo 144 da Constituição Federal, por seu turno,
embora não sejam órgãos policiais, propriamente,
mas apenas instituições destinadas à proteção dos
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bens, serviços e instalações municipais, têm freqüentemente exorbitado de suas atribuições, praticando
policiamento ostensivo, sem que possuam nenhum
preparo e competência legal para isso, fugindo totalmente de sua função constitucional.
Por causa disso, estamos propondo que as
atuais guardas municipais sejam extintas, de forma
a evitar que os problemas hoje detectados venham
a ser ainda maiores no futuro. De modo a dar uma
destinação condizente aos atuais componentes das
"ripa d a Proposição:

guardas municipais, estamos propondo que venham a ser incorporados às polícias estaduais, conforme for estabelecido pelos legislativos dos respectivos Estados.
Por entendermos que esta proposta vem solucionar, a contento, um problema que já começa a se tomar preocupante, contamos com a colaboração dos
nobres Pares para a sua aprovação.
Sala das Sessões, 20 de novembro de 2001. Deputado Edmar Moreira.
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MÁRIO ASSAD JÚNIOR
NELSON PROENÇA
NILTON CAPIXABA
OLIVEIRA FILHO
PAULO KOBAYASHI
PEDRO CANEDO
PEDRO NOVAIS
PEDRO VALADARES
REGIS CAVALCANTE
ROBÉRIO ARAÚJO
SÉRGIO REIS
VILMAR ROCHA
WAGNER SALUSTIANO
ZILA BEZERRA

PPB
PT
PT
PMDB
PSDB
PV
PMDB
PSL
PPS
PT
PSEl
PSDB
PMDB
PSOB
PDT
PMDB
PSL
PMDB
PFL
PSDB
PPB
PL
PPS
PTB
PL
PSDB
PSDB
PMOB
PSB
PPS
PL
PTB
PFL
PPB
PTB

SE
AL
RR
SE
GO
SP
AC

172
173
174
175

WAGNER SALUSTIANO
WERNER WANDERER
ZÉ GOMES DA ROCHA
ZILA BEZERRA

PPB
PFL
PMDB
PTS

SP
PR
GO
AC

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

RS
SC
RJ
RS
PR
SP
PB
SP
RJ
RS
AL
AL
TO
AC
SP
DF
AC
BA
AL
MT
AM
MG
RS
RO
PR
SP
GO

MA

Assinaturas que Não Conferem
1

2
3
4
5

ELIAS MURAD
FRANCISCO RODRIGUES
MANOEL SALVIANO
NELSON MARCHEZAN
RICARTE DE FREITAS

PSDB
PFL
PSDB
PSDB
PSDB

MG
RR
CE
RS
MT

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercicio
2

ANTONIO CAMBRAIA
DARCI COELHO

PSDB
PFL

CE
TO

3
4

JOAo RIBEIRO
JOSÉ CARLOS COUTINHO

PFL
PFL

TO
RJ

1
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Ofício n° 223 / 2001
Brasília, 28 de novembro de 2001
A Sua Senhoria o Senhor
DL Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta
Senhor Secretário-Geral,
Comunico a Vossa Senhoria que a proposta de
emenda à Const~uição do Sr. Deputado Edmar Moreira
e Outros, que "Revoga o § 8 do art. 144 da Constituição Federal", contém número suficiente de signatários,
constando a referida proposição de:
175 assinaturas confirmadas;
5 assinaturas não confirmadas;
4 deputados licenciados;
35 assinaturas repetidas;
1 assinatura ilegível.
Atenciosamente, Cláudia Neves C. de Souza,
Chefe.

§ 2° A proposta será discutida e votada em cad~
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 numero de ordem.
§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:
I - a forma federativa de Estado;
" - o voto direto, secreto, universal e periódico;
111 - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta de emenda
rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto
de nova proposta na mesma sessão legislativa.
TíTULO V
Da Defesa do Estado e das Instituições
Democráticas

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS
LEGISLA TI VOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil
1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo
SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:
1- de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
" - do Presidente da República;
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.
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CAPíTULO 111
Da Segurança Pública
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
I - polícia federal;
11- polícia rodoviária federal;
111- polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros
militares.
§ 1° A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e
estruturado em carreira, destina-se a:
• § 10 com redação dada pela Emenda Constitucional n°
19, de 4-6-1998.

I - apurar infrações penais contra a ordem política
e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e
exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;
,,- prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho,
sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos
públicos nas respectivas áreas de competência;
111- exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras;
• Inciso 111 com redação dada pela Emenda Constitucional
nO 19, de 4-6-1998.
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IV - exercer, com exclusividade, as funçíjes de
polícia judiciária da União.
§ 2° A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado
em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.
• § 2 0 com redação dada pela Emenda Constitucional nU
19, de 4-6-1998.

§ 3° A polícia ferroviária federal. órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado
em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias fedf,rais.
• § 3 0 com redação dada pela Emenda Constitucional na
19, de 4-6-1998.

§ 4° Às polícias civis, dirig:das por delegados de
polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a
apuração de infrações penais, exceto as militares.
§ 5° Às polícias militams cabem a policia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de
bombeiros militares, além das atribuições definidas em
lei, incumbe a execução ce atividades de defesa civil.
§ 6° As polícias militares e corpos de bombeiros
militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
§ 7° A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública,
de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.
§ 8° Os Municípios poderão cc nstituir guardas
municipais destinadas à proteção de :,eus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.
§ 9° A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será
fixada na forma do § 4° do art. 39.
• § 9° acrescido pela Emenda Constitucional na 19, de
4-6-1998.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N" 451, DE 20<',1
(Do Sr. Albérico Filho e outros)
Altera o caput do art. 183 da Constituição Federal, que trata do usucapião
especial urbano.
(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)

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:
Artigo único. O caput do art. 183 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação.
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especial urbano. Entendemos que a figura do usucapião constitucional visa atender demandas sociais importantes e não pode advir de posse injusta, ou seja,
posse violenta, clandestina ou precária. Da maneira
como está atualmente redigido o dispositivo constitucional, aceita-se a posse injusta para fins de usucapião, em flagrante desrespeito à figura do proprietário
de direito.
O próprio Código Civil no art. 495 marcou a posse para sempre, tudo o que se refere aos vícios de ordem objetiva, a posse mesmo quando transmitida não
perde seus caracteres originais, ou seja, se violenta,
continua assim perpetuamente. Não se pode simples-
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mente socializar a imoralidade ou a ilicitude, caso em
que cabe ao legislador atual fazer a opção política capaz de impedir que a injustiça gere direitos.
O objetivo da proposta de emenda à constituição que ora oferecemos à apreciação da Casa tem
por finalidade corrigir esse lapso, de forma a impedir
que a posse mediante invasão, esbulho ou fraude venha a ensejar a aquisição de domínio. Pelo espírito de
justiça que permeia a iniciativa, estamos certos de
poder contar com o amplo e decisivo apoio dos nobres pares.
Sala das Sessões, 21 de novembro de 2001. Albérico Filho, Deputado Federal.

C:onCcrência de Assinaturas
031 I 210 I

I I
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I

:>

'ril'o da Pr.... osição:

PE<:'"

Aou.or dn Proposição:

ALHÉRICCJ FILt·f(·) E {)UTRC)S

nata de Apresentação: 21/11/01
En-.enta:

Altera <> caput do art. t83 da Constituição Federal, que tI-ata do
usucapião especial llrbaIlo.

Possui Assinaturas Sullcicutes:

SIM

Totais de Assin .. turas:

ConfirITladas
Não Conferenl
Fora do ExnrGício

Repetidas

lJegrveis'

Retiradas

193

OaB
003
000
000
000

Assinaturas C:onfirU1adas
1

2
3
4
5
6
7

13
9
10
11
12
13

14
15

16
17
18
19

20
21

22
23

24
25
26

27
213

29
30
31
JL

ADA<'J PRETTO
AIRTON DIPP
ALBÉRICO FILHO
ALBERTO FRAGA
ALDIR CABRAL
ALEX CANZIANI
ALMIR sA
ANA CATARINA
ANIBAL GOME.S
ANTONIO CARLOS KONDER REIS
ANTONIO .JOAQUIM ARAÚ.IO
ANTONIO .JORGE
ARISTON ANDRADE
ARMANDO ABILlO
ARMANDO MONTEIRO
ARNON BEZERRA
ASDRUBAL BENTES
ÁTILA LINS
AUGUSTO NARDES
AVENZOAR ARRUDA
B. SÁ
BARBOSA NEcTO
BENITO GAMA
BISPO RODRIGUES
BONIFAclO DE ANDRADA
CABO JÚLIO

PT
PDT
PMDB
PMDB
PFL
PSDB
PPB
PMDB
PMDB
PFL
PPB
PTB
PFL
PSDB
PMDB
PSDB
PMDB
PFL
PPB
PT
PSDB
PMDB
PMDB
PL
PSDB
PST

RJ
MG
MG

CANDINHO MATTOS
CAH.LOS BATATA
CELCITA PINHEIRO
CI EUBER CARNEIRO
CONFÚCIO MOURA
Cc>RIOLANO SALES

PSDB
PSDB
PFL
PFL
PMDB
PMDB

RJ
PE
MT
MG
RO
BA

RS
RS
MA
DF
RJ
PR
RR
r";:N
CE
SC
MA
TO
BA

PB
PE
CE
PA
AM
RS
PB
PI
GO

B""
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l1
72
73
74

COSTA FERREIRA
DAMIÃO FELlCIANO
DARCíSIO PERONOI
DI: VELASCO
DILCEU SPERAFICO
DINO FERNANDES
DJALMA PAES
DR. ANTONIO CRUZ
DR BENEDITO DIAS
DR HÉLIO
EBER SILVA
EDINHO BEZ
EDIR OLIVEIRA
EDISON ANDRINO
EDUARDO CAMPOS
EDUARDO SEABRA
ENI VOLTOLlNI
EULER MORAIS
EUNlclO OLIVEIRA
EURICO MIRANDA
EURlpEDES MIRANDA
EVANDRO MILHOMEN
EXPEDITO JÚNIOR
EllOIO PINHEIRO
FÉLIX MENDONÇA
FERNANDO DINIZ
FERNANDO GONÇALVES
FEU ROSA
FRANCISCO COELHO
FREIRE JÚNIOR
GASTA0 VIEIRA
GEDDEL VIEIRA LIMA
GIOVANNI QUEIROZ
GONZAGA PATRIOTA
GUSTAVO FRUET
HAROLDO BEZERRA
HENRIQUE FONTANA
HERCULANO ANGHINETII
IÉDIO ROSA
IGOR AVELlNO
INALDO LEITÃO
IRISSIMÕES

PFL
PMDB
PMDB
PSL
PPB
PPB
PSB
PMOB
PPB
PDT
PST
PMDB
PTB
PMOB
PSB
PTB
PPB
PMDB
PMDB
PPB
POT
PSB
PSDB
PSB
PTB
PMOB
PTB
PSDB
PFL
PMDB
PMDB
PMDB
PDT
PSB
PMDB
PSDB
PT
PPB
PFL
PMDB
PSDB
PTB

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

IVANIO GUERRA
JAIME FERNANDES
JAIR SOLSONARO
JAIRO CARNEIRO
JOÃO ALMEIDA
JOÃO CALDAS
JOÃO COLAÇO
JOÁO EDUARDO DADO
JOÃO GRANDÃO
JOÃO HENRIQUE
JOÃO MAGALHÃES
JOÃO MENDES
JOÃO SAMPAIO
JOÃO TOTA
JOAQUIM FRANCISCO
JOEL DE HOLLANDA
JONIVAL LUCAS JUNIOR
JORGE ALBERTO

PFL
PFL
PPB
PFL
PSDB
PL
PSDB

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

10

por
PT
PMDB
PMDB
PFL

por
PPB
PFL
PFL
PMDB
PMDB
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MA
PB
RS
SP
PR
RJ
PE
MS
AP
SP
RJ
SC
RS
SC
PE
AP
SC
GO
CE
RJ
RO
AP
RQ
RS
BA
MG
RJ
ES
MA
TO
MA
BA
PA
PE
PR
PA
RS
MG
RJ
TO
PB
PR
PR
BA
RJ
BA
BA
AL
PE
SP
MS
PI
MG
RJ
RJ
AC
PE
PE
BA
SE
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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
122

JORGE TADEU MUDALEN
JORGE WILSON
JOSÉ ALEKSANDRO
JOSÉ ANTONIO ALMEIDA
JOSÉ BORBA
JOSÉ CHAVES
JOSÉ DE ABREU
JOSÉ íNDIO
JOSÉ UNHARES
JOSÉ PIMENTEL
JOSÉ. PRIANTE
JOSÉ THOMAZ NONÓ
JOVAIR ARANTES
JURANDIL JUAREZ
LAURA CARNEIRO
LEUR LOMANTO
LUCI CHOINACKI
LUCIANO CASTRO
LUCIANO PIZZATTO
LUIS CARLOS HEINZE
LUIZ ANTONIO FLEURY
LUIZ BITTENCOURT
LUIZ FERNANDO
LUIZ MOREIRA
LUIZ PIAUHYLlNO
MARCELO BARBIERI
MARCELO CASTRO
MARCELO TEIXEIRA
MARCIO BITTAR
MARCIO MATOS

PMDB
PMDB
PSL
PSB
PMDB
PMDB
PTN
PMDB
PPB
PT
PMDB
PFL
PSDB
PMDB
PFL
PMDB
PT
PFL
PFL
PPB
PTB
PMDB
PPB
PFL
PSDB
PMOB
PMDB
PMDB
PPS
PTB
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SP
RJ
AC

MA
PR
PE
SP
SP
CE
CE
PA
AL
GO
AP
RJ
BÂ
SC
RR
PR
RS
SP
GO
AM
BA
PE
SP
PI
CE
AC
PR

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

MARCOS CINTRA
MARCOS DE JESUS
MARCOS LIMA
MARIO DE OLIVEIRA
MÁRIO NEGROMONTE
MAURO LOPES
MAX ROSENMANN
MEDEIROS
MENDES RIBEIRO FILHO
MILTON BARBOSA
MOACIR MICHELETTO
NAIR XAVIER LOBO
NEIVA MOREIRA
NELSON MARCHEZAN
NELSON PROENÇA
NELSON TRAO
NORBERTO TEIXEIRA
OLAVO CALHEIROS
OSMAR SERRAGLlO
OSVALDO BIOLCHI
OSVALDO REIS
PAES LANDIM

PFL
PL
PMDB
PST
PPB
PMDB
PMDB
PL
PMDB
PFL
PMOB
PMDB
POT
PSOB
PPS
PTB
PMOB
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PFL

SP
PE
MG
MG
BA
MG
PR
SP
RS
BA
PR
GO
MA
RS
RS
MS
GO
ALPR
RS
TO
PI

145
146
147
148
149
150

PAULO BALTAZAR
PAULO DE ALMEIDA
PAULO FEIJÓ
PAULO GOUVEA
PAULO KOBAYASHI
PAULO MAGALHAES

PSB
PFL
PSDB
PFL
PSOB
PFL

RJ
RJ
RJ
SC
SP
BA
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151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

PEDRO BITIEI'JCOURT
PEDRO CANEDO
PEDRO CHAVES
PEDRO FER.f\ANDES
PEDRO VALADARES
PHILEMON RJDRIGUES
PINHEIRO LA\lOIM
POMPEO DE: 1\1Anos
RAFAEL GUEF:RA
RAIMUNDO '30MES DE MATOS
REGIS CAVN.CANTE
RENATO VIA: INA
RICARDO RI' ~UE
ROBÉRIO AHAÚJO
ROBERTO ARGENTA
ROBERTO PESSOA
ROLAND LAVIGNE
ROMEL ANIZIO
ROMEU QUEIROZ
RONALDO VASCONCELLOS

PFL
PSDB
PMDB
PFL
PSB
PL
PMDB
PDT
PSDB
PSDB
PPS
PMDB
PSDB
PL
PHS
PFL
PMDB
PPB
PTB
PL

SC
GO
GO
MA
SE
MG
CE
RS
MG
CE:
AL
SC
PB
RR
RS
CE
BA
MG
MG
MG

171
172
173
174
175
176

RUBEM MEDINA
RUBENS FURLAN
SALATIEL CARVALHO
SALOMÁO CRUZ
SANTOS FILHO
SAULO PEDROSA
SÉRGIO BARCELLOS
SÉRGIO BARROS
SÉRGIO NOVAIS
SÉRGIO REIS
SIMÁO SESSIM
rHEMiSTOCl ES SAI\lPAIO
Ur~SICINO QUEIROZ
VAl.DEMAR COSTA NETO
VIC PIRES FRANCO
WANDERl EY MARTINS
WELlNTON FAGUNOES
WERNER WANDERER
XICO GRAZIANO
YEDA CRUSIUS
YVONIL roN GONÇALVES
ZE GOMES DA ROCHA
ZENALDO COUTINHO

PFL
PPS
PMDB
PFL
PFL
PSDB
PFL
PSDE
PSB
PTB
PPB
PMDB
PFL
PI
p, -

RJ
SP
PE
RR
PR
BA
AP
AC
CE
SE
RJ
PI
BA
SP
PA
RJ
MT
PR
SP
RS
BA
CO
PA

177

178
179
180
181
182
183
184
185
186
'187
188
1139

190
191
192
193

P,:~B

PFFL
PSDB
PSDB
PFL
PMDB
PSDB

Assinaturas que Não '::onferem
1
2
3

4
5
6

7
8

ARACELY DE PAULA
ARNALDO FARIA DE sÁ
FRANCISCO RODRIGUES
MAURILlO FERREIRA LIMA
OSCAR ANDRADE
REGINALDO GERMANO
RENILDO LEAL
ROBSON TUMA

PFL
PTS
PFL
PMDB
PL
PFL
PTB
PFL

MG
SP
RR
PE
RO
Bi\,
PA
SP

AssÍlUlturas de Deputados(as) fora do Exercício
1
2
3

Al.MERINDA DE CARVALHO
JOSÉ CARLOS COUTINHO
PASTOR AMARILDO

PPB
PFL
PPB

RJ
RJ
TO
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Ofício n° 226/2001
Brasília, 3 de dezembro 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 Albérico Filho e outros, que "Altera ocaputdoart. 183 da Constituição Federal, que trata do usucapião especial urbano", contém número suficiente de signatários, constando a referida proposição de:
193 assinaturas confirmadas;
8 assinaturas não confirmadas;
3 deputados licenciados;
Atenciosamente, Cláudia Neves C. de Souza,
Chefe.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS
LEGISLA TI VOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil 1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:
I - de um terço, no mínimo, dos membros da
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
11 - do Presidente da República;
111 - de mais da metade das Assembléias legislativas das unidades da Federação, manifestan-
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do-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 á 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;
II - o voto direto, secreto, universal e periódico;
111 - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta de
emenda rejeitada ou havida por prejudicada não
pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
TíTULO VII
Da Ordem Econômica e Financeira

CAPíTULO 11
Da Política Urbana

Art. 183. Aquele que possuir como sua área
urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem
oposição, utilizando-a para sua moradia ou de
sua família, adquirir-Ihe-á o domínio, desde que
não seja proprietário de outro imóvel urbano ou
rural.
§ 1° O título de domínio e a concessão de uso
serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos,
independentemente do estado civil.
§ 2° Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.
§ 3° Os imóveis públicos não serão adquiridos
por usucapião.
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lEI N° 3.071, DE 1° DE JANEIRO DE 1916
CÓDIGO CIVil
PARTE ESPECIAL
LIVRO II
Do Direito das Coisas
TíTULO I
Da Posse
CAPíTULO"
Da Aquisição da Posse
Art. 495. A posse transmite-se com os mesmos
caracteres aos herdeiros e legatários do possuidor.
TíTULO"
Da Propriedade

CAPíTULO 11
Da Propriedade Imóvel

Fevereiro de 2002

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 246, DE 2001
(Do Sr. Lino Rossi)
Altera a Lei Complementar n° 101, de 4
de maio de 2000, e dá outras providências.
(Às Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Publico; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54))
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica acrescentado art. 47-A à Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, com a seguinte redação:
"Art. 47-A. A extinção, fusão ou incorporação das empresas públicas e das sociedades de economia mista somente serão
efetivadas após a realização de auditoria
contábil, operacional e patrimonial, procedida
pelo Tribunal de Contas responsável pela
aprovação das contas na respectiva Unidade
da Federação, da qual se dará ampla divulgação à sociedade."
Art. 2° Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Justificação

SEÇÃO IV
Do Usucapião
Art. 550. Aquele que, por 20 (vinte) anos, sem
interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquirir-Ihe-á o domínio, independentemente de título e boa-fé que, em tal caso, se presume, podendo
requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a
qual lhe servirá de título para transcrição no Registro
de Imóveis.
* Artigo com redação determinada pela Lei n°
2.437, de 7 de março de 1955.
Art. 551. Adquire também o domínio do imóvel
aquele que, por 10 (dez) anos entre presentes, ou 15
(quinze) entre ausentes, o possuir como seu, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé.
* Artigo, caput com redação determinada pela
Lei nO 2.437, de 7 de março de 1955.
Parágrafo único. Reputam-se presentes os moradores do mesmo município e ausentes os que habitam município diverso.
* Parágrafo único com redação determinada
pela Lei n° 2.437, de 7 de março de 1955.

O advento da lei de Responsabilidade Fiscal lei n° 101/2000 - ensejou grande aprimoramento da
gestão do setor público em nosso Pais, introduzindo
mecanismos altamente eficazes de garantia da transparência, controle e fiscalização dos órgãos e entidades governamentais, de todos os entes da Federação:
União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
Com relação às empresas controladas pelo setor
público, verifica-se-, no entanto, a necessidade de introduzir no texto legal a exigência de procedimento, cuja
falta tem-se feito sentir, quando da extinção, fusão ou
incorporação de sociedades de economia mista e de
empresas públicas.
Objetivando suprir essa lacuna da lei de Responsabilidade Fiscal, propomos, pelo presente Projeto de
Lei Complementar, que seja tornada obrigatória a realização de auditoria contábil, operacional e patrimonial
nessas empresas, previamente à formalização dos atos
destinados a extingui-Ias, fundi-Ias ou incorporá-Ias.
A aprovação do presente projeto dará maior
transparência aos procedimentos de transformação
societária dessas entidades públicas, fazendo com
que não dêem estes ensejo ao acobertamento de
eventuais irregularidades ou ilegalidades cometidas
por seus administradores.

,São estas as razões que nos levam a contar
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com a aprovação da presente proposição pelos ilustres colegas parlamentares.
Sala das Sessões, 25 de outubro de 2001. Deputado Uno Rossi.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS
LEGISLA TI VOS - CeDI

lEI COMPLEMENTAR
N° 101, DE 4 DE MAIO DE 2000
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade
na gestão fiscal e dá outras providências.

CAPíTULO VIII
Da Gestão Patrimonial

SEÇÃO 111
Das Empresas Controladas pelo Setor Público
Art. 47. A empresa controlada que firmar contrato
de gestão em que se estabeleçam objetivos e metas de
desempenho, na forma da lei, disporá de autonomia gerenciai, orçamentária e financeira, sem prejuízo do disposto no inciso 11 do § 5° do art. 165 da Constituição.
Parágrafo único. A empresa controlada incluirá
em seus balanços trimestrais nota explicativa em que
informara:
I - fornecimento de bens e serviços ao
controlador, com respectivos preços e condições, comparando-os com os praticados
no mercado;
II - recursos recebidos do controlador,
a qualquer titulo, especificando valor, fonte
e destinação;
111 - venda de bens, prestação de serviços ou concessão de empréstimos e financiamentos com preços, taxas, prazos ou condições diferentes dos vigentes no mercado.
CAPíTULO IX
Da Transparência, Controle e Fiscalização
SEÇÃO I
Da Transparência da Gestão Fiscal
Art. 48. São instrumentos de transparência da
gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação,
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inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os
planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer
prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.
Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante
os processos de elaboração e de discussão dos pianos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 247, DE 2001
(Do Sr. Wagner Salustiano)
Dispõe sobre a autorização aos
Estados para legislar sobre propaganda
comercial, nos termos do art. 22, parágrafo único, da Constituição Federal.
(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os Estados poderão legislar sobre propaganda comercial, atendidas as normas gerais dispostas em lei federal.
Art. 2° Esta lei complementar entra em vigor na
data da sua publicação
Justificação
A Constituição Federal dispõe em seu art. 22,
parágrafo único:
"Parágrafo único. lei complementar
poderá autorizar os Estados a legislar sobre
questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo."

É necessário dar aos Estados as competências que lhes são próprias. Se é verdade que a lei
não traz inutilidades, menos verdade não será em
relação à Constituição. E diz esta, em seu art. 22,
parágrafo único:
"Parágrafo único. lei complementar
poderá autorizar os Estados a legislar sobre
questões específicas das matérias relacionadas neste artigo".
Entre os 29 incisos que compõem o citado artigo, cremos que o mais urgente de se transmitir aos
Estados é o da propaganda comercial. Diversas são
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as culturas do País, pelo que é conveniente que os
Estados possam normatizá-Ia de acordo com os interesses de sua população.
Diante do que foi exposto é que esperamos contar com o apoio dos nobres colegas para ver aprovada a presente proposição.
Sala das Sessões, 3 de outubro de 2001. _
Deputado Wagner Salustiano.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS
- CeDI
CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil
1988

TíTULO 111
Da Organização do Estado

CAPíTULO 11
Da União

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
11 - desapropriação;
111- requisições civis e militares, em caso
de iminente perigo e em tempo de guerra;
IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;
V - serviço postal;
VI - sistema monetário e de medidas,
títulos e garantias dos metais;
VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores;
VIII- comércio exterior e interestadual;
IX - diretrizes da política nacional de
transportes;
X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial;
XI - trânsito e transporte;
XII - jazidas, minas, outros recursos
minerais e metalurgia;
XIII - nacionalidade, cidadania e naturalização;
XIV - populações indígenas;
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XV - emigração e imigração, entrada,
extradição e expulsão de estrangeiros;
XVI- organização do sistema nacional
de emprego e condições para o exercício de
profissões;
XVII - organização judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito
Federal e dos Territórios, bem como organização administrativa destes;
XVIII - sistema estatístico, sistema
cartográfico e de geologia nacionais;
XIX - sistemas de poupança, captação
e garantia da poupança popular;
XX - sistemas de consórcios e sorteios;
XXI - normas gerais de organização,
efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e
corpos de bombeiros militares;
XXII - competência da Polícia Federal e
das polícias rodoviária e ferroviária federais;
XXIII- seguridade social;
XXIV - diretrizes e bases da educação
nacional;
XXV - registros públicos;
XXVI - atividades nucleares de qualquer
natureza;
XXVII - normas gerais de licitação e
contratação, em todas as modalidades, para
as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas
públicas e sociedades de economia mista,
nos termos do art. 173, § 1°,111;
* Inciso XXVII com redação dada pela
Emenda Constitucional n° 19, de 4-6-1998

XXVIII - defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional;
XXIX - propaganda comercial.
Parágrafo único. lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre
questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 248, DE 2001
(Do Sr. José Roberto Batochio)
Acrescenta artigo à Lei Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990, que "estabelece, de acordo com o art. 14, § 9°,
da Constituição Federal, os casos de inelegibilidade, prazos de cessação e determina outras providências", para incluir
hipóteses de inelegibilidade quanto à
vida pregressa do candidato.
(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A Lei Complementar n064, de 18 de maio
de 1990, passa a vigorar acrescida do art. 1°-A, com a
seguinte redação:
"Art. 1°-A. Não pode concorrer a cargo
público eletivo:
a) aquele que, condenado criminalmente, teve extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão executória da pena;
b) aquele que, sendo réu em juízo penal e não tendo domicílio civil conhecido, foi
citado por edital;
c) aquele que tenha sido declarado falido ou civilmente insolvente;
d) aquele que tenha sido impedido de
exercer profissão, por decisão defin~iva de
órgão profissional competente não impugnada
em juízo, ou que tendo sido impugnada, foi
mantida por decisão transitada em julgado;
e) aquele que tenha desfeito vínculo
conjugal ou vínculo legalmente assemelhado,
para evitar caracterização de inelegibilidade;
1) aquele que tenha renunciado a cargo público eletivo para evitar imposição de
sanção legal;
g) o julgado inelegível por sentença
que, pelo decurso do mandato, tornou-se de
fato inexeqüível;
h) aquele que foi condenado por improbidade administrativa;
i) aquele que - à parte a hipótese de
crime político - tenha deixado de cumprir
pena em razão de anistia;
j) aquele que, tendo exercido função
de direção na administração pública direta,
indireta ou fundacional, ou tendo exercido
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função de juiz, advogado, procurador público, ou membro do Ministério Público, venha
a advogar contra o Poder Público dentro de
cinco anos após seu afastamento;
I) aquele que, tendo exercido função de
direção na administração pública direta, indireta ou fundacional, ou tendo exercido função de juiz, venha a representar, dentro de
cinco anos após seu afastamento, interesses
econômicos privados perante órgão público.
§ 1° Nas hipóteses previstas neste artigo, o prazo de inabilitação é de cinco anos,
a contar do fato inabilitante.
§ 2° Nas hipóteses das alíneas d, g e
h, conta-se o prazo a partir do trânsito em
julgado da decisão, e, na hipótese da alínea
i, a partir do ato de anistia.
§ 3° Na hipótese da alínea f, a renúncia presume-se fraudulenta quando feita no
curso da competente investigação, ou após
o anúncio oficial de sua instauração.
§ 4° Na hipótese da alínea j, não se inc1ui a função de defensor público, nem a de
conciliador em juizado especial." (NR)
Art. 20 Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Justificação
No § 9° do seu art. 14, diz a Constituição da República:
"Lei complementar estabelecerá outros
casos de inelegibilidade e os prazos de sua
cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício
do mandato, considerada a vida pregressa
do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder
econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta."
Obediente a tal norma, o legislador editou a Lei
Complementar nO 14, de 18 de maio de 1990, em que
se alinham hipóteses de inelegibilidade, a fim de proteger a probidade administrativa, e a normalidade e
legitimidade das eleições contra a influência do poder
econômico ou o abuso do exercício de função, cargo
ou emprego na administração direta ou indireta. Referida lei, todavia, deixou de contemplar casos de inelegibilidade que, tendo em vista "a moralidade para o
exercício do mandato", levem em conta a "vida pregressa do candidato".
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Essa lacuna é danosa porque: a) ofende a consistência do sistema de inelegibilidades; b) permite
que sejam eleitos para cargos públicos pessoas moralmente desqualificadas; e c) propicia grande escândalo social.
O presente projeto de lei pretende suprir essa
lacuna, e para esse fim capitulou onze hipóteses de
inelegibilidade decorrentes de fatos ocorridos na vida
pregressa do postulante à candidatura.
Essas hipóteses falam por si mesmas, dispensando motivações específicas.
De modo geral, convém advertir que não se pretende agravar a situação de pessoas que enfrentaram
dificuldades no passado, ou transformá-Ias em estigmas. A inelegibilidade não é pena, nem pena acessória: é limitação temporária de direito, fundada em meros fatos - como por exemplo o parentesco - para
cuja caracterização não se cogita de culpa.
Com essas considerações, esperamos contar
com o apoio de nossos eminentes pares para a presente iniciativa.
Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. - Deputado José Roberto Batochio.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLA TIVOS CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil
1988

TíTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPíTULO IV
Dos Direitos Políticos

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com
valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
I - plebiscito;

11- referendo;
111- iniciativa popular.
§ 1° O alistamento eleitoral e o voto são:
I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;
11- facultativos para:
a) os analfabetos;
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b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores
de dezoito anos.
§ 2° Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do
serviço militar obrigatório, os conscritos.
§ 3° São condições de elegibilidade,
na forma da lei:
I - a nacionalidade brasileira;
11 - o pleno exercício dos direitos políticos;
111 - o alistamento eleitoral;
IV - o domicilio ele~oral na circunscrição;
V - a filiação partidária;
VI - a idade mínima de:
a) trinta e cinco anos para Presidente
e Vice-Presidente da República e Senador;
b) trinta anos para Governador e
Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;
c} vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;
d) dezoito anos para Vereador.
§ 4° São inelegíveis os inalistáveis e
os analfabetos.
§ 5° Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal,
os Prefeitos e quem os houver sucedido ou
substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período
subseqüente.
* § 5° com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 16, de 4-6-1997.
§ 6° Para concorrerem a outros cargos,
o Presidente da República, os Governadores
de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos
devem renunciar aos respectivos mandatos
até seis meses antes do pleito.
§ 7° São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes
consangüíneos ou afins, até o segundo grau
ou por adoção, do Presidente da República,
de Governador de Estado ou Território, do
Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os
haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.
§ 8° O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:
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I - se contar menos de dez anos de
serviço, deverá afastar-se da atividade;
11 - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no
ato da diplomação, para a inatividade.
§ 9° Lei complementar estabelecerá
outros casos de inelegibilidade e os prazos
de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o
exercício do mandato, considerada a vida
pregressa do candidato, e a normalidade e
legitimidade das eleições contra a influência
do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.
* § 9° com redação dada pela Emenda
Constitucional de Revisão n° 4, de 7-6-1994.
§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de
quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder
econômico, corrupção ou fraude.
§ 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.
Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:
I - cancelamento da naturalização por
sentença transitada em julgado;
11- incapacidade civil absoluta;
111 - condenação criminal transitada
em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos
termos do art. 50, VIII;
V - improbidade administrativa, nos
termos do art. 37, § 4°

LEI COMPLEMENTAR N° 64,
DE 18 DE MAIO DE 1990
Estabelece, de acordo com o art. 14,
§ 9°, da Constituição Federal, casos de
inelegibilidade, prazos de cessação e determina outras providências.

Art. 1° São inelegíveis:
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I - para qualquer cargo:
a) os inalistáveis e os analfabetos;
b) os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas, da Câmara Legislativa e das Câmaras Municipais
que hajam perdido os respectivos mandatos
por infringência do disposto nos incisos I e 11
do art. 55 da Constituição Federal, dos dispositivos equivalentes sobre perda de mandato das Constituições Estaduais e Leis
Orgânicas dos Municípios e do Distrito Federal, para as eleições que se realizarem
durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos oito anos
subseqüentes ao término da legislatura;
* Alínea b com redação dada pela Lei
Complementar n° 81, de 13-4-1994
c) o Governador e o Vice-Governador
de Estado e do Distrito Federal, o Prefeito e
o Vice-Prefeito que perderem seus cargos
eletivos por infringência a dispositivo da
Constituição Estadual, da Lei Orgânica do
Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município, para as eleições que se realizarem
durante o período remanescente e nos 3
(três) anos subseqüentes ao término do
mandato para o qual tenham sido eleitos;
d) os que tenham contra sua pessoa
representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, transitada em julgado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, para a eleição na qual
concorrem ou tenham sido diplomados, bem
como para as que se realizarem nos 3 (três)
anos seguintes;
e) os que forem condenados criminalmente, com sentença transitada em julgado,
pela prática de crimes contra a economia
popular, a fé pública, a administração pública, o patrimônio público, o mercado financeiro, pelo tráfico de entorpecentes e por crimes eleitorais, pelo prazo de 3 (três) anos,
após o cumprimento da pena;
f) os que forem declarados indignos do
oficialato, ou com ele incompatíveis, pelo
prazo de 4 (quatro) anos;
g) os que tiverem suas contas relativas
ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanável e por
decisão irrecorrível do órgão competente,
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salvo se a questão houver sido ou estiver
sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem
nos 5 (cinco) anos seguintes, contados a
partir da data da decisão;
h) os detentores de cargo na Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional, que beneficiarem a si ou a terceiros, pelo
abuso do poder econômico ou político apurado em processo, com sentença transitada
em julgado, para as eleições que se realizarem nos 3 (três) anos seguintes ao término
do seu mandato ou do período de sua permanência no cargo;

i) os que, em estabelecimentos de crédito, financiamento ou seguro, que tenham
sido ou estejam sendo objeto de processo
de liquidação judicial ou extrajudicial, hajam
exercido, nos 12 (doze) meses anteriores à
respectiva decretação, cargo ou função de
direção, administração ou representação,
enquanto não forem exonerados de qualquer responsabilidade.
II - para Presidente e Vice-Presidente
da República:
a) até 6 (seis) meses depois de afastados definitivamente de seus cargos e funções:
1 - os Ministros de Estado;
2 - os Chefes dos órgãos de assessoramento direto, civil e militar, da Presidência
da República;
3 - o Chefe do órgão de assessoramento de informações da Presidência da República;
4 - o Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas;
5 - o Advogado-Geral da União e o
Consultor-Geral da República;
6 - os Chefes do Estado-Maior da Ma rinha, do Exército e da Aeronáutica;
7 - os Comandantes do Exército, Ma rinha e Aeronáutica;
8 - os Magistrados;
9 - os Presidentes, Diretores e Superintendentes de Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e
Fundações Públicas e as mantidas pelo Po··
der Público;
10 - os Governadores de Estado, do
Distrito Federal e de Territórios;
11 - os Interventores Federais;
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12 - os Secretários de Estado;
13 - os Prefeitos Municipais;
14 - os membros do Tribunal de Contas da União, dos Estados e do Distrito Federal;
15 - o Diretor-Geral do Departamento
de Polícia Federal;
16 - os Secretários-Gerais, os Secretários-Executivos, os Secretários Nacionais,
os Secretários Federais dos Ministérios e as
pessoas que ocupem cargos equivalentes;
b) os que tenham exercido, nos 06
(seis) meses anteriores à eleição, nos Estados, no Distrito Federal, Territórios e em
qualquer dos Poderes da União, cargo ou
função, de nomeação pelo Presidente da
República, sujeito à aprovação prévia do
Senado Federal;
c) (vetado);
d) os que, até 6 (seis) meses antes da
eleição tiverem competência ou interesse,
direta, indireta ou eventual, no lançamento,
arrecadação ou fiscalização de impostos, taxas e contribuições de caráter obrigatório,
inclusive parafiscais, ou para aplicar multas
relacionadas com essas atividades;
e) os que, até 6 (seis) meses antes da
eleição tenham exercido cargo ou função de
direção, administração ou representação
nas empresas de que tratam os artigos 3° e
5° da Lei n° 4.137, de 10 de setembro de
1962, quando, pelo âmbito e natureza de
suas atividades, possam tais empresas influir na economia nacional;
f) os que, detendo o controle de empresas ou grupo de empresas que atuem no
Brasil, nas condições monopolísticas previstas no parágrafo único do art. 5° da lei citada na alínea anterior, não apresentarem à
Justiça Eleitoral, até 6 (seis) meses antes
do pleito, a prova de que fjzeram cessar o
abuso apurado, do poder econômico, ou de
que transferiram, por força regular, o controle de referidas empresas ou grupo de empresas;
g) os que tenham, dentro dos 4 (quatra) meses anteriores ao pleito, ocupado
cargo ou função de direção, administração
ou representação em entidades representativas de classe, mantidas, total ou parcialmente, por contribuições impostas pelo Po-
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der Público ou com recursos arrecadados e
repassados pela Previdência Social;
h) os que, até 6 (seis) meses depois de
afastados das funções, tenham exercido cargo de Presidente, Diretor ou Superintendente
de sociedades com objetivos exclusivos de
operações financeiras e façam publicamente
apelo à poupança e ao crédito, inclusive através de cooperativas e da empresa ou estabelecimentos que gozem, sob qualquer forma, de vantagens asseguradas pelo Poder
Público, salvo se decorrentes de contratos
que obedeçam a cláusulas uniformes;
i) os que, dentro de 6 (seis) meses anteriores ao pleito, hajam exercido cargo ou
função de direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou em empresa
que mantenha contrato de execução de
obras, de prestação de serviços ou de fornecimento de bens com órgão do Poder Público
ou sob seu controle, salvo no caso de contrato que obedeça as cláusulas uniformes;
j) os que, membros do Ministério Público, não se tenham afastado das suas funções até 6 (seis) meses anteriores ao pleito;
I) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da
Administração Direta ou Indireta da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não se
afastarem até 3 (três) meses anteriores ao
pleito, garantido o direito à percepção dos
seus vencimentos integrais.
111 - para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal:
a) os inelegíveis para os cargos de
Presidente e Vice-Presidente da República
especificados na alínea a do inciso 11 deste
artigo e, no tocante às demais alíneas,
quando se tratar de repartição pública, associação ou empresas que operem no território do Estado ou do Distrito Federal, observados os mesmos prazos;
b) até 6 (seis) meses depois de afastados definitivamente de seus cargos ou funções:
1 - os Chefes dos Gabinetes Civil e
Militar do Governador do Estado ou do Distrito Federal;
2 - os Comandantes do Distrito Naval,
Região Militar e Zona Aérea;

Sexta-feira 22 01823

3 - os Diretores de órgãos estaduais ou
sociedades de assistência aos Municípios;
4 - os Secretários da Administração Municipal ou membros de órgãos congêneres.
IV - para Prefeito e Vice-Prefeito:
a) no que lhes for aplicáveis, por identidade de situações, os inelegíveis para os
cargos de Presidente e Vice-Presidente da
República, Governador e Vice-Governador
de Estado e do Distrito Federal, observado
o prazo de 4 (quatro) meses para a desincompatibilização;
b) os membros do Ministério Público e
Defensoria Pública em exercício na comarca, nos 4 (quatro) meses anteriores ao pleito, sem prejuízo dos vencimentos integrais;
c) as autoridades policiais, civis ou militares, com exercício no Município, nos 4
(quatro) meses anteriores ao pleito.
V - para o Senado Federal:
a) os inelegíveis para os cargos de
Presidente e Vice-Presidente da República
especificados na alíneaa do inciso 11 deste
artigo e, no tocante às demais alíneas,
quando se tratar de repartição pública, associação ou empresa que opere no território
do Estado, observados os mesmos prazos;
b) em cada Estado e no Distrito Federal, os inelegíveis para os cargos de Governador e Vice-Governador, nas mesmas condições estabelecidas, observados os mesmos prazos.
VI - para a Câmara dos Deputados,
Assembléia Legislativa e Câmara Legislativa, no que lhes for aplicáveis, por identidade
de situações, os inelegíveis para o Senado
Federal, nas mesmas condições estabelecidas, observados os mesmos prazos;
VII - para a Câmara Municipal:
a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para o Senado Federal e para a Câmara dos Deputados, observado o prazo de 6 (seis) meses
para a desincompatibilização;
b) em cada Município, os inelegíveis
para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito,
observado o prazo de 6 (seis) meses para a
desincompatibilização.
§ 10 Para concorrência a outros cargos,
o Presidente da República, os Governadores
de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos
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devem renunciar aos respectivos mandatos
até 06 (seis) meses antes do pleito.
§ 2° O Vice-Presidente, o Vice-Governador e o Vice-Prefeito poderão candidatar-se a
outros cargos, preservando os seus mandatos respectivos, desde que, nos ú~imos 06
(seis) meses anteriores ao pleito, não tenham
sucedido ou substituído o titular.
§ 3° São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes
consangüíneos ou afins, até o segundo grau
ou por adoção, do Presidente da República,
de Governador de Estado ou Território, do
Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os
haja substituído dentro dos 6 (seis) meses
anteriores ao pleito, salvo se já titular de
mandato eletivo e candidato à reeleição.
Art. 2° Compete à Justiça Eleitoral conhecer e
decidir as argüições de inelegibilidade.
Parágrafo único. A argüição de inelegibilidade
será feita perante:
I - o Tribunal Superior Eleitoral, quando se tratar de candidato a Presidente ou
Vice-Presidente da República;
11 - os Tribunais Regionais Eleitorais,
quando se tratar de candidato a Senador,
Governador e Vice-Governador de Estado e
do Distrito Federal, Deputado Federal, Deputado Estadual e Deputado Distrital;
III - os Juízes Eleitorais, quando se
tratar de candidato a Prefeito, Vice-Prefeito
e Vereador.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 250, DE 2001
(Do Sr. Darcísio Perondi)
Estabelece normas e procedimentos
de responsabilidade social para o Estado.
(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54)).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O Poder Executivo, nas três esferas da
Administração, encaminhará anualmente ao Poder
Legislativo, juntamente com a respectiva prestação
de contas, o mapa da exclusão social.
Art. 2° O mapa da exclusão social consiste em
um diagnóstico regionalizado da exclusão social no
âmbito de cada Ente da Federação, com indicadores
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referentes à expectativa de vida, renda, emprego,
educação, saúde, saneamento básico, habitação,
transporte coletivo, segurança, comparativamente
com o exercício anterior, bem assim a análise da execução do exercício anterior.
Art. 3° As leis que disponham sobre os planos
plurianuais e as diretrizes orçamentárias discriminarão os objetivos e as metas destinados à melhoria dos
indicadores contidos no mapa da exclusão social.
Parágrafo único. A lei orçamentária anual incluirá o anexo de metas sociais contendo a programação
detalhada do exercício para o cumprimento do disposto no caput deste artigo.
Art. 4° O não-cumprimento do disposto nesta lei
implica em crime de responsabilidade do Chefe do
Executivo.
Art. 5° Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Justificação
A luta contra a inflação e pelo saneamento das
contas públicas levou o País a instituir normas rígidas
de gestão orçamentária e financeira, bem como punições aos seus infratores, consubstanciadas na Lei
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de
Responsabilidade Fiscal - e seu correspondente diploma penal - Lei n° 10.028, de 19 de outubro de 2000.
Se a moeda estável e o equilíbrio fiscal se converteram em valores permanentes, nada mais razoável que, paralelamente, se institua a responsabilidade
social como uma nova concepção e como uma política efetiva de qualquer governo.
Assim, nada mais oportuno que fazer deste ano
de 2001 - já designado como o do voluntariado - o
ponto de partida para a construção deste modelo.
Moeda estável e equilíbrio fiscal são valores-meio; equilíbrio e responsabilidade social, valores-fim. Daí a importância deste Projeto, cujas ações
estarão inseridas em todo o processo de planejamento, orçamento, acompanhamento e avaliação.
Deste modo, o mapa da exclusão social e o anexo de metas sociais passam a constituir-se em peças
obrigatórias, em documentos que servirão de referencial para as discussões e decisões sobre a alocação
dos recursos públicos.
Por todas estas razões, conto com o apoio dos
ilustres Pares.
Sala das Sessões, em de
do Darcísio Perondi.

de 2001. - Deputa-
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
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LEI W 10.028, DE 19 DE OUTUBRO DE 2000

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS
LEGISLATIVOS - CeDI

Altera o Decreto-Lei n° 2.848, de 7
de dezembro de 1940 - Código Penal, a

LEI COMPLEMENTAR N° 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000

Lei n° 1.079, de 10 de abril de 1950, e o
Decreto-Lei n° 201, de 27 de fevereiro de
1967.

Estabelece Normas de Finanças PÚblicas voltadas para a Responsabilidade
na Gestão Fiscal e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
CAPíTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1° Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo 11 do
Título VI da Constituição.
§ 1° A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o
equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange
a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por
antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.
§ 2° As disposições desta Lei Complementar
obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
§ 3° Nas referências:
I - à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos ,Municípios, estão compreendidos:
a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste
abrangidos os Tribunais de Contas, o Poder Judiciário
e o Ministério Público;
b) as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes.
11 - a Estados entende-se considerado o Distrito
Federal;
111- a Tribunais de Contas estão incluídos: Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado
e, quando houver, Tribunal de Contas dos Municípios
e Tribunal de Contas do Município.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1° O art. 339 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7
de dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 339. Dar causa à instauração de
investigação policial, de processo judicial,
instauração de investigação administrativa,
inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente:" (NR)
..
Pena § 1°
.
§ 2°
"
Art. 2° O Título XI do Decreto-Lei n° 2.848, de
1940, passa a vigorar acrescido do seguinte capítulo e artigos:
"CAPíTULO IV
Dos Crimes Contra as Finanças Públicas (Ac)"
"Contratação de operação de créd~o (AC)
"Art. 359-A. Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, interno ou externo,
sem prévia autorização legislativa:" (AC)
"Pena - reclusão, de 1 (um) a 2 (dois)
anos". (AC)
"Parágrafo único. Incide na mesma
pena quem ordena, autoriza ou realiza operação de crédito, interno ou externo:" (AC)
"I - com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei ou em
resolução do Senado Federal;" (AC)
"11 - quando o montante da dívida consolidada ultrapassa o limite máximo autorizado por lei". (AC)
"Inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar" (AC)
"Art. 359-B. Ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar, de despesa que
não tenha sido previamente empenhada ou
que exceda limite estabelecido em lei:" (AC)
"Pena - detenção, de 6 (seis) meses a
2 (dois) anos". (AC)
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"Assunção de obrigação no último ano
do mandato ou legislalura" (AC)
"Art. 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos dois últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga
no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte,
que não tenha contrapartida suficiente de
disponibilidade de caixa:" (AC)
"Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos". (AC)
"Ordenação de despesa não autorizada" (AC)
"Art. 359-0. Ordenar despesa não autorizada por lei: (AC)
"Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos". (AC)
"Prestação de garantia graciosa" (AC)
"Art. 359-E. Prestar garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contragarantia em valor igualou superior
ao valor da garantia prestada, na forma da
lei;" (AC)
"Pena - detenção, de 3 (três) meses a
1 (um) ano". (AC)
"Não cancelamento de restos a pagar"
(AC)
"Art. 359-F. Deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do
montante de restos a pagar inscrito em valor
superior ao permitido em lei:" (AC)
"Pena - detenção, de 6 (seis) meses a
2 (dois) anos". (AC)
"Aumento de despesa total com pessoal no último ano do mandato ou legislatura"
(AC)
"Art. 359-G. Ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa
total com pessoal, nos cento e oitenta dias
anteriores ao final do mandato ou da legi'.>latura;" (AC)
"Pena - reclusão, de 1 (um) a ~, (quatro) anos". (AC)
.
"Oferta pública ou colocação de títulos
no mercado" (AC)
"Art. 359-H. Ordenar, auto' Izar ou promover a oferta pública ou a colocação no
mercado financeiro de títulos da dívida pública sem que tenham sido cr ados por lei ou
sem que estejam registrad)s em sistema
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centralizado de liqüidação e I ie custódia:"
(AC)
"Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos". (AC)
Art. 30 A Lei n° 1.079, de 10 de abril de 1950,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 10

..

"5) deixar de ordenar a redução do montante da dívida consCl/idada, nos prazos estabelecidos em lei, qU:Jndo o montante ultrapassar o valor resultante da aplicação do limite
máximo fixado pelo Senado Federal;" (AC)
"6) ordena' ou autorizar a abertura de
crédito em def'8cordo com os limites estabelecidos pele Senado Federal, sem fundamento na lei orçamentária ou na de crédito
adicional ou com inobservância de prescrição legal;" (AC)
"7) rleixar de promover ou de ordenar
na forma da lei, o cancelamento, a amortização ou a constituição de reserva para anular
os efélos de operação de crédito realizada
com inobservância de limite, condição ou
mon'lante estabelecido em lei;" (AC)
"8) deixar de promover ou de ordenar
a liquidação integral de operação de crédito
por antecipação de receita orçamentária, inclusive os respectivos juros e demais encargos, até o encerramento do exercício financeiro;" (AC)
"9) ordenar ou autorizar, em desconto
com a lei, a realização de operação de crédito com qualquer um dos demais entes da
Federação, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que na forma de
novação, refinanciamento ou postergação
de dívida contraída anteriormente;" (AC)
"10) captar recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo
fato gerador ainda não tenha ocorrido;" (AC)
"11) ordenar ou autorizar a destinação
de recursos provenientes da emissão de títu los para finalidade diversa da prevista na
lei que a autorizou;" (AC)
"12) realizar ou receber transferência
voluntária em desacordo com limite ou condição estabelecida em lei." (AC)
"Art. 39-A. Constituem, também, crimes de responsabilidade do Presidente do

Fevereiro de 2002

mARIO DA ('AMARA DOS DEPlJT:\[)OS

Supremo Tribunal Federal ou de seu substituto quando no exercício da Presidência, as
condutas previstas no art. 10 desta lei,
quando por eles ordenadas ou praticadas."(AC)
"Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos Presidentes, e respectivos
substitutos quando no exercício da Presidência, dos Tribunais Superiores, dos Tribunais de Contas, dos Tribunais Regionais Federais, do Trabalho e Eleitorais, dos Tribunais de Justiça e de Alçada dos Estados e
do Distrito Federal, e aos Juízes Diretores
de Foro ou função equivalente no primeiro
grau de jurisdição." (AC)
"Art. 40-A. Constituem, também, crimes de responsabilidade do Procurador-Geral da República, ou de seu substituto quando no exercício da chefiél do Ministério PÚblico da União, as condutas previstas no art.
1O desta lei, quando por eles ordenadas ou
praticadas." (AC)
"Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se:"(AC)
"I - ao Advogado-Geral da União;"
(AC)
"li - aos Procuradores-Gerais do Trabalho, Eleitoral e Militar, aos Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, aos Procuradores-Gerais dos
Estados e do Distrito Federal, e aos membros do Ministério Público da União e dos
Estados, da Advocacia-Geral da União, das
Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal, quando no exercício de função de
chefia das unidades regionais ou locais das
respectivas instituições." (AC)
"Art. 41-A. Respeitada a prerrogativa
de foro que assiste às autoridades a que se
referem o parágrafo único do art. 39-A e o
inciso \I do paragrafo único do art. 40-A, as
ações penais contra elas ajuizadas pela prática dos crimes de responsabilidade previstos no art. 10 desta Lei serão processados e
julgadas de acordo com o rito instituído pela
Lei nO 8.038, de 28 de maio de 1990, permitido, a todo cidadão, o oferecimento da denúncia." (AC)
Art 4° O art. 1° do Decreto-Lei n° 201, de 27 de
fevereiro de 1967, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 1°

..
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.
"XVI - deixar de ordenar a redução do
montante da dívida consolidada, nos prazos
estabelecidos em lei, quando o montante ultrapassar o valor resultante da aplicação do
limite máximo fixado pelo Senado Federal;"
(AC)
"XVII - ordenar ou autorizar a abertura
de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado Federal, sem fundamento na lei orçamentária ou na de crédito adicional ou com inobservância de prescrição legal;" (AC)
"XVIII - deixar de promover ou de ordenar, na forma da lei, o cancelamento, a
amortização ou a constituição de reserva
para anular os efeitos de operação de crédito realizada com inobservância de limite,
condição ou montante estabelecido em
lei;"(AC)
"XIX - deixar de promover ou de ordenar a liquidação integral de operação de
crédito por antecipação de receita orçamentária, inclusive os respectivos juros e demais
encargos, até o encerramento do exercício
financeiro;" (AC)
"XX - ordenar ou autorizar, em desacordo com a lei, a realização de operação
de crédito com qualquer um dos demais entes da Federação, inclusive suas entidades
da administração indireta, ainda que na forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente;"
(AC)
"XXI - captar recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição
cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido;"
(AC)
"XXII - ordenar ou autorizar a destinação de recursos provenientes da emissão
de títulos para finalidade diversa da prevista
na lei que a autorizou;" (AC)
"XXIII _ realizar ou receber transferência voluntária em desacordo com limite ou
condição estabelecida em lei." (AC)

Art 5° Constitui infração administrativa contra
as leis de finanças públicas:
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I - deixar de divulgar ou de enviar ao
Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas o
relatório de gestão fiscal, nos prazos e condições estabelecidos em lei;
11 - propor lei de diretrizes orçamentárias anual que não contenha as metas fiscais
na forma da lei;
111 - deixar de expedir ato determinando limitação de empenho e movimentação
financeira, nos casos e condições estabelecidas em lei;
IV - deixar de ordenar ou de promover,
na forma e nos prazos da lei, a execução de
medida para redução do montante da despesa total com pessoal que houver excedido a
repartição por Poder do limite máximo.
§ 1° A infração prevista neste artigo e
punida com multa de trinta por cento dos
vencimentos anuais do agente que lhe der
causa, sendo o pagamento da multa de sua
responsabilidade pessoal.
§ 2° A infração a que se refere este artigo será processada e julgada pelo Tribunal
de Contas a que competir a fiscalização contábil, financeira e orçamentária da pessoa jurídica de dire~o público envolvida.
Art 6° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 19 de outubro de 2000; 179° da Independência e 112° da Independência. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - José Gregori.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N" 252, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)
Garante a mulher do trabalhador rural o direito à aposentadoria e dá outras
providências.
(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54))
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atividade familiar, exceto à mulher do respectivo chefe ou arrimo."

Art. 2° Os encargos decorrente desta Lei Complementar serão atendidos pelas receitas previstas
no art. 15 da Lei Complementar n° 11, de 25 de
maio de 1971 .
Art. 3° Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se todas disposições em contrário.

Justificação
O presente projeto tem por objetivo eliminar
uma flagrante desigualdade ainda existente na Lei
Complementar n° 11, que apenas contempla o chefe
ou arrimo da unidade familiar com benefício da aposentadoria, embora a mulher com o seu trabalho e
contando tempo para a aposentadoria não faça jus a
este benefício.
Os preconceitos históricos que não valorizam a
mulher trabalhadora não devem servir de obstáculos
à aquisição de direitos, principalmente quando estes
dizem respeito à Previdência Social.
Fácil é pois, verificar-se que ela só terá direito à
aposentadoria se for viúva ou simplesmente uma trabalhadora rural, desde que não esteja na condição de
dependente do cabeça do casal.
Por fim a essa distorção da lei, condenável até a
mesmo sob ótica previdenciária de nossos dias, é
medida que se impõe.
Daí a elaboração deste projeto de lei complementar que tenho a honra de submeter, à consideração do Nobres Colegas.
Sala das Sessões, 16 de outubro de 2001. Deputado José Carlos Coutinho, PFL - RJ.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS
LEGISLA TIVOS - CeDI

LEI COMPLEMENTAR N° 11,
DE 25 DE MAIO DE 1971

Institui Programa de Assistência
ao Trabalhador Rural, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O parágrafo único do art. 4° da Lei Complementar n° 11, de 25 de maio de 1971, passa a vigorar com a seguinte redação:

O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

"Art.4°
.
Parágrafo único - Não será devida a
posentadoria a mais de um componente da

Art. 4° A aposentadoria por velhice corresponderá a uma prestação mensal equivalente a 50% (cin-
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qüenta por cento) do salário mínimo de maior valor no
País, e será devida ao trabalhador rural que tiver completado 65 (sessenta e cinco) anos de idade.
Parágrafo único. Não será devida a aposentadoria
a mais de um componente da unidade familiar, cabendo
apenas o benefício ao respectivo chefe ou arrimo.

Art. 15. Os recursos para o custeio do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural provirão
das seguintes fontes:
I - da contribuição de 2% (dois por
cento) devida pelo produtor, sobre o valor
comercial dos produtos rurais, e recolhida:
a) pelo adquirente, consignatário ou
cooperativa que ficam sub rogados, para
esse fim, em todas as obrigações do produtor;
b) pelo produtor, quando ele próprio industrializar seus produtos, vendê-los ao
consumidor, no varejo, ou a adquirente domiciliado no exterior;
* Alínea com redação dada pela Lei
Complementar n° 16, de 30-10-1973
II - da contribuição de que trata o art.
3° do Decreto-Lei n° 1.146, de 31 de dezembro de 1970, a qual fica elevada para 2,6%
(dois e seis décimos por cento), cabendo
2,4% (dois e quatro décimos por cento) ao
Funrural.
§ 1° Entende-se como produto rural
todo aquele que, não tendo sofrido qualquer
processo de industrialização, provenha de
origem vegetal ou animal inclusive as espécies aquáticas, ainda que haja sido submetido a beneficiamento, assim compreendidos
os processos primários de preparação do
produto para consumo imediato ou posterior
industrialização, tais como descaroçamento,
pilagem, descascamento, limpeza, abate e
seccionamento de árvores, pasteurização,
resfriamento, secagem, aferventação e outros do mesmo teor, estendendo-se aos
subprodutos e resíduos obtidos através dessas operações a qualificação de produtos
rurais.
* Parágrafo com redação dada pela Lei
Complementar n° 15, de 30-10-1973
§ 2° O recolhimento da contribuição
estabelecida no item I deverá ser feito até o
último dia do mês seguinte àquele em que
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haja ocorrido a operação de venda ou transformação industrial.
§ 3° A falta de recolhimento, na época própria, da contribuição estabelecida
no item I sujeitará, automaticamente, o
contribuinte à multa de 10% (dez por cento) por semestre ou fração de atraso, calculada sobre o montante do débito, a correção monetária deste e aos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês sobre o
referido montante.
§ 4° A infração de qualquer dispositivo
desta lei complementar e de sua regulamentação, para a qual não haja penalidade expressamente cominada, conforme a gravidade da infração, sujeitará o infrator à multa
de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos de
maior valor no País, imposta e cobrada na
forma a ser definida no regulamento.
§ 5° A arrecadação da contribuição devida ao Funrural, na forma do artigo anterior, bem assim das correspondentes multas
impostas e demais cominações legais, será
realizada, preferencialmente, pela rede bancária credenciada para efetuar a arrecadação das contribuições devidas ao INPS.
§ 6° As contribuições de que tratam os
itens I e 11 serão devidas a partir de 1° de julho de 1971, sem prejuízo do recolhimento
das contribuições devidas ao Funrural, até o
dia imediatamente anterior àquela data, por
força do disposto no Decreto-Lei n° 276, de
28 de fevereiro de 1967.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 256, DE 2001
(Do Sr. Roland Lavigne)
Estabelece inelegibilidade para os
ocupantes de cargo público que tiverem
suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por
irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão competente, ainda
que a questão tenha sido ou esteja sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário.
(Apense-se ao PLP n° 160/1993)
O Congresso Nacional decreta:

oI íBO
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Art. 1° A a~nea 9 do inciso, I do art 1° da L~i
Complementar n .64, de 18 ~e maIo 1990 passa a VIgorar com a seguinte redaçao:
"Art. 1°
I_

.

:::::::::::::::
g) os que tiverem suas contas relativas
ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanável e por
decisão irrecorrível do órgão competente,
ainda que a questão lenha sido ou esteja
sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem
nos 5 (cinco) ano seguintes, contados a partir da data da decisfio; (NR)
............................................................
Art. 2° Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.

Justificação

O regime brasileiro da Constituição ( I~ 1988 funda-se na democracia representativa, con!orme enunciado inequivocamente em seu preâmblllo e no art.
1°. Entre nós, portanto, todo poder em, na do povo,
que o exerce por meio de representantf:s eleitos ou
diretamente.
Nesse contexto, sobreleva a importância do
mandato político, conceito central na prática democrática brasileira e mecanismo pelo '~ual a vontade
popular toma forma concreta e se pel sonifica, constituindo os órgãos estatais incumbidof, de dar resposta
às reivindicações e aos anseios da ·\Iação.
Atento à gravidade do tema, o Constituinte de
1988 procurou resguardar o proce:,so de escolha democrática dos representantes do povo contra desvirtuamentos que pudessem atentar contra sua legitimidade. Permitiu, assim, por via de Lei complementar, a
instituição de inelegibilidades tem como objetivos proteger a probidade administrativé., a moralidade para o
exercício do mandato, considerada a vida pregressa
do candidato, bem corno a normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na Administração direta ou indireta (C F. art. 14,
§ 9°).
A presente proposta de Emenda à Constituição
vai ao encontro desse comando constitucional, I)rocurando aperfeiçoar o disposto na alínea 9 do inciso I do
art, 1° da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio
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1990, que torna inelegíveis aqueles detentores de
mandato que tenham impugnado judicialmente a rejeição de suas contas pelos Tribunais ou Conselhos de
Contas competentes, mas ressalva a contestação
dessa rejeição perante o Poder Judiciário.
Ora, a prática tem demonstrado que muitas vezes o recurso aos tribunais e a conseqüente demora
na solução definitiva daí decorrente constitui artifício
para postergar a aplicação da inelegibilidade prevista
no mencionado dispositivo, permitindo a candidatura
e mesmo o exercício de novo mandato, ainda que sob
tão grave pendência. Assim, para evitar que o controle
externo legitimamente exercido pelos órgãos de contas nas três esferas da Federação, em cumprimento a
expressa determinação constitucional se veja esvaziado de eficácia, faz-se necessário manter a inelegibilidade cominada na alínea 9 do inciso I do art. 1° da citada lei complementar ainda que o julgamento e a rejeição das contas tenha sido objeto de contestação
perante o Poder Judiciário.
Tal medida, afirme-se de antemão, coaduna-se
com o regime de direitos fundamentais estabelecido
pela Carta Magna, e o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu pela constitucionalidade de disposição de natureza semelhante, prevista na alínea m do
inciso I do art. 1° da Lei Complementar n° 5, de 29 de
abril de 1970. Com efeito, a referida alínea tornava
inelegíveis todos aqueles que apenas respondessem
a processo judicial por crimes vários, mediante denúncia pelo Ministério Público, recebida por autoridade judiciária competente - ainda que não prolatada
sentença definitiva, Instado a manifestar-se sobre a
constitucionalidade desse dispositivo ante o princípio
da presunção de inocência - encontrado então apenas na Declaração Universal dos Direitos Humanos,
aprovada pela ONU em 10 de dezembro de 1948,
mas integrante do regime da Carta de 1969 como direito fundamental implícito, por força de seu art. 153, §
36 -, decidiu a Suprema Corte pela constitucionalidade da medida, sob o fundamento de a restrição ao direito político de ser votado encontrava, como hoje encontra, respaldo em expressa disposição constitucional que protege a probidade administrativa e a moralidade para o exercício do mandato, não colidindo com
o princípio da presunção de inocência, cuja aplicação
não é absoluta (Recurso Extraordinário Eleitoral nO
86.297-SP, relator Ministro Thompson Flores, RTJ
79/671 ).
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A proposta que ora apresentamos perante esta
Casa surge, portanto, como inovação necessária ao
aprimoramento de nosso regime democrático, fruto da
experiência e da prática diuturna nas eleições por esse
Brasil afora. Por esses relevantes motivos, esperamos
contar com o apoio de nossos ilustres Pares para aprovação desta Proposta de Emenda à Constituição.
Sala das Sessões, 31 de outubro de 2001. Deputado Roland Lavigne.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS
-CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil
1988
TíTULO I
Dos Princípios Fundamentais
Art. 1° A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
I - a soberania;
11 - a cidadania;
111 - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e
da livre iniciativa;
V - o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do
povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

TíTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPíTULO IV
Dos Direitos Políticos
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com
valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

1- plebiscito;
11 - referendo;
111- iniciativa popular.
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§ 1° O alistamento eleitoral e o voto
são:

I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;
11 - facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores
de dezoito anos.
§ 2° Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do
serviço militar obrigatório, os conscritos.
§ 3° São condições de elegibilidade,
na forma da lei:
I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
111- o alistamento eleitoral;
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária;
VI - a idade mínima de:
a) trinta e cinco anos para Presidente
e Vice-Presidente da República e Senador;
b) trinta anos para Governador e
Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;
c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;
d) dezoito anos para Vereador.
§ 4° São inelegíveis os inalistáveis e
os analfabetos.
§ 5° O Presidente da República, os
Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido
ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subseqüente.
* § 5° com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 16 de 4-6-1997
§ 6° Para concorrerem a outros cargos,
o Presidente da República, os Governadores
de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos
devem renunciar aos respectivos mandatos
até seis meses antes do pleito.
§ 7° São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes
consangüíneos ou afins, até o segundo grau
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ou por adoção, do Presidente da República,
de Governador de Estado ou Território, do
Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os
haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.
§ 8° O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:
I - se contar menos de dez anos de
serviço, deverá afastar-se da atividade;
11 - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no
ato da diplomação, para a inatividade.
§ 9° Lei complementar estabelecerá
outros casos de inelegibilidade e os prazos
de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o
exercício do mandato, considerada a vida
pregressa do candidato, e a normalidade e
legitimidade das eleições contra a influência
do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.
* § 9° com redação dada pela Emenda
Constitucional de Revisão n° 4, 7-6-1994
§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de
quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder
econômico, corrupção ou fraude.
§ 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 1,
DE 17 DE OUTUBRO DE 1969
Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, usando das atribuições
;:jue lhes confere o art. 3° do Ato Institucional n° 16,
de 14 de outubro de 1969, combinado com o § 1° do
art. 2° do Ato Institucional nO 5, de 13 de dezembro
de 1968, e
Considerando que, nos termos do Ato Complementar n° 38, de 13 de dezembro de 1968, foi de-
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cretado, a partir dessa data, o recesso do Congresso Nacional;
Considerando que, decretado o recesso parlamentar, o Poder Executivo Federal fica autorizado a
legislar sobre todas as matérias, conforme o disposto no § 1° do artigo 2° do Ato Institucional n° 5, de
13 de dezembro de 1968;
Considerando que a elaboração de emendas a
Constituição, compreendida no processo legislativo
(art. 49, I), está na atribuição do Poder Executivo
Federal;
Considerando que a Constituição de 24 de janeiro de 1967, na sua maior parte, deve ser mantida,
pelo que, salvo emendas de redação, continuam inalterados os seguintes dispositivos: art. 1° e seus §§ 1°,
2° e 3°; art. 2°, art. 3°, artAO e itens 11, IV e V; art. 5°; art.
6° e seu parágrafo único;art. ]O e seu parágrafo único;
art. 8°, seus itens 1,11,111, V, VI, VII e suas alíneas a, c,
e d, VIII, IX, X, XI, XII, XV e suas alíneas a, b, c e d,
XVI, XVII e suas alíneas a, d, e, f, g, h,j, I, m, n, 0, p, q,
r, t, U e v e § 2°; art. 9° e seus itens I e 111; art. 10 e seus
itens 1,11, IV, V e alíneas a, b e c, VI, VII e suas alíneas
a, b, d, e, f e g; art. 11, seu § 1° e suas alíneas a, b e c,
e seu § 2°; art. 12 e seus itens I e 11, e seus §§ 1°, 2° e
3°; art. 13 e seus itens I, 11, 111 e IV, e seus §§ 2°, 3° e 5°;
art. 14; art. 15; art. 16, seu item 11 e suas alíneas a e b,
e seus §§ 1° e suas alíneas a e b, 3° e suas alíneas a
e b, e 5°; art. 17 e seus §§ 1° e 3°; art. 19 e seus itens I
e 11, e seus §§ 1°,2°,4°,5° e 6°; art. 20 e seus itens I e
111 e seus alíneas a, b, c e d; art. 21 e seus itens 1,11 e
111; art. 22 e seus itens 111, VI e VII, e seus §§ 1° e 4°;
art. 23; art. 24 e seu § 7°; art. 25 e seus itens I e 11, e
seus §§ 1°, alínea a e 2°; § 3° do art. 26; art. 28 e seus
itens I, 11 e 111, e seu parágrafo único e alíneas a e b;
art. 30; § 3° do art. 31; art. 33; § 5° do art. 34; art. 36 e
seus itens I, alíneas a e b, e 11, alíneas a a, b, c e d;
art. 37 e seu item I; § 2° do art. 38; art. 39; §§ 1° e 2° do
art. 40; 1° do art. 41; art. 42 e seus itens I e 11; §§ 1° e 2°
do art. 43; art. 44, seus itens I e 11, e seu parágrafo único; itens 111, IV e V do art.45; art. 46 e seus itens 1,11, V,
VII e VIII; art. 47 e seus itens 1,11,111, IV, V, VI e VIII; art.
48; art. 49 e seus itens I a VII; art. 50 e seus itens I e 11,
e seus §§ 1° e 2°; art. 52; art. 53; art. 54 e seus §§ 2°,3°
e 5°; art. 55 e seu parágrafo único e item I; art. 56; art.
57 e seu parágrafo único; art. 58 e seu item I, e seu
parágrafo único; art. 59 e seu parágrafo único; art. 60
e seus itens I, II e 111, e seu parágrafo único e alíneas a
e b; art. 61 e seus §§ 1° e 2°; §§ 4° e 5° do art. 62; art.
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63 e seu item I e seu parágrafo único; art. 64 e alíneas
b e c de seu § 1°, e seu § 2°; §§ 1° e 5° art. 65; art. 67 e
seu § 1°; § 4° do art. 68; art. 69 e seu § 2° e alíneas a, b
e c; art. 71 e seus parágrafos; art. 72 e seus itens I, 11 e
111; art. 73 e seus §§ 1°, 2°, 3° e 4°, alíneas a, b, e c do
§ 5°, e §§ 6°, 7° e 8°; art. 74; § 3° do art. 76; art. 77 e
seus §§ 1° e 2°; art. 78 e seus §§ 1° e 2°; art. 79 caput;
art. 80; art. 81; art. 82; art. 83 e seus itens 1,11,111, IV, V,
VII, VIII, IX, X, XII. XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII e
XIX; art. 84 seus itens I a VII, e seu parágrafo único;
art. 85 e seus parágrafos; art. 87 e seus itens I, 11 e 111;
art. 89; art. 90 e seu § 2°; art. 91 e alíneas a, b e c do
item 11 e 111, e parágrafo único; art. 92 e seus §§ 1° e 2°;
art. 93 e seu parágrafo único; art. 94 e seus §§ 1° e 3°;
art. 95 e seu § 2°; art. 96; art. 97 e seus itens I a IV, e
seus §§ 1° a 3°. art. 99, caput, art. 100 e seus itens I, 11
e 111 e seu § 1°; art. 101 e seus itens I, alíneas a e b, 11,
e seus §§ 1°, 2° e 3°; § 2° do art. 102; art. 103 e seus
itens I e 11, e seu parágrafo único; art. 105 e seu parágrafo único; art. 107 e seus itens I a V; art. 108 e seus
itens I e 11 e seus §§ 1° e 2°; art. 109 e seus itens 1,11 e
111; art. 110 e seus itens 1,11 e 111; art. 111; art. 112 e
seus §§ 1° e 2°; art. 114 e seu item I, alíneas t, g, j, I, m
e n, item 11, alínea c, alíneas a, b e c do item 111; art.
115 e seu parágrafo único e alíneas a, b, c e d; art.
116 e seu § 2°; art. 117 e seu item I, alíneas a e c, item
11 e parágrafo único; art. 119 e seus itens 111, IV, V, VI,
VII, IX e X, e seus §§ 1° e 2°; art. 120; art. 121, alíneas
a e b de seu § 1°, e seu §2°; art. 122 e seus§§ 1°, 2° e
3°; art. 123 e seus itens I a IV, e seu parágrafo único
item 11 do art. 124 e alínea b do seu item I; art. 125; art.
126 e seus itens I, alíneas a e b, 11, 111, e seus §§ 1° e
2°; art. 127; art. 129; art. 130 e seus itens I a VIII; art.
131 e seus itens I a IV; art. 133 e seus itens, seu § 10,
alíneas a e b, e seus §§ 2° a 5°; art. 134 e seu § 1°; art.
135; art. 136 e seus itens 1,11, alínea b, 111, IV, seu § 1°
e alíneas a, b e c, e seus §§ 2° e 6°; art. 137; § 1° do
art. 138; art. 139; art. 140 e seus itens I, alíneas a, b e
c, e 11, alíneas a e b e números 1,2 e 3; art. 141 e seus
itens 1,11 e 111; art. 142 e seus §§ 1°,2° e 3°, alíneas a, b
e c do item 11 do art. 144; art. 145 e seu parágrafo único e alíneas a, b e c; art. 149 e seus itens I, 11, 111, IV, V,
VI e VIII; art. 150 e seus §§ 1°a r, 9° e 10,12 a 17,19
e 20, 23 a 27,30 a 32,34 e 35; art. 152 e seus itens I e
11, e seus §§ 1°,2°, alíneas a a t e 3°; art. 153 e seu §
1°; art. 154; art. 155; art. 156; itens 1,11,111, IV e VI do
art. 157 e seus §§ 2°,3°,5°,7°,8°,9° e 10; art. 158 e
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seus itens I a XV e XVIII a XXI, e seu § 1°; art. 159 e
seus §§ 1° e 2°; art. 160 e seus itens 1,11 e 111; art. 161 e
seus §§ I a IV; art. 162; art. 163 e seus §§ 1° e 3°; art.
164 e seu parágrafo único; art. 165 e seu parágrafo
único; art. 166 e seus itens 1,11 e 111, e seus §§ 1° e 2°;
art. 167 e seus §§ 10, 2° e 3°; §§ 10, 2° e 3° seus itens I
a V, do art. 168; art. 169 e seus §§ 1° e 2°; parágrafo
único do art. 170; art. 171 e seu parágrafo único; e art.
172 e seu parágrafo único;
Considerando as emendas modificativas e supressivas que, por esta forma, são ora adotadas
quanto aos demais dispositivos da Constituição, bem
como as emendas aditivas que nela são introduzidas;
Considerando que, feitas as modificações mencionadas, todas em caráter de Emenda, a Constituição poderá ser editada de acordo com o texto que
adiante se publica, promulgam a seguinte emenda à
Constituição de 24 de janeiro de 1967:
Art. 1° A Constituição de 24 de janeiro de 1967
passa a vigorar com a seguinte redação:
"O Congresso Nacional, invocando a proteção
de Deus, decreta e promulga a seguinte
CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil

TíTULO 11
Da Declaração de Direitos

CAPíTULO IV
Dos Direitos e Garantias Individuais
Art. 153. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

§ 36. A especificação dos direitos e garantias expressos nesta Constituição não excui outros direitos e garantias decorrentes
do regime e dos princípios que ela adota.
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LEI COMPLEMENTAR N° 64,
DE 18 DE MAIO DE 1990
Estabelece, de acordo com o art. 14,

§ 9° da Constituição Federal, casos de
inelegibilidade, prazos de cessação e determina outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1° São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
a) os inalistáveis e os analfabetos;
b) os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas, da Câmara Legislativa e das Câmaras Municipais
que, hajam perdido os respectivos mandatos por infringência do disposto nos incisos I
e II do art. 55 da Constituição Federal, dos
dispositivos equivalentes sobre perda de
mandato das Constituições Estaduais e Leis
Orgânicas dos Municípios e do Distrito Federal, para as eleições que se realizarem
durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos oito anos
subseqüentes ao término da legislatura;
• Alínea b com redação dada pela Lei
Complementar n° 81 . de 13-4-1994.
c) o Governador e o Vice-Governador
de Estado e do Distrito Federal, o Prefeito e
o Vice-Prefeito que perderem seus cargos
eletivos por infringência a dispositivo da
Constituição Estadual, da Lei Orgânica do
Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município. para as eleições que se realizarem
durante o período remanescente e nos 3
(três) anos subseqüentes ao término do
mandato para o qual tenham sido eleitos;
d) os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça
Eleitoral, transitada em julgado, em processo
de apuração de abuso do poder econômico
ou político, para a eleição na qual concorrem
ou tenham sido diplomados, bem como para
as que se realizarem nos 3 (três) anos seguintes;
e) os que forem condenados criminalmente, com sentença transitada em julgado,
pela prática de crimes contra a economia
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popular, a fé pública, a administração pública, o patrimônio público, o mercado financeiro, pelo tráfico de entorpecentes e por crimes eleitorais, pelo prazo de 3 (três) anos,
após o cumprimento da pena;
f) os que forem declarados indignos do
oficialato, ou com ele incompatíveis, pelo
prazo de 4 (quatro) anos;
g) os que tiverem suas contas relativas
ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanável e por
decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se a questão houver sido ou estiver sendo
submetida à apreciação do Poder Judiciário,
para as eleições que se realizarem nos 5 (cinco) anos seguintes, contados a partir da data
da decisão;
h) os detentores de cargo na Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional, que beneficiarem a si ou a terceiros, pelo
abuso do poder econômico ou político apurado em processo, com sentença transitada
em julgado, para as eleições que se realizarem nos 3 (três) anos seguintes ao término
do seu mandato ou do período de sua permanência no cargo;
Art. 28. Revogam-se a Lei Complementar n° 5,
de 29 de abril de 1970 e as demais disposições em
contrário.
Brasília, 18 de maio de 1990; 169° da Independência e 102° da República. - FERNANDO COLLOR.
LEI COMPLEMENTAR N° 5,
DE 5 DE ABRIL DE 1970
(Revogada pela Lei Complementar n° 64)
Estabelece, de acordo com a Emenda Constitucional n° 1, de 17 de outubro
de 1969, art. 151 e seu parágrafo único,
casos de inelegibilidades, e dá outras
providências.
O Presidente da Rep(,blica:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei complementar:
Art. 1° São inelegíveis:
I - para quaiquer cargo eletivo:
a) os inalist<=veis;
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b) os que hajam sido atingidos por
qualquer das sanções previstas no § 1° do
art. 7° e no art. 10 do Ato Institucional nO 1,
de 9 de abril de 1964; no parágrafo único do
art. 14 e no art. 15 do Ato Institucional n° 2,
de 27 de outubro de 1965; no art. 4° e nos
§§ 1° e 2° do art. 6° do Ato Institucional n° 5,
de 13 de dezembro de 1968; nos arts. 1° e
seus parágrafos, e 3° do Ato Institucional n°
10, de 16 de maio de 1969; no art. 1° do Ato
Institucional nO 13, de 5 de setembro de
1969; assim como no Decreto-Lei n° 477, de
26 de fevereiro de 1969; ou destituídos dos
mandatos que exerciam, por decisão das
Assembléias Legislativas; estendendo-se
estas inelegibilidades, quando casado o punido, ao respectivo cônjuge;
e) os que participem da organização ou
do funcionamento de qualquer agrupamento,
associação ou Partido, Político, cujo programa ou ação contrarie o regime democrático,
baseado na pluralidade de Partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem;
d) os que, ostensiva ou veladamente,
façam parte, ou sejam adeptos de Partido
Político cujo registro tenha sido cassado por
decisão judicial, transitada em julgado;
e) os que, de qualquer forma, tenham
contribuído para tentar reorganizar ou fazer
funcionar associação, de direito ou de fato,
cujas atividades tenham sido suspensas ou
hajam sido dissolvidas, por decisão judicial,
nos termos do Decreto-Lei n° 9.085, de 25
de março de 1946, modificado pelo Decreto-Lei n° 8, de 16 de junho de 1966;
f) os que hajam atentado, em detrimento do regime democrático, contra os direitos individuais concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade;
g) os membros do Poder Legislativo
que hajam perdido os mandatos pelos motivos referidos no art. 35 da Constituição;
h) os que, por ato de subversão ou de
improbidade na Administração Pública, Direta ou Indireta, ou na particular, tenham sido
condenados à destituição de cargo, função
ou emprego, em virtude de sentença judicial
transitada em julgado ou mediante processo
administrativo em que se lhes haja assegurado ampla defesa;
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i) os que forem declarados indignos do
oficialato, ou com ele incompatíveis;
j) os que estejam privados, por sentença judicial, transitada em julgado, em processo eleitoral, do direito à elegibilidade, por
haver atentado contra o regime democrático, a exação e a probidade administrativa e
a lisura ou a normalidade de eleição;
I) os que tenham comprometido, por si
ou por outrem, mediante abuso do poder
econômico, de ato de corrupção ou de influência no exercício de cargo ou função da
Administração, Direta ou Indireta, ou de entidade sindical, a lisura ou a normalidade de
eleição, ou venham a comprometê-Ia, pela
prática dos mesmos abusos, atos ou influências;
m) os que tenham seus bens confiscados por enriquecimento ilícito, ou que tenham seus nomes propostos para o confisco pela Comissão Geral de Investigações,
enquanto o Presidente da República não indeferir o pedido ou não revogar o decreto de
confisco;
n) os que tenham sido condenados ou
respondam a processo judicial, instaurado
por denúncia do Ministério Público recebida
pela autoridade judiciária competente, por
crime contra a segurança nacional e a ordem política e social, a economia popular, a
fé pública e a administração pública, o patrimônio ou pelo direito previsto no art. 22 desta lei complementar, enquanto não absolvidos ou penalmente reabilitados;
o) os que, em estabelecimentos de
crédito, financiamento ou seguro, que tenham sido ou estejam sendo objeto de liquidação judicial ou extrajudicial, hajam exercido, nos doze meses anteriores à respectiva
decretação, cargo ou função de direção, administração ou representação, enquanto
não forem exonerados de qualquer responsabilidade;
p) os que tiverem sido afastados ou
destituídos de cargos ou funções de direção, administração ou representação de entidade sindical;
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
~ 257, DE 2001
(Do Sr. João Paulo)

,

Altera a Lei Complementar n° 101,
de 4 de maio de 2000, e dá outras providências.
(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54))

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei complementar visa a exigir o
cumprimento de metas sociais, relativas às áreas da
saúde, educação, segurança, habitação e alimentação, pelo Poder Executivo da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
Art. 2° Os arts. 4°, 5°,9°, 17 e 48, e as Seções IV
e VI, da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de
2000, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4°

.
1..
g) metas sociais a serem atingidas
pelo Poder Executivo, relativas às áreas da
saúde, educação, segurança, habitação e
alimentação.

§ 5° Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios Anexo
de Metas Sociais, que fixará as metas a que
se refere a alínea g do caput deste artigo, a
serem fixadas tomando, como parâmetros
básicos, indicadores oficiais de desenvolvimento social relativos à saúde, à educação,
à segurança, à habitação e à alimentação, a
serem objeto de publicação oficial, anualmente. (NR)
"Art. 5°
.
I - conterá, em anexo, demonstrativo
da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes dos Anexos de Metas Fiscais e de
Metas Sociais, a que se referem, respectivamente, o § 1° e o § 5° do art. 4°."
"Art. 8°-A. Se verificado, ao final de um
quadrimestre, o não cumprimento das metas fixadas no Anexo de Metas Sociais, os
Poderes e o Ministério Público promoverão,
por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação
do pagamento do serviço da divida no mon-
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tante necessário para garantir seu cumprimento no exercício financeiro em curso."
"Art. 9° Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá
não comportar o cumprimento das metas de
resultado primário ou nominal estabelecidas
no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o
Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta
dias subseqüentes, limitação de empenho e
movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias, desde que não comprometam a consecução das metas estabelecidas no Anexo
de Metas Sociais.

§ 2° Não serão objeto de limitação as
despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do Ente da Federação, inclusive aquelas destinadas ao cumprimento
das Metas Sociais, e as ressalvadas pela lei
de diretrizes orçamentárias. (NR)
§ 3° No caso de os Poderes Legislativo
e Judiciário e o Ministério Público não promoverem a limitação no prazo estabelecido no
caput, é o Poder Executivo autorizado a limitar os valores financeiros segundo os critérios
fixados pela lei de diretrizes orçamentárias,
desde que não haja comprometimento da
consecução das metas fixadas no Anexo de
Metas Sociais.
§ 4° Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das
metas fiscais e sociais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1° do art. 166 da Constituição Federal ou órgão equivalente nas Assembléias
Legislativas dos Estados, na Câmara Distrital e nas Câmaras Municipais."
"Art. 17
..

§ 2° Para efeito do atendimento do que
dispõe o § 1°, os atos nele referidos serão
acompanhados de comprovação de que a
despesa criada ou aumentada não afetará
as metas de resultados fiscais e sociais,
previstas nos Anexos de Metas Fiscais e de
Metas Sociais, a que se referem, respectivamente, o § 1° e o § 5° do art. 4°, devendo
seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento
permanente de receita ou pela redução permanente de despesa.

o I X3X
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§ 6° disposto no § 10 não se aplica às
despesas destinadas ao reajustamento de
remuneração de pessoal de que trata o inciso X do art. da Constituição Federal." (NR).
"Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada
ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias;
as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, o Relatório de Gestão
Fiscal e o Relatório de Atingimento das Metas Sociais; e as versões simplificadas desses documentos." (NR)
"SEÇÃO IV
Dos Relatórios de Gestão Fiscal e de
Atingimento de Metas Sociais"
"Art. 54. Ao final de cada quadrimestre serão
emitidos pelos titulares dos Poderes e órgáos referidos no art. 20 Relatórios de Gestão Fiscal e de Atingimento de Metas Sociais, assinados pelo:"
"Art. 55. O Relatório de Gestão Fiscal
conterá:
....................................................."(NR)
"Art. 55-A. O Relatório de Atingimento
de Metas Sociais conterá:
I - memorial descritivo das providências adotadas para atingimento de cada uma
das metas sociais fixadas no anexo da lei
de diretrizes orçamentárias a que se refere
o § 5° do art. 4° individualizado por projeto e
atividade consignado na lei orçamentária e
global por área, abrangendo saúde, educação, segurança, habitação e alimentação;
11 - quadro comparativo de indicadores
sociais previstos e atingidos, relativos às
áreas de saúde, educação, segurança, habitação e alimentação.
§ 1° Do Relatório será dado amplo
acesso ao público até trinta dias após o encerramento do seu período de referência.
§ 2° Os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios encaminharão seus Relatórios à
União, e os Municípios aos respectivos Estados, preferencialmente em meio eletrônico, no
mesmo prazo fixado no § 10 deste artigo.
§ 3° Relatório será disponibilizado para
consulta pública em meio eletrônico pel:l
União, Estados, Distrito Federal e Munichios com mais de cinqüenta mil habitantes
§ 4° O descumprimento do que dispõem os §§ 1°,2° e 3° deste artigo suieita o
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Ente da Federação à sanção prevista no §
2° do art 51.
§ 5) O Poder Executivo da União promoverá, no prazo de sessenta dias após o
encerrar "lento do período de referência do relatório, i I consolidação, nos níveis municipal,
estadual, incluindo o Distrito Federal, e nacional, dos dados contidos nos Relatórios."
"SEÇÃO VI
Da Fiscalização da Gestão Fiscal e do
Atin~limento de Metas Sociais"
',Irt. 59
.
I ..- atingimento das metas fiscais e sociais estabeJecidas na de diretrizes orçament.~rias;

§ 1°

.
a possibilidade de ocorrência das
situ,~ções previstas nos arts. 8°-A e 9° (NR).
"Art. 60-A. Os relatórios referidos nos
art3. 52 a 55-A serão elaborados de forma
pad 'onizada nos termos de regulamento fedEral." (Nli)
j -

Art. ~;O Fica suprimido o § 4° do art. 55 da Lei
Complerr entar n° 101, de 4 de maio de 2000.
Art 4° Esta lei complementar entra em vigor no
primeiro dia do exercício financeiro imediatamente
sLlbseq'jante ao de sua publicação oficial.

Justificação
Os mecanismos estabelecidos pela Lei Complementa" n° 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilir:'ade Fiscal, para assegurar uma gestão responsável Jos recursos públicos em todos os Entes da Federar;ão, têm se mostrado, por enquanto, eficazes
par2. a gestão financeira do governo. Ao privilegiar o
paÇjamento da dívida em detrimento de investimentos
sociais, a LRF serve basicamente para induzir superávits primários. Nossa visãe é outra: na administração pública responsabilidade fiscal deve estar subordinada à responsabilidade social.
No entanto, deve-se constatar que a realização
de grandes investimentori nem sempre corresponde a
LIma efetiva melhoria düs indicadores sociais correspondentes, como é o ',;aso da área da saúde, onde
muito se investe, gera)do um elevado custo econômico, sem a obtenção de benefícios sociais compatíveis,
já que o atendimento à população dependente dos
serviços públicos de saúde continua péssimo e os
profissionais da área permanecem recebendo remuneração aviltante.
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Também na área do ensino é este o quadro que
se encontra: grandes investimentos, melhora quantitativa, puramente numérica dos serviços públicos de
educação, mas crescente déficit qualitativo, que leva
os egressos da escola pública a uma situação de
grande desvantagem competitiva diante dos que cursaram estabelecimentos particulares de ensino, no
momento de tentar o ingresso no nível universitário
ou no mercado de trabalho.
Este quadro social está, urgentemente, a exigir
a fixação de metas sociais, cujo atingimento passe a
ser sistematicamente cobrado pela sociedade de
seus governantes. É precisamente este o objetivo do
presente projeto de lei complementar, que, mediante
alteração da lei de Responsabilidade Fiscal, propõe
a criação de mecanismos orçamentários adequados
à definição de parâmetros sociais e metas setoriais a
serem atingidas, a cada exercício financeiro, nas áreas de saúde, educação, segurança, habitação e alimentação.
Certos de que o presente projeto representa importante e inadiável aprimoramento da lei Complementar n° 101, de 2000, contamos com o apoio dos
ilustres Colegas Parlamentares para sua aprovação.
Sala da Sessões, 31 de outubro de 2001. Deputado João Paulo.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLA TI VOS CeDI
.CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil
1988

TíTULO 111
Da Organização do Estado

CAPíTULO VII
Da Administração Pública
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 37. A administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
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* Artigo, caput com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 19, de 4-6-1998.

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que
preencham os requisitos estabelecidos em
lei, assim como aos estrangeiros, na forma
da lei;
* Inciso I com redação dada pela
Emenda Constitucional n° 19, de 4-6-1998.
II - a investidura em cargo ou emprego
público depende de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma
prevista em lei, ressalvadas as nomeações
para cargo em comissão declarado em lei
de livre nomeação e exoneração;
* Inciso 11 com redação dada pela
Emenda Constitucional n° 19, de 4-6-1998.
111 - o prazo de validade do concurso
público será de até dois anos, prorrogável
uma vez, por igual período;
IV - durante o prazo improrrogável
previsto no edital de convocação, aquele
aprovado em concurso público de provas ou
de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;
V - as funções de confiança, exercidas
exclusivamente por servidores ocupantes de
cargo efetivo, e os cargos em comissão, a
serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas
às atribuições de direção, chefia e assessoramento;
* Inciso V com redação dada pela
Emenda Constitucional n° 19, de 4-6-1998.
VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;
VII - o direito de greve será exercido
nos termos e nos limites definidos em lei específica;
* Inciso VII com redação dada pela
Emenda Constitucional n° 19, de 4-6-1998.
VIII - a lei reservará percentual dos
cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os
critérios de sua admissão;
IX - a lei estabelecerá os casos de
contratação por tempo determinado para
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atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;
X - a remuneração dos servidores púbicos e o subsídio de que trata o § 4° do
art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e
sem distinção de índices;
* Inciso X com redação dada pela
Emenda Constitucional n° 19, de 4-6-1998.
XI - a remuneração e o subsídio dos
ocupantes de cargos, funções e empregos
públicos da administração direta, autárquica e
fundacional, dos membros de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, dos detentores de
mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie
remuneratória, percebidos cumulativamente
ou não, incluídas as vantagens pessoais ou
de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal;
* Inciso XI com redação dada pela
Emenda Constitucional n° 19, de 4-6-1998.
XII - os vencimentos dos cargos do
Poder legislativo e do Poder Judiciário não
poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;
TíTULO VI
Da Tributação e do Orçamento
CAPíTULO 11
Das Finanças Públicas
SEÇÃO 11
Dos Orçamentos
Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano
plurianual, às diretrizes, orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados
pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma
do regimento comum.

§ 1° Caberá a urna Comissão mista
permanente de Senadores e Deputados:
I - examinar e emitir parecer sobre os
projetos referidos neste artigo e sobre as
contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;
11 - examinar e emitir parecer sobre
os planos e programas nacionais, regiona-
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is e setoriais previstos nesta Constituição
e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso
Nacional de suas Casas, criadas de acordo com o art.58.
§ 2° As emendas serão apresentadas
na Comissão mista, que sobre elas emitirá
parecer, e apreciadas, na forma regimental,
pelo Plenário das duas Casas do Congresso
Nacional.
§ 3° As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso:
I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;
11 - indiquem os recursos necessários,
admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidam
sobre:
a) dotações para pessoal e seus encargos;
b) serviço da dívida;
c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito
Federal; ou
111- sejam relacionadas:
a) com a correção de erros ou omissões;ou
b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.
§ 4° As emendas ao projeto de lei de
diretrizes orçamentárias não poderão ser
aprovadas quando incompatíveis com o piano plurianual.
§ 5° O Presidente da República poderá
enviar mensagem ao Congresso Nacional
para propor modificação nos projetos a que
se refere este artigo enquanto não iniciada a
votação, na Comissão mista, da parte cuja
alteração é proposta.
§ 6° Os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão enviados pelo Presidente
da República ao Congresso Nacional, nos
termos da lei complementar a que se refere
o art. 165, § 9°.
§ 7° Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto nesta seção, as demais normas relativas ao processo legislativo.
§ 8° Os recursos que, em decorrência
de veto, emenda ou rejeição do projeto de
lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados,
conforme o caso, mediante créditos especi-
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ais ou suplementares com prévia e específica autorização legislativa.

lEI COMPLEMENTAR N° 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000
Estabelece Normas de Finanças PÚblicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar:
CAPíTULO 11
Do Planejamento
SEÇÃO 11
Da Lei de Diretrizes Orçamentárias
Art. 4° A lei de diretrizes orçamentárias atenderá
o disposto no § 2° do art. 165 da Constituição e:
I - disporá também sobre:
a) equilíbrio entre receitas e despesas;
b) critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea b do inciso 11 deste artigo, no
art. 9 e no inciso 11 do § 1° do art. 31;
c) (VETADO)
d) (VETADO)
e) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos;
f) demais condições e exigências para
transferências de recursos a entidades públicas e privadas;
11- (VETADO)
111 - (VETADO)
§ 1° Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais,
em que serão estabelecidas metas anuais,
em valores correntes e constantes, relativas
a receitas, despesas, resultados nominal e
primário e montante da divida pública, para o
exercício a que se referirem e para os dois
seguintes.
§ 2° Anexo conterá, ainda:
I - avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior:
11 - demonstrativo das metas anuais,
instruído com memória e metodologia de
cálculo que justifiquem os resultados preten-
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didos, comparando-as com as fixadas nos
três exercícios anteriores, e evidenciando a
consistência delas com as premissas e os
objetivos da politica econômica nacional;
111- evolução do patrimônio líquido, também nos ú~irnos três exercícios, destacando a
origem e a aplicação dos recursos obtidos
com a alienação de ativos;
IV - avaliação da situação financeira e
atuarial:
a) dos regimes geral de previdência
social e próprio dos servidores públicos e do
Fundo de Amparo ao Trabalhador;
b) dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial;
V - demonstrativo da estimativa e
compensação da renúncia de receita e da
margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.
§ 3° A lei de diretrizes orçamentárias
conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e
outros riscos capazes de afetar as contas
públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem.
§ 4° A mensagem que encaminhar o
projeto da União apresentará, em anexo específico, os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções para seus principais
agregados e variáveis, e ainda as metas de
inflação, para o exercício subseqüente.
SEÇÃO 111
Da Lei Orçamentária Anual
Art. 5° O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual,
com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta lei complementar:
I - conterá, em anexo, demonstrativo
da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento de que trata o § 1° do
art. 4°;
11 - será acompanhado do documento a
que se refere o § 6° do art. 165 da Constituição, bem como das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de
despesas obrigatórias de caráter continuado;
111 - conterá reserva de contingência,
cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao:
a) (VETADO)
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b) atendimf;nto de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
§ 1° Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as
receitas que as atenderão, constarão da lei
orçamentária anual.
§ 2° O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei orçamentária e nas de créditc, adicional.
§ 3° A atualiza~ão monetária do principal da divida mobili"iria refinanciada não poderá superar a variação do índice de preços
previsto na lei de diretrizes orçamentárias,
ou em legislação especifica.
§ 4° É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou
com dotação ilimitada.
§ 5° A lei orçamentária não consignará
dotação para investimento com duração superior a um exercício financeit:) que não esteja previsto no plano pluria'lual ou em lei
que autorize a sua inclusão, conforme disposto no § 1° do art. 167 da Constituição.
§ 6° Integrarão as desp3sas da União,
e serão incluídas na lei orçélmentária, as do
Banco Central do Brasil rela~jvas a pessoal
e encargos sociais, custeio administrativo,
inclusive os destinados a benefícios e assistência aos servidores, e a investimentos.
§ 7° (Vetado)
SEÇÃO IV
Da Execução Orçamentária e do
Cumprimento das Metas
Art. 8° Até trinta dias após 3 publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de diretrizesorçamentárias e observado o disposto na alínea c
do inciso I do art. 4°, o Poder Fxecutivo estabelecerá a
programação financeira e o cronograma de execução
mensal de desembolso.
Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específi.;a serão utilizados exclusivamente para atender ac objeto de sua vinculação,
ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
Art. 9° Se verificado, ao final de um bimestre,
que a realização da receita poderá não comportar o
cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os
Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato
próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias
subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de
diretrizes orçamentárias.
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§ 1° No caso de restabelecimento da receita
prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.
§ 2° Não serão objeto de limitação as despesas
que constituam obrigações constitucionais e legais
do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento
do serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias.
§ 3° No caso de os Poderes legislativo e Judiciário e o Ministério Público não promoverem a limitação no prazo estabelecido no caput, é o Poder Executivo autorizado a limitar os valores financeiros segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.
§ 4° Até o final dos meses de maio, setembro efevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o
cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre,
em audiência pública na comissão referida no § 1° do
art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.
§ 5° No prazo de noventa dias após o encerramento de cada semestre, o Banco Central do Brasil
apresentará, em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do Congresso Nacional, avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e cambial, evidenciando o
impacto e o custo fiscal de suas operações e os resultados demonstrados nos balanços.
CAPíTULO IV
Da Despesa Pública
SEÇÃO I
Da Geração da Despesa
SUBSEÇÃO I
Da Despesa Obrigatória de Caráter Continuado
Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida
provisória ou ato administrativo normativo que fixem
para o ente a obrigação legal de sua execução por um
período superior a dois exercícios.
§ 1° Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com
a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.
§ 2° Para efeno do atendimento do § 1°, o ato será
acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados
fiscais previstas no anexo referido no § 1° do art. 4, de-
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vendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes,
ser compensados pelo aumento permanente de receita
ou pela redução permanente de despesa.
§ 30 Para efeito do § 20, considera-se aumento
permanente de receita o proveniente da elevação de
alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração
ou criação de tributo ou contribuição.
§ 40 A comprovação referida no § 20 , apresentada
pelo proponente conterá as premissas e metodologia
de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do plano
plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.
§ 50 A despesa de que trata este artigo não será
executada antes da implementação das medidas referidas no § 20 , as quais integrarão o instrumento que
a criar ou aumentar.
§ 60 O disposto no § 1° não se aplica às despesas destinadas ao serviço da divida nem ao reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição.
§ 70 Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado.
SEÇÃO 11
Das Despesas com Pessoal
SUBSEÇÃO I
Definições e Limites
Art. 20. A repartição dos limites globais do art.
19 não poderá exceder os seguintes percentuais:
1- na esfera federal:
a) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento)
para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas da
União;
b) 6% (seis por cento) para o Judiciário;
c) 40,9% (quarenta inteiros e nove décimos por
cento) para o Executivo, destacando-se 3% (três por
cento) para as despesas com pessoal decorrentes do
que dispõem os incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e o art. 31 da Emenda Constitucional n° 19, repartidos de forma proporcional à média das despesas
relativas a cada um destes dispositivos, em percentual
da receita corrente líquida, verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta lei complementar;
d) 0,6% (seis décimos por cento) para o Ministério Público da União;
II - na esfera estadual:
a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado;
b) 6% (seis por cento) para o Judiciário;
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c) 49% (quarenta e nove por cento) para o Executivo;
d) 2% (dois por cento) para o Ministério Público
dos Estados;
111 - na esfera municipal:
a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;
b) 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o
Executivo.
§ 1° Nos Poderes Legislativo e Judiciário de
cada esfera, os limites serão repartidos entre seus órgãos de forma proporcional à média das despesas
com pessoal, em percentual da receita corrente liquida, verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta lei complementar.
§ 20 Para efeito deste artigo entende-se como
órgão:
I - o Ministério Público;
11 - no Poder Legislativo:
a) Federal, as respectivas Casas e o Tribunal de
Contas da União;
b) Estadual, a Assembléia Legislativa e os Tribunais de Contas;
c) do Distrito Federal, a Câmara Legislativa e o
Tribunal de Contas do Distrito Federal;
d) Municipal, a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas do Município, quando houver;
111- no Poder Judiciário:
a) Federal, os tribunais referidos no art. 92 da
Constituição;
b) Estadual, o Tribunal de Justiça e outros,
quando houver.

§ 30 Os limites para as despesas com pessoal
do Poder Judiciário, a cargo da União por força do inciso XIII do art. 21 da Constituição, serão estabelecidos mediante aplicação da regra do § 10 .
§ 40 Nos Estados em que houver Tribunal de
Contas dos Municípios, os percentuais definidos nas
alíneas a e c do inciso 11 do caput serão, respectivamente, acrescidos e reduzidos em 0,4% (quatro décimos por cento).
§ 50 Para os fins previstos no art. 168 da Constituição, a entrega dos recursos financeiros correspondentes à despesa total com pessoal por Poder e órgão será a resultante da aplicação dos percentuais
definidos neste artigo, ou aqueles fixados na lei de diretrizes orçamentárias.
§ 60 (Vetado).
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CAPíTULO IX
Da Transparência, Controle e Fiscalização
SEÇÃO I

Da Transparência da Gestão Fiscal
Art. 48. São instrumentos de transparência da
gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação,
inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os
planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer
prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.
Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular
e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei
de diretrizes orçamentárias e orçamentos.

SEÇÃO 11
Da Escrituração e Consolidação das Contas
Art. 51. O Poder Executivo da União promoverá,
até o dia trinta de junho, a consolidação, nacional e
por esfera de governo, das contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior, e a sua divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público.

§ 1° Os Estados e os Municípios encaminharão
suas contas ao Poder Executivo da União nos seguintes prazos:
I - municípios, com cópia para o Poder Executivo do respectivo Estado, até trinta de abril;
11 - Estados, até trinta e um de maio.
§ 2° O descumprimento dos prazos previstos
neste artigo impedirá, até que a situação seja regularizada, que o ente da Federação receba transferências voluntárias e contrate operações de crédito, exceto
as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária.
SEÇÃO 111
Do Relatório Resumido da Execução
Orçamentária
Art. 52. O relatório a que se refere o § 3° do art.
165 da Constituição abrangerá todos os Poderes e o
Ministério Público, será publicado até trinta dias após
o encerramento de cada bimestre e composto de:
I - balanço orçamentário, que especificará, por categoria econômica, as:
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a) receitas por fonte, informando as realizadas e a realizar, bem como a previsão
atualizada;
b) despesas por grupo de natureza,
discriminando a dotação para o exercício, a
despesa liquidada e o saldo;
11 - demonstrativos da execução das:
a) receitas, por categoria econômica e
fonte, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita
realizada no bimestre, a realizada no exercício e a previsão a realizar;
b) despesas, por categoria econômica
e grupo de natureza da despesa discriminando dotação inicial, dotação para o exercício, despesas empenhada e liquidada, no
bimestre e no exercício;
c) despesas, por função e subfunção.
§ 1° Os valores referentes ao refinanciamento da divida mobiliária constarão destacadamente nas receitas de operações de
crédito e nas despesas com amortização da
dívida.
§ 2° O descumprimento do prazo previsto neste artigo sujeita o ente às sanções
previstas no § 2° do art. 51.
Art. 53. Acompanharão o Relatório Resumido
demonstrativos relativos a:
I - apuração da receita corrente liquida, na forma definida no inciso IV do art. 2°, sua evolução, assim como a previsão de seu desempenho até o final
do exercício;
11 - receitas e despesas previdenciárias a que se
refere o inciso IV do art. 5°;
111 - resultados nominal e primário;
IV - despesas com juros, na forma do inciso 11
do § 4°.
V - Restos a Pagar, detalhando, por Poder e órgão referido no art. 2°, os valores inscritos, os pagamentos realizados e o montante a pagar.
§ 1° O relatório referente ao último bimestre do
exercício será acompanhado também de demonstrativos:
I - do atendimento do disposto no inciso 111 do
art. 167 da Constituição, conforme o § 3° do art. 32;
11 - das projeções atuariais dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos;
111- da variação patrimonial, evidenciando a alienação de ativos e a aplicação dos recursos dela decorrentes.
§ 2° Quando for o caso, serão apresentadas justificativas:
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I - da limitação de empenho;
11- da frustração de rece~as, especificando as medidas de combate à sonegação e à evasão fiscal, adotadas e a adotar, e as ações de fiscalização e cobrança.
SEÇÃO IV
Do Relatório de Gestão Fiscal
Art. 54. Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos t~ulares dos Poderes e órgãos referidos no
art. 20 Relatório de Gestão Fiscal, assinado pelo:
I - Chefe do Poder Executivo;
11- Presidente e demais membros da Mesa Diretora ou órgão equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Legislativo;
111 - Presidente de Tribunal e demais membros
de Conselho de Administração ou órgão decisório
equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Judiciário;
IV - Chefe do Ministério Público, da União e dos
Estados.
Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno, bem como
por outras definidas por ato próprio de cada Poder ou
órgão referido no art. 20.
Art. 55. O relatório conterá:
I - comparativo com os limites de que trata esta
Lei Complementar, dos seguintes montantes:
a) despesa total com pessoal, distinguindo a
com inativos e pensionistas;
b) dívidas consolidada e mobiliária;
c) concessão de garantias;
d) operações de crédito, inclusive por antecipação de receita;
e) despesas de que trata o inciso 11 do art. 4°;
11 - indicação das medidas corretivas adotadas
ou a adotar, se ultrapassado qualquer dos limites;
111 - demonstrativos, no último quadrimestre:
a) do montante das disponibilidades de caixa
em trinta e um de dezembro;
b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas;
1) liquidadas;
, 2) empenhadas e não liquidadas, inscritas por
atenderem a uma das condições do inciso II do art. 41 ;
3) empenhadas e não liquidadas, inscr~as até o
limite do saldo da disponibilidade de caixa;
4) não inscritas por falta de disponibilidade de
caixa e cujos empenhos foram cancelados;
e) do cumprimento do disposto no inciso 11 e na
alínea b do inciso IV do art. 38.
§ 1° O relatório dos titulares dos órgãos mencionados nos incisos 11,111 e IV do art. 54 conterá apenas
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as informações relativas à alínea a do inciso I, e os
documentos referidos nos incisos 11 e 111.
§ 2° O relatório será publicado até trinta dias
após o encerramento do período a que corresponder,
com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico.
§ 3° O descumprimento do prazo a que se refere o
§ 2° suje~a o ente à sanção prevista no § 2° do art. 51.
§ 4° Os relatórios referidos nos arts. 52 e 54 deverão ser elaborados e forma padronizada, segundo
modelos que poderão ser atualizados pelo conselho
de que trata o art 67.
SEÇÃO V
Das Prestações de Contas
Art. 56. As contas prestadas pelos Chefes do
Poder Executivo incluirão, além das suas próprias, as
dos Presidentes dos órgãos dos Poderes Legislativo
e Judiciário e do Chefe do Ministério Público, referidos no art. 20, as quais receberão parecer prévio, separadamente, do respectivo Tribunal de Contas.
§ 1° As contas do Poder Judiciário serão apresentadas no âmbito:
I - da União, pelos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, consolidando as dos respectivos tribunais;
11- dos Estados, pelos Presidentes dos Tribunais de Justiça, consolidando as dos demais tribunais.

§ 2° O parecer sobre as contas dos Tribunais de
Contas será proferido no prazo previsto no art. 57 pela
comissão mista permanente referida no § 1° do art.
166 da Constituição ou equivalente das Casas Legislativas estaduais e municipais.
§ 3° Será dada ampla divulgação dos resultados
da apreciação das contas, julgadas ou tomadas.
SEÇÃO VI
Da Fiscalização da Gestão Fiscal
Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com
o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público,
fiscalizarão o cumprimento das normas desta lei complementar, com ênfase no que se refere a:
I - atingimento das metas estabelecidas na lei
de diretrizes orçamentárias;
11 - limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar;
111- medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos
dos arts. 22 e 23;
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IV - providências tomadas, conforme o disposto
no art. 31, para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites;
V - destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restriçõesconstitucionais e as desta lei complementar;
VI - cumprimento do limite de gastos totais dos
legislativos municipais quando houver.
§ 1° Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes
ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:
I - a possibilidade de ocorrência das situações
previstas no inciso 11 do art 4° e no art. 9°;
II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento) do limite;
111- que os montantes das dividas consolidada e
mobiliária, das operações de crédito e da concessão
de garantia se encontram acima de 90% (noventa por
cento) dos respectivos limites;
IV - que os gastos com inativos e pensionistas
se encontram acima do limite definido em lei;
V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária.
§ 2" Compete ainda aos Tribunais de Contas verificar os cálculos dos limites da despesa total com
pessoal de cada Poder e órgão referido no art. 20.
§ 3° O Tribunal de Contas da União acompanhará
o cumprimento do disposto nos §§2°, 3° e 4° do art. 39.
CAPíTULO X
Disposições Finais e Transitórias
Art. 60. lei estadual ou municipal poderá fixar;imites inferiores àqueles previstos nesta lei comp,ementar para as dividas consolidada e mobiliária, operações de crédito e concessão de garantias.
Art, 61. Os títulos da divida pública, desde que
devidamente escriturados em sistema centrali~ado
de liquidação e custódia, poderão ser oferecidos em
caução para garantia de empréstimos, ou em outras
transações previstas em lei, pelo seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N" 258, DE 2001
(Do Sr. Ricardo Izar)
Acrescenta inciso ao § 6° do art. 6°
da Lei Complementar n° 110, de 29 de junho de 2001, para permitir a movimentação do valor integral dos créditos de
complementos de atualização monetária
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, nos casos de aquisição de
moradia própria.
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(Às Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54))
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O § 6° do art. 6° da lei Complementar n°
110, de 29 de junho de 2001, fica acrescido do seguinte inciso V:
"Art. 6°

..

§ 6° O titular da conta vinculada fará
jus ao crédito de que trata o inciso I do caput deste artigo, em uma única parcela, até
junho de 2002, disponível para imediata movimentação a partir desse mês, nas seguintes situações:
V - nas hipóteses de que tratam os incisos V, VI e VII do art. 20 da lei nO 8.036,
de 1990."
Art. 2° Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Justificação
Após um longo processo de negociação com o
Poder Executivo, o Congresso Nacional aperfeiçoou e
aprovou, no primeiro semestre deste ano, o Projeto
de lei Complementar n° 195, de 2001, que disciplinou
a forma de pagamento dos créditos de complementos
de atualização monetária nas contas vinculadas do
FGTS, existentes à época dos chamados Plano Verão e Plano Collor I.
O PlP nU 195/2001, posteriormente sancionado
como lei Complementar n° 110, de 29 de junho de
2001, estabeleceu um cronograma de pagamento
desses créditos devidos aos trabalhadores, que se
estende, para aqueles titulares de contas vinculadas
com maiores valores a receber, até 2007.
Para alguns grupos de trabalhadores, no entanto, a lei complementar dispensou a necessidade de
enquadramento nesse cronograma e permitiu que o
crédito fosse feito em uma única parcela, até junho de
2002, disponível para imediata movimentação. É o
caso dos pacientes com doenças graves e terminais,
bem como de aposentados por invalidez e idosos
com mais de 65 anos de idade.
Contudo, há um outro grupo de trabalhadores
que, por motivo diverso, deveria ter sido incluído entre
aqueles com direito à antecipação dos créditos. Trata-se dos titulares de contas vinculadas que possuem
financiamentos habitacionais no âmbito do SFH ou
que estão buscando adquirir sua moradia própria,
dentro das regras do FGTS.
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Na medida em que os saldos de suas contas
vinculadas aí incluídos os complementos de atualização monetária podem ser utilizados para abater ou
quitar os financiamentos habitacionais, os montantes
sacados para tal fim retomam ao próprio Fundo, sob a
forma de principal e juros de operações de crédito realizadas na área de habitação popular. Trata-se, na
realidade, de um encontro de contas, sem impactos
importantes sobre o patrimônio líquido do FGTS.
Portal razão, não há motivo para que os titulares
de contas vinculadas, enquadrados nas hipóteses de
saque dos incisos V a VII do art. 20 da Lei n° 8.036, de
1990, tenham de esperar até 2007, em muitos casos,
para poderem utilizar, integralmente, os complementos de atualização monetária a que fazem jus.
Assim, o presente projeto de lei complementar
procura corrigir tal injustiça, ao acrescentar um novo
inciso V ao § 6° do art. 6° da Lei Complementar n°
110, de 2001, permitindo a movimentação imediata
dos créditos integrais dos complementos de atualização monetária, nos casos de pagamento de parte das
prestações decorrentes de financiamento habitacional no âmbito do SFH, de liquidação ou amortização
extraordinária do saldo devedor de financiamento
imobiliário e de pagamento total ou parcial do preço
de aquisição de moradia própria.
Diante do elevado alcance social da proposta,
temos a certeza de contarmos com o apoio dos ilustres deputados e deputadas à aprovação do presente
projeto de lei complementar.
Sala das Sessões, de de 2001. - Deputado
Ricardo Izar.
LEI COMPLEMENTAR N° 110,
DE 29 DE JUNHO DE 2001
Institui contribuições sociais, autoriza créditos de complementos de atualização monetárias em contas vinculadas
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e dá outras providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei complementar:
Art. 6° O Termo de Adesão a que se refere o
inciso I do art. 4° a ser firmado no prazo e na forma
definidos em Regulamento, conterá:
I - a expressa concordância do titular da conta
vinculada com a redução do complemento de que
trata o art. 40, acrescido da remuneração prevista
no caput do art. 5°, nas seguintes proporções:
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a) zero por cento sobre o total do complemento
de atualização monetária de valor até R$2.000,00
(dois mil reais);
b) oito por cento sobre o total do complemento
de atualização monetária de valor de R$2.000,01
(dois mil reais e um centavo) a R$5.000,00 (cinco mil
reais);
c) doze por cento sobre o total do complemento
de atualização monetária de valor de R$5.000,01
(cinco mil reais e um centavo) a R$8.000,00 (oito mil
reais);
d) quinze por cento sobre o total do complemento de atualização monetária de valor acima de
R$8.000,00 (oito mil reais);
II - a expressa concordância do titular da conta
vinculada com a forma e os prazos do crédito na conta vinculada, especificados a seguir:
complemento de atualização monetária no valor
total de R$1.000,00 (um mil reais), até junho de 2002,
em uma única parcela, para os titulares de contas vinculadas que tenham firmado o Termo de Adesão até o
último dia útil do mês imediatamente anterior;
a) complemento de atualização monetária no
valor total de R$1.000,01 (um mil reais e um centavo)
a R$2.000,00 (dois mil reais), em duas parcelas semestrais, com o primeiro crédito em julho de 2002,
sendo a primeira parcela de R$1.000,00 (um mil reais), para os titulares de contas vinculadas que tenham
firmado o Termo de Adesão até o último dia útil do
mês imediatamente anterior;
b) complemento de atualização monetária no
valor total de R$2.000,01 (dois mil reais e um centavo) a R$5.000,00 (cinco mil reais), em cinco parcelas
semestrais, com o primeiro crédito em janeiro de
2003, para os titulares de contas vinculadas que tenham firmado o Termo de Adesão até o último dia útil
do mês imediatamente anterior;
c) complemento de atualização monetária no
valor total de R$5.000,01 (cinco mil reais e um centavo) a R$8.000,00 (oito mil reais), em sete parcelas semestrais, com o primeiro crédito em julho de 2003,
para os titulares de contas vinculadas que tenham firmado o Termo de Adesão até o último dia útil do mês
imediatamente anterior;
d) complemento de atualização monetária no
valor total acima de R$8.000,00 (oito mil reais), em
sete parcelas semestrais, com o primeiro crédito em
janeiro de 2004, para os titulares de contas vinculadas que tenham firmado o Termo de Adesão até o último dia útil do mês imediatamente anterior; e
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e) complemento de atualização monetária no
valor total acima de R$8.000,00 (oito mil reais), em
sete parcelas semestrais, com o primeiro crédito em
janeiro de 2004, para os titulares de contas vinculadas que tenham firmado o Termo de Adesão até o último dia útil ,jo mês imediatamente anterior; e
111 - declaração do titular da conta vinculada,
sob as penas da lei, de que não está nem ingressará
em juízo discutindo os complementos de atualização
monetária relativos a junho de 1987, ao período de 10
de dezembro de 1988 a 28 de fevereiro de 1989, a
abril e maio de 1990 e a fevereiro de 1991.
§ 1° No caso da alínea b do inciso I, será creditado valorde R$2.000,00 (dois mil reais), quando a aplicação do percentual de redução resultar em quantia
inferior a este.

§ 2° No caso da alínea c do inciso I, será creditado valor de R$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), quando a aplicação do percentual de redução resultar em quantia inferior a este.
§ 3" No caso da alínea d do inciso I será creditado valor de R$7.040,00 (sete mil e quarenta reais),
quando a aplicação do percentual de redução resultar
em quantia inferior a este.
§ 4° Para os trabalhadores que vierem a firmar
seus termos de adesão após as datas previstas nas
alíneas a a d do inciso li, os créditos em suas contas
vinculadas iniciar-se-ão no mês subseqüente ao da
assinatura do Termo de Adesão, observadas as demais regras constantes nesses dispositivos, quanto a
valores, número e periodicidade de pagamento de
parcelas.
§ 5° As faixas de valores mencionadas no inciso
11 do caput serão definidas pelos complementos a
que se refere o art. 4°, acrescidos da remuneração
prevista no caput do art. 5°, antes das deduções de
que tratam o inciso I do caput e os §§ 1° e 2°.
§ 6° O titular da conta vinculada fará jus ao crédito de que trata o inciso li do caput deste artigo, em
uma única parcela, até junho de 2002, disponível para
imediata movimentação a partir desse mês, nas seguintes situações:
I - na hipótese de o titular ou qualquer de seus
dependentes for acometido de neoplasia maligna,
nos termos do inciso XI do art. 20 da Lei n° 8.036, de
11 de maio de 1990;
11- quando o titular ou qualquer de seus dependentes for portador do vírus HIV;
111 - se o trabalhador, com crédito de até
R$2.000,00 (dois mil reais), for aposentado por invalidez, em função de acidente do trabalho ou doença
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profissional, ou aposentado maior de sessenta e cinco anos de idade;
IV - quando o titular ou qualquer de seus dependentes for acometido de doença terminal.
§ ]O O complemento de atualização monetária
de valor total acima de R$2.000,00 (dois mil reais) poderá. a critério do titular da conta vinculada, ser resgatado mediante entrega, em julho de 2002, ou nos
seis meses seguintes, no caso de adesões que se
efetuarem até dezembro de 2002, de documento de
quitação com o FGTS autorizando a compra de título,
lastreado nas receitas decorrentes das contribuições
instituídas pelos arts. 1° e 2° desta lei complementar,
de valor de face equivalente ao valor do referido complemento nos termos e condições estabelecidas pelo
Conselho Monetário Nacional- CMN.
Art. 7° Ao titular da conta vinculada que se encontre em litígio judicial visando ao pagamento dos
complementos de atualização monetária relativos a
junho de 1987, dezembro de 1988 a fevereiro de
1989, abril e maio de 1990 e fevereiro de 1991 , é facutado receber, na forma do art. 4°, os créditos de
que trata o art. 6°, firmando transação a ser homologada no juízo competente.

LEI N° 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990
Dispõe sobre o Fundo de Garantia
do tempo de serviço, e dá outras Providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no
FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações:
I - despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca e de força maior;
I - despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca e de força maior, comprovada
com o depósito dos valores de que trata o art. 18.
* Inciso I com redação dada pela Lei nO 9.491, de
9-9-97.

li - extinção total da empresa, fechamento de
quaisquer de seus estabelecimentos, filiais ou agências, supressão de parte de suas atividades, ou ainda
falecimento do empregador individual sempre que
qualquer dessas ocorrências implique rescisão de
contrato de trabalho, comprovada por declaração es-
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crita da empresa, suprida, quando for o caso, por decisão judicial transitada em julgado;
111 - aposentadoria concedida pela Previdência
Social;
IV - falecimento do trabalhador, sendo o saldo
pago a seus dependentes, para esse fim habilitados
perante a Previdência Social, segundo o critério adotado para a concessão de pensões por morte. Na falta
de dependentes, farão jus ao recebimento do saldo
da conta vinculada os seus sucessores previstos na
lei civil, indicados em alvará judicial, expedido a requerimento do interessado, independente de inventário ou arrolamento;
V - pagamento de parte das prestações decorrentes de financiamento habitacional concedido no
âmbito do Sistema Financeiro da Habitação - SFH,
desde que:
a) o mutuário conte com o mínimo de 3 (três)
anos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma
empresa ou em empresas diferentes;
b) o valor bloqueado seja utilizado, no mínimo,
durante o prazo de 12 (doze) meses;
c) o valor do abatimento atinja, no máximo, 80%
(oitenta por cento) do montante da prestação.
VI-liquidaçãoou amortização extraordinária do
saldo devedor de financiamento imobiliário, observadas as condições estabelecidas pelo Conselho Curador, dentre elas a de que o financiamento seja concedido no âmbito do SFH e haja interstício mínimo de 2
(dois) anos para cada movimentação;
VII - pagamento total ou parcial do preço da
aquisição de moradia própria, observadas as seguintes condições:
a) o mutuário deverá contar com o mínimo de 3
(três) anos de trabalho sob o regime do FGTS, na
mesma empresa ou empresas diferentes;
b) seja a operação financiável nas condições vigentes para o SFH.
VIII - quando o trabalhador permanecer três
anos ininterruptos, a partir de 1° de junho de 1990,
fora do regime do FGTS, podendo o saque, neste
caso, ser efetuado a partir do mês de aniversário do titular da conta;
* Inciso VIII com redação dada pela Lei n° 8.678,
de 13-7-93.
IX - extinção normal do contrato a termo, inclusive o dos trabalhadores temporários regidos pela Lei
n06.019, de 3 de janeiro de 1974;
X - suspensão total do trabalho avulso por período igualou superior a 90 (noventa) dias, comprova-
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da por declaração do sindicato representativo da categoria profissional.
XI - quando o trabalhador ou qualquer de seus
dependentes for acometido de neoplasia maligna.
* Inciso XI acrescido pela Lei n° 8.922, de
25-7-94.
XII - aplicação em quotas de Fundos Mútuos de
Privatização, regidos pela Lei n06.385, de 7 de dezembro de 1976, permitida a utilização máxima de 50%
(cinqüenta por cento) do saldo existente e disponível
em sua conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na data em que exercer a opção.
§ 1° A regulamentação das situações previstas
nos incisos I e II assegurará que a retirada a que faz
jus o trabalhador corresponda aos depósitos efetuados na conta vinculada durante o período de vigência
do último contrato de trabalho, acrescida de juros e
atualização monetária, deduzidos os saques.
§ 2° O Conselho Curador disciplinará o disposto
no inciso V, visando a beneficiar os trabalhadores de
baixa renda e a preservar o equilíbrio financeiro do
FGTS.
§ 3° O direito de adquirir moradia com recursos
do FGTS, pelo trabalhador só poderá ser exercido
para um único imóvel.
§ 4° O imóvel objeto de utilização do FGTS somente poderá ser objeto de outra transação com recursos do Fundo, na forma que vier a ser regulamentada pelo Conselho Curador.
§ 5° O pagamento da retirada após o período
previsto em regulamento, implicará atualização monetária dos valores devidos.
§ 6° Os recursos aplicados em cotas de fundos
Mútuos de Privatização, referidos no inciso XII, serão
destinados, nas condições aprovadas pelo CND, a
aquisições de valores mobiliários, no âmbito do Programa Nacional de Desestatização, de que trata a Lei
n° 9.491, de 1997, e de programas estaduais de desestatização, desde que, em ambos os casos, tais
destinações sejam aprovadas pelo CND.
* § 6° com redação dada pela Lei n° 9.635, de
15-5-98.
§ ]O Ressalvadas as alienações decorrentes
das hipóteses de que trata o § 8°, os valores mobiliários a que se refere o parágrafo anterior só poderão ser
integralmente vendidos, pelos respectivos Fundos,
seis meses após a sua aquisição, podendo ser alienada em prazo inferior parcela equivalente a 10% (dez
por cento) do valor adquirido, autorizada a livre aplicação do produto dessa alienação, nos termos da Lei
n° 6.385, de 7 de dezembro de 1976.
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* § r com redação dada pela Lei n° 9. 635, de
cação do produto dessa venda, nos termos da Lei n°
15-5-98.
§ 8° As aplicações em Fundos Mútuos de Privatização são nominativas, impenhoráveis e, salvo as
hipóteses previstas nos incisos I a IV e VI a XI deste
artigo e o disposto na Lei n° 7.670, de 8 de setembro
de 1988, indisponíveis por seus titulares.
* § 8° acrescido pela Lei n° 9.491, de 9-9-97.

§ 9° Decorrido o prazo mínimo de doze meses,
contados da efetiva transferência das quotas para os
Fundos Mútuos de Privatização, os titulares poderão
optar pelo retorno para sua conta vinculada no Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço.
* § 9° acrescido pela Lei nO 9.491, de 9-9-97.
§ 10. A cada período de seis meses, os titulares
das aplicações em Fundos Mútuos de Privatização
poderão transferi-Ias para outro fundo de mesma natureza.
* § 10. acrescido pela Lei n09.491, de 9-9-97.
§ 11 . O montante das aplicações de que trata o §
6° deste artigo ficará limitado ao valor dos créditos
contra o Tesouro Nacional de que seja titular o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço.

• § 11. acrescido pela Lei n° 9.491, de 9-9-97.
§ 12. Desde que preservada a participação individuai dos quotistas, será permitida a constituição de
clubes de investimento, visando a aplicação em quotas de Fundos Mútuos de Privatização.
* § 12. acrescido pela Lei n° 9.491, de 9-9-97.

§ 13. A garantia a que alude o § 4° do art. 13 desta lei não compreende as aplicações a que se refere o
inciso XII deste artigo.
• § 13. acrescido pela Lei n09.491, de 9-9-97.
§ 14. O Imposto de Renda incidirá exclusivamente sobre os ganhos dos Fundos Mútuos de Privatização que excederem a remuneração das contas
vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, no mesmo período.
• § 14. acrescido pela Lei n° 9.491, de 9-9-97.
§ 15. Os recursos automaticamente transferidos
da conta do titular no Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço em razão da aquisição de ações não afetarão
a base de cálculo da multa rescisória de que tratam os
parágrafos 1° e 2° do art. 18 desta lei.
• § 15. acrescido pela Lei n U 9.491, de 9-9-97.
§ 16. Os clubes de investimento a que se refere
o § 12 poderão resgatar, durante os seis primeiros
meses da sua constituição, parcela equivalente a 5%
(cinco por cento) das cuotas adquiridas, para atendimento de seus desembolsos, autorizada a livre apli-

6.385, de 7 de dezembro de 1976.
• § 16 com redação dada pela Lei n09.635, de
15-5-98.
'Vide Medida Provisória n° 2.197-43, de 24 de agosto
de 2001.

.
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.197-43,
DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Dispõe sobre a adoção de medidas
relacionadas com o Sistema Financeiro
da Habitação - SFH, altera as Leis nOs
4.380, de 21 de agosto de 1964, 8.036, de
11 de maio de 1990, e 8.692, de 28 de julho de 1993, e dá outras Providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1° Será admitida, no âmb~o do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, a ceJe1xação de contratos de financiamento com planos de reajustamento
do encargo mensal diferentes daqueles previstos na
Lei n° 8.692, de 28 de julho de 1993.
Parágrafo único. Nas operações de financiamento habitacional realizadas com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, o Conselho Curador do FGTS poderá definir os planos de
reajustamento do encargo mensal a serem nelas aplicados.
Art. 2° Os agentes financeiros do SFH poderão
contratar financiamentos onde a cobertura securitária
dar-se-á em apólice diferente do Seguro Habitacional
do Sistema Financeiro da Habitação, desde que a
operação preveja, obrigatoriamente, no mínimo, a cobertura relativa aos riscos de morte e invalidez permanente.
Art. 3° O art. 25 dE'. Lei n08.692, de 1993, passa a
vigorar com a seguint() redação:
"Art. 25. Nos financiamentos celebrados no âmbif o do Sistema Financeiro da Habitação, a taxa efetiva de juros será de, no
máximo, deze por cento ao ano." (NR)
Art. 4° O inci~o III do art. 18 da Lei n° 4.380, de
21 de agosto de 1934, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"111 - estabelecer as condições gerais a
que deverão satisfazer as aplicações do
Sistema Financeiro da Habitação quanto a
garantia", juros, prazos, limites de risco e
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valores maxlmos de financiamento e de
aquisição dos imóveis financiados no âmbito
do Sistema Financeiro da Habitação." (NR)
Art. 5° A Lei n° 8.036, de 11 de maio
de 1990, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 9°
..

§ 6° Mantida a rentabilidade média de
que trata o § 10, as aplicações em habitação
popular poderão contemplar sistemática de
desconto, direcionada em função da renda
familiar do beneficiário, onde o valor do benefício seja concedido mediante redução no
valor das prestações a serem pagas pelo
mutuário ou pagamento de parte da aquisição ou construção de imóvel, dentre outras,
a critério do Conselho Curador do FGTS.
§ 7° Os recursos necessários para a
consecução da sistemática de desconto serão destacados, anualmente, do orçamento
de aplicação de recursos do FGTS, constituindo reserva específica, com contabilização
própria." (NR)
"Art. 20
.
I - despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa reciproca e de força
maior;

§ 17. Fica vedada a movimentação da
conta vinculada do FGTS nas modalidades
previstas nos incisos V, VI e VII deste artigo,
nas operações firmadas, a partir de 25 de
junho de 1998, no caso em que o adquirente já seja proprietário ou promitente comprador de imóvel localizado no município onde
resida, bem como no caso em que o adquirente já detenha, em qualquer parte do
País, pelo menos um financiamento nas
condições do SFH.
§ 18. É indispensável o comparecimento pessoal do titular da conta vinculada
para o pagamento da retirada nas hipóteses
previstas nos incisos I, 11, 111, VIII, IX e X
deste artigo, salvo em caso de grave moléstia comprovada por perícia médica, quando
será paga a procurador especialmente
constituído para esse fim." (NR)
"Art. 23
..
§ 1°
..
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I - não depositar mensalmente o percentual referente ao FGTS, bem como os
valores previstos no art. 18 desta lei, nos
prazos de que trata o § 6° do art. 477 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT;
.......................................................(NR)
"Art. 29-A. Quaisquer créditos relativos
à correção dos saldos das contas vinculadas do FGTS serão liquidados mediante
lançamento pelo agente operador na respectiva conta do trabalhador." (NR)
"Art. 29-B. Não será cabível medida liminar em mandado de segurança, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras
ações de natureza cautelar ou preventiva,
nem a tutela antecipada prevista nos arts.
273 e 461 do Código de Processo Civil que
impliquem saque ou movimentação da conta vinculada do trabalhador no FGTS." (NR)
Art. 6° Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória n° 2.197-42, de 27
de agosto de 2001.
Art 7° Esta medida provisória entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 8° Ficam revogados o § 1° do art. 9° e o art.
14 da Lei n° 4.380, de 21 de agosto de 1964, e o art.
23 da Lei n° 8.692, de 28 de julho de 1993.
Brasília, 24 de julho de 2001; 180° da Independência e 113° da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO- José Gregori - Pedro Malan - Francisco Dornelles - Martus Tavares - Gilmar Ferreira Mendes.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 263, DE 2001
(Do Sr. Dr. Hélio)
Estabelece o saque do saldo da
conta individual dos participantes do
PIS/Pasep em caso de doenças graves,
pagamento de mensalidade de curso superior ou amortização de financiamento
ou crédito estudantil público.
(Despacho Inicial: Apense-se ao PLP
n° 4/1991.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 4° da Lei Complementar n° 26, de
11 de setembro de 1975, passa a vigorar acrescido
do seguinte § 4°:
"Art. 4°
.
§ 4° O saldo da conta individual do trabalhador no Programa de Integração Social
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(PIS) poderá ser sacado pelo titular, além
das hipóteses previstas no § 1°, nos seguintes casos:
I - quando o trabalhador ou qualquer
dependente for acomentido do vírus HIV,
neoplasia maligna ou outra doença grave
em estado terminal;
II - pagamento de mensalidade escolar própria ou de seus dependentes de curso superior em instituição de ensino privado;
111 - amortização de financiamento ou
crédito estudantil público próprio ou de seus
dependentes. "
Art. 2° Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Justificação
Todo empregado ou servidor público é cadastrado pelo empregador ou pelo órgão governamental no
Programa PIS/Pasep em sua primeira admissão no
emprego ou em cargo público, respectivamente, o
que lhe dará direito ao recebimento do Abono Salarial
de 1 salário mínimo, (se receber até 2 salários mínimos no ano anterior) e do Seguro-Desemprego em
caso de dispensa sem justa causa (apenas o empregado).
Além desses dois casos, o trabalhador - somente aquele cadastrado no PIS/Pasep até 4 de outubro de 1988 - terá direito às quotas do Fundo
PIS/Pasep nos casos de aposentadoria, reforma militar (PASEP), invalidez permanente, transferência de
militar para a reserva remunerada (PASEP), morte do
trabalhador titular (caso em que o dependente realizará o saque), ser portador do vírus HIV ou neoplasia
maligna (câncer) tanto pelo titular quanto pelos dependentes, ou benefício assistencial a idosos e deficientes. Essas últimas hipóteses de saque foram determinadas por meras Resoluções do Conselho Diretor
do Fundo PIS/Pasep.
A nossa proposta, com o presente projeto de lei,
é no sentido de ampliarmos as hipóteses de saque do
saldo das contas individuais para os casos de doença
grave em estado terminal (agora por meio do mecanismo adequado: lei complementar em vez de resolução), pagamento de mensalidade escolar de curso
superior em instituição de ensino privada ou amortização de financiamento ou crédito estudantil do titular
ou de seus dependentes.
Com isso, esperamos que os trabalhadores,
conforme suas necessidades, possam usufruir de recursos de um Fundo que está em via de extinção,
pois, a partir da Constituição Federal de 1988, as con-
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tas deixaram de receber depósitos, sendo apenas
corrigidas monetariamente a juros de 6% ao ano mais
o Resultado Líquido Adicional (RlA) das aplicações,
cujos dividendos são pagos anualmente aos titulares,
de acordo com o calendário divulgado pela Caixa
Econômica Federal e pelo Banco do Brasil.
Tendo em vista a vedação da alínea c do inciso
11 do § 1° do art. 61 da Constituição Federal que proíbe os parlamentares de apresentarem propostas relativas aos servidores públicos da União, as quais são
privativas do Presidente da República, o presente
projeto de lei refere-se apenas ao Programa de Integração Social (PIS), quanto aos trabalhadores empregados regidos pela Consolidação das leis do Trabalho, deixando inalteradas as disposições relativas
ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (PASEP).
Ante o exposto, pedimos o apoio dos Nobres
Pares para a aprovação deste projeto que beneficiará
milhões de trabalhadores, conforme suas necessidades prementes.
Sala das Sessões, 20 de novembro de 2001. Dr. Hélio, Deputado Federal, PDT/SP.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil
1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
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ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1° São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças
Armadas;
11 - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b)organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios,
seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
* Alínea c com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 18, de 5-2-1998.
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais
para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da
administração pública, observado o disposto no art.
84, VI;
* Alínea e com redação dada pela Emenda
Constitucional nO 32, de 11-8-2001.
f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva.
* Alínea f com redação dada pela Emenda
Constitucional n018, de 5-2-1998.
§ 2° A iniciativa popular pode ser exercida pela
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de
lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco estados, com não menos de três décimos por cento dos
eleitores de cada um deles.

LEI COMPLEMENTAR N° 26,
DE 11 DE SETEMBRO DE 1975
Altera disposições da legislação
que regula o Programa de Integração Social - PIS, e o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PASEP.
O Presidente da República,
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Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei complementar:
Art 1° A partir do exercício financeiro a iniciar-se
em 1° de julho de 1976, serão unificados, sob a denominação de PIS/Pasep, os fundos constituídos com
os recursos do Programa de Integração Social- PIS,
e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEp, instituídos pelas Leis Complementares nOS 7 e 8, de 7 de setembro e de 3 de dezembro de 1970, respectivamente.
Parágrafo único. A unificação de que trata este
artigo não afetará os saldos das contas individuais
existentes em 30 de junho de 1976.
Art. 2° Ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo são mantidos os critérios de participação dos empregados e servidores estabelecidos nos
arts. 7° e 4°, respectivamente, das Leis Complementares nOs 7 e 8, referidas, passando a ser considerado,
para efeito do cálculo dos depósitos efetuados nas
contas individuais, o valor global dos recursos que
passarem a integrar o PIS/Pasep.
Parágrafo único. Aos participantes cadastrados
há pelo menos cinco anos e que percebam salário
mensal igualou inferior a 5 (cinco) vezes o respectivo
salário mínimo regional, será assegurado, ao final de
cada exercício financeiro, depósito mínimo equivalente do salário mínimo regional mensal, vigente, respeitada a disponibilidade de recursos.
Art. 3° Após a unificação determinada no art. 1°,
as contas individuais dos participantes passarão a
ser creditadas:

a) pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN;
b) pelos juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido;

c) pelo resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS/Pasep, deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável.
Art. 4° As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS/Pasep são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares.

§ 1° Ocorrendo casamento, aposentadoria, transferência para a reserva remunerada, reforma ou invalidez do titular da conta individual, poderá ele receber o
respectivo saldo, o qual, no caso de morte, será pago a
seus dependentes, de acordo com a legislação da Previdência Social e com a legislação específica de servi-
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dores civis e militares ou, na falta daqueles, aos sucessores do titular nos termos da lei civil.
§ 20 Será facultada, no final de cada exercício financeiro posterior ao da abertura da conta individual,
a retirada das parcelas correspondentes aos créditos
de que tratam as alíneas b e c do art. 30.
§ 30 Aos participantes cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos e que percebam salário mensal
igualou inferior a 5 (cinco) vezes o respectivo salário
mínimo regional, será facultada, ao final de cada exercício financeiro, retirada complementar que permita
perfazer valor igual ao do salário mínimo regional
mensal vigente, respeitadas as disponibilidades de
suas contas individuais.
Art. 50 É mantido, para os recursos do PIS/Pasep' inclusive aqueles a que se refere o art. 1° da Lei
Complementar n° 17, de 12 de dezembro de 1972, o
sistema de aplicação unificada estabelecido na Lei
Complementar n° 19, de 25 de junho de 1974.
Art. 60 O Poder Executivo regulamentará esta lei
complementar dentro de 120 (cento e vinte) dias, contados de sua publicação.
Art 70 Esta lei complementar entrará em vigor em
0
1 de julho de 1976, revogados os arts. 80 e seu parágrafo, e 90, e seus §§ 10 e2 0, da Lei Complementar n 07,
de 7 de setembro de 1970, e os §§ 20,30,40 e 50 do art.
50 da Lei Complementar n° 8, de 3 de dezembro de
1970, e as demais disposições em contrário.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
~ 265, DE 2001
(Dos Srs. Eduardo Campos e Givaldo Carimbão)
Cria a Região Administrativa Integrada e o Programa Especial de Desenvolvimento de Mata Alagoana e Pernambucana e dá outras providências.
(Às Comissões de Desenvolvimento
Urbano e Interior; de Finanças e Tributação;
e de Constituição e Justiça e de Redação
(Art. 54))
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É o Poder Executivo autorizado a criar,
com o objetivo de articular e harmonizar as atividades
e ações administrativas da União e dos Estados de
Alagoas e Pernambuco, conforme o previsto nos arts.
21, inciso IX, 43 e 48, inciso IV, da Constituição Federal, a Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento (RAIDE) da Mata Alagoana e Pernambucana.
§ 10 A Região Administrativa de que trata este
artigo é constituída pelos Municípios de Agua Preta,
Amaraji, Barreiros, Belém de Maria, Catende, Cortes,
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Escada, Garneleira, .Jaqueira, Joaquim Nabuco, Maraial, Palmares, Primavera, Ouipapá, Ribeirão, Rio
Formoso, São Benedito do Sul, São José da Coroa
Grande, Sirinhaérn, Tamandaré e Xexéu, no Estado
de Pernambuco, e pelos Municípios de Atalaia, Branquinha, Cajueiro, Campestre, Capela, Colônia Leopoldina, Flexeiras, Jacuípe, Joaquim Gomes, Jundiá,
Matriz de Carnaragibe, Messias, Murici, Novo Lino,
Porto Calvo, São Luiz do Ouitunde, Chã Preta, Ibateguara, Pindoba, Santana do Mundaú, São José da
Laje, União dos Palmares, Viçosa, Japaratinge, Maragogi, Passo do Carnaragibe, Porto de Pedras e São
Miguel dos Milagres, no Estado de Alagoas.
§ 20 Os municípios que vierem a ser const~uídos a
partir do desmembramento do território daqueles c~a
dos no parágrafo anterior, passarão a compor, autcmaticamente, a Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento da Mata Alagoana e Pernambucana.
Art. 20 É o Poder Executivo autorizado a criar
Conselho Administrativo para coordenar as atividades a serem desenvolvidas na Região Administrativa
Integrada de Desenvolvimento da Mata Alagoana e
Pernambucana.
Parágrafo único. As atribuições e a composição
do Conselho Administrativo de que trata est\-] artigo
serão definidas em regulamento, dele participando
representantes dos Estados de Alagoas, Pernambuco e dos Municípios abrangidos pela Região Administrativa integrada de Desenvolvimento da Mata Alagoana e Pernambucana.
Art. 30 Consideram-se de interesse comum da
Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento
da Mata Alagoana e Pernambucana, as ações da
União e os serviços públicos comuns dos Estados de
Alagoas, Pernambuco e dos Munic,pios que a integram, aquelas relacionadas às áreas de manejo e fortalecimento do meio ambiente, turismo, sistema de
transporte, infra-estrutura, geração de emprego e
renda e, especialmente, a:

§ 1° Programas de:
I - ampliação das ações de fomento ao turismo
verde;
,,- fortalecimento e ampliação da oferta de recurs)s pesqueiros sustentáveis;
111- implantação de zoneamento ecológico-econôrTllco;
IV - ampliação dos mecanismos locais de eduambiental;

ca(.~o

V - fomento de estudos e educação local relativa 1 qualidade ambiental;
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VI - organização produtiva de comunidades
pobres;
VII - ampliação dos recursos ofertantes do programa saúde da família;
VIII - ampliação dos instrumentos de assistência farmacêutica;
IX - desenvolvimento da indústria sucroalcooleira.
§ 2° Projetos de:
I - ampliação das unidades de conservação
ambiental;
11 - implantação do sistema gerenciador de zoneamento ecológico-econômico;
111 - implantação e ampliação de saneamento
ambiental;
IV - infra-estrutura hídrica;
V - implantação e ampliação dos sistemas de
limpeza pública, acondicionamento, coleta, disposição final e tratamento de resíduos sólidos;
VI - sistemas de abastecimento de água;
VII - promoção, operacionalização e fortalecimento de atendimento ambulatorial, emergencial e
hospitalar;
VIII- ações de vacinação populacional;
IX - aquisição de insumos para prevenção e
controle de doenças endêmicas;
X - implantação de sistemas sanitários e de
abastecimento de água em escolas públicas;
XI- geração de empreendimentos produtivos;
XII - implantação de infra-estrutura ecoturística
em unidades de conservação;
XIII- capacitação de recursos humanos locais em
educação ambiental e gestão de áreas protegidas;
XIV - geração de ações de conservação e manejo integrado de ecossistemas;
XV - instituição de projetos de gestão de recursos ambientais, manejo e conservação sustentável
de recursos hídricos e da fauna e flora e dos ambientes costeiros e marinhos;
XVI - fortalecimento das ações emergenciais de
defesa civil;
XVII - implantação de ações de fiscalização e
recursos florestais e manipulação da fauna silvestre;
XVIII- profissionalização de agricultores em cotonicultura em regiões de seca.
Art. 4° É o Poder Executivo autorizado a instituir
o Programa Especial de Desenvolvimento da Região
Administrativa Integrada de Desenvolvimento da
Mata Alagoana e Pernambucana.
§ 1° O Programa Especial de Desenvolvimento
da Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento da Mata Alagoana e Pernambucana, ouvidos
os órgãos competentes, estabelecerá, mediante convênio, normas, critérios e procedimentos relativos a

ações conjuntas, de caráter federal ou sob responsabilidade dos demais entes federais, previstos nos arts.
1° e 3° desta Lei Complementar, implementadoras de
incentivos regionais, compreendendo:
1- tarifas, fretes e seguros e outros itens de custos
e preços sob responsabilidade do poder público, na forma do art. 43, § 211, inciso I da Constituição Federal;
11 - linhas de crédito especiais para as atividades prioritárias,
111 - subsídios, remissões, isenções, reduções,
incentivos fiscais ou diferimento temporário de tributos federais;
IV - anistia limitada, ouvida a Receita Federal;
V - outros benefícios com tratamento fiscal diferenciado.
§ 2° Para o cumprimento do disposto nos incisos
11, 111, IV e V do parágrafo anterior, a concessão ou
ampliação de incentivo ou de benefício de natureza
tributária, da qual decorrer renúncia de receita, será
acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício de início de sua vigência e
nos dois seguintes, atendimento ao disposto na Lei
de Diretrizes Orçamentária e demonstração de que o
montante foi considerado na estimativa de receita da
Lei Orçamentária e não afetará as metas de resultados fiscais do período, na forma dos arts. 12 e 14 da
Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 5° Os programas e projetos prioritários para
a Região, serão financiados com recursos:
I - de natureza orçamentária, que lhes forem
destinados pela União, na forma da lei;
11 - de natureza orçamentária, que lhes forem
destinados pelos Estados de Alagoas, Pernambuco e
pelos Municípios abrangidos pela Região Administrativa, de que trata esta lei complementar;
111- correntes ou de capital de natureza voluntária,
a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira,
não especificados em determinação constitucional, legai ou destinados ao Sistema Único de Saúde;
IV - de operações de crédito, internas e externas.
Art. 6° A União poderá firmar convênios com os
Estados de Alagoas, Pernambuco e com os Municípios referidos no art. 10, com a finalidade de atender ao
disposto nesta lei complementar.
Art. 7° Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.

Justificação
A autonomia das entidades federativas pressupõe repartição de competências legislativas, administrativas e tributárias, sendo essa divisão, ponto caracterizador e assegurador do convívio no Estado Fede-
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raL Administrativamente, cabe à União, exclusivamente, dentre seus poderes enumerados, na forma constitucional prevista no art. 21 , inciso IX, elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social.
Nessa função integradora, trabalha a União promovendo ações de articulação administrativa num
mesmo complexo geo-econômico e social, buscando
seu desenvolvimento e reduzindo desigualdades regionais (art. 43, caput - CF). Atende, desta feita, ao
objetivo fundamental da República Federativa brasileira, qual seja, reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3°, 111 - CF).
No escopo legislativo, fica imposta a formatação
desses mecanismos de integração regional por meio
de lei complementar (art. 43, §§ 1° e 2° - CF). Associado à concessão de incentivos fiscais destinados a
promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do País (art. 151,
caput - CF), compreende a instalação de Regiões
Administrativas Integradas de Desenvolvimento
(RAIDE), outras formas de indução ao fortalecimento
estrutural e social, como o ofertamento especial de
tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos a cargo do poder público, isenções, reduções e diferimento
de tributos federais.
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A região também se destaca na produção açucareira e algodoeira, sendo que Alagoas responde
por mais de 50% da safra de cana-de-açúcar da região Nordeste.
As ações integradas que a região administrativa
procuraria desenvolver só viriam a auxiliar um enorme
potencial turístico e agrícola. Sendo assim temos uma
região com grande potencial em duas grandes indústrias, que sem dúvida nenhuma são as que mais tem
destaque dentro do Brasil, a Agricuhura e o Turismo.
Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. Deputado Eduardo Campos PSB/PE; Deputado
Givaldo Carimbão PSB/AL
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil
1988

TíTULO I
Dos Princípios Fundamentais

A formação da RAIDE da Mata Alagoana e Pernambucana, tem por fulcro enfrentar problemas estruturais afetos às áreas que, de um lado, sofreram afluxos desordenados de crescimento e, de outro, receberam parcelas pequenas de investimentos oficiais.

Art. 3° Constituem objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil:

Os litorais norte de Alagoas e sul de Pernambuco e as Zonas da Mata dos dois Estados atualmente
se encontram em franco desenvolvimento tendo em
vista a ampliação da indústria turística nessa região,
tanto em relação ao turismo ecológico quanto ao
agroturismo.

duzir as desigualdades sociais, e regionais;

O litoral conta com uma infinidade de recifes de
coral, mares com água límpidas excelentes para mergulho, lagoas de águas doce rodeadas de morros,
inúmeros rios com cachoeiras e ilhas, sem contar
com as famosas piscinas naturais (galés), porções da
Mata Atlântica com trilhas para observações de fauna
e flora.
Na Zona da Mata alagoana encontra-se o local
perfeito para duas tendências muito em voga na atualidade: agroturismo e o turismo cultural. Mais precisamente o Município de União dos Palmares. O local foi
palco da luta de Zumbi pela liberdade dos negros e ali
funciona o Parque Histórico Nacional do Zumbi, Patrimônio Nacional da Humanidade.

1- construir uma sociedade livre, justa e solidária;
11 - garantir o desenvolvimento nacional;
111- erradicar a pobreza e a marginalização e reIV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

TíTULO 111
Da Organização do Estado

CAPíTULO II
Da União
Art. 21. Compete à União:
I - manter relações com Estados estrangeiros e
participar de organizações internacionais;
" - declarar a guerra e celebrar a paz;

111 - assegurar a defesa nacional;
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IV - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;
V - decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal;
VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico;
VII - emitir moeda;
VIII - administrar as reservas cambiais do País
e fisealizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização,
bem como as de seguros e de previdência privada;
IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social;
X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;
XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos temos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais;
* Inciso XI com redação dada pela Emenda
Constitucional n08, de 15-8-1995.
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens;
* Alínea a com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 8, de 15-8-1995.
b) os serviços e instalações de energia elétrica
e o aproveitamento energético dos cursos de água,
em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos;
c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária;
d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais,
ou que transponham os limites de Estado ou Território;
e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros;
f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;
XIII - organizar e manter o Poder Judiciário, o
Ministério Público e a Defensoria Pública do Distrito
Federal e dos Territórios;
XIV - organizar e manter a polícia civil, a polícia
militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por
meio de fundo próprio;

Sexta-feira 22 01X57

* Inciso XIV com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 19, de 4-6-1998.
XV - organizar e manter os serviços oficiais de
estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional;

XVI - exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio e
televisão;
XVII - conceder anistia;
XVIII- planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as
secas e as inundações;
XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga
de direitos de seu uso;
XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento
urbano, inclusive habitação, saneamento básico e
transportes urbanos;
XXI - estabelecer princípios e diretrizes para o
sistema nacional de viação;
XXII - executar os serviços de polícia marítima,
aeroportuária e de fronteiras;
* Inciso XXII com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 19, de 4-6-1998.

XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de
minérios nucleares e seus derivados, atendidos os
seguintes princípios e condições:

a) toda atividade nuclear em território nacional
somente será admitida para fins pacíficos e mediante
aprovação do Congresso Nacional;
b) sob regime de concessão ou permissão, é
autorizada a utilização de radioisótopos para a pesquisa e usos medicinais, agrícolas, industriais e atividades análogas;

c) a responsabilidade civil por danos nucleares
independe da existência de culpa;
XXIV - organizar, manter e executar a inspeção
do trabalho;
XXV - estabelecer as áreas e as condições para
o exercício da atividade de garimpagem, em forma
associativa.

CAPíTULO VII
Da Administração Pública

oIRSR
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SEÇÃO IV
Das Regiões
Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e
à redução das desigualdades regionais.
§ 1° lei complementar disporá sobre:
, - as condições para integração de regiões em
desenvolvimento;
II - a composição dos organismos regionais que
executarão, na forma da lei, os planos regionais, integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente com estes.
§ 2° Os incentivos regionais compreenderão,
além de outros, na forma da lei:
I - igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros
itens de custos e preços de responsabilidade do Poder Público;
11 - juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias;
111- isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas X.l
jurídicas;
IV - prioridade para o aproveitamento eCC',1(>mico e social dos rios e das massas de água rep' esadas
ou represáveis nas regiões de baixa renda, 'j~jeitas a
secas periódicas.
§ 3D Nas áreas a que se refere o § 12, IV, a União
incentivará a recuperação de terras ári'J'.ls e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais
para o estabelecimento, em suas glebas, de fontes de
água e de pequena irrigação.
SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida esta
para o especificado nos artigos 49,51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:
I - sistema tributário, arrecadação e distribuição
de rendas;
11 - plano plurianual, diretrizes orçamentárias,
orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado;
III - fixação e modificação do efetivo das Forças
Armadas,
IV --- planos e prograr;as nacionais, regionais e
setoriais de desenvolvimento;
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V -limites do territc,rio nacional, espaço aéreo e
marítimo e bens do donínio da União;
VI - incorporação. subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as
respectivas Assemb!éias legislativas;
VII - transferúncia temporária da sede do Governo Federal;
VIII-- concessão de anistia;
IX - organização administrativa, judiciária, do
Ministério Público e da Defensoria Pública da União e
dos Territórios e organização judiciária, do Ministério
Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal;
X - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções plJblicas;
XI - criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração pública;
XII - telecomunicações e radiodifusão;
XIII - matéria financeira, cambial e monetária,
instituições financeiras e suas operações;
XIV - moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal.
XV - fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, por lei de iniciativa conjunta
dos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõem os arts. 39, § 4°, 150,
11,153,111, e 153, § 2°, I.
* Inciso XV acrescido pela Emenda Constitucional n° 19, de 4-6-1998
TíTULO VI
Da Tributação e do Orçamento
CAPíTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

SEÇÃO II
Das Limitações do Poder de Tributar
Art. 151. É vedado à União:
1- instituir tributo que não seja uniforme em todo
o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a
Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o
equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre
as diferentes regiões do País;
11 - tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípi-
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bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores aos
que fixar para suas obrigações e para seus agentes;
111 - instituir isenções de tributos da competência
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
........
....................................................................................

OS,

lEI COMPLEMENTAR N° 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000

Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal e dá outras providências.

CAPíTULO 111
Da Receita Pública
SEÇÃO I
Da Previsão e da Arrecadação
Art. 12. As previsões de receita observarão as
normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das
alterações na legislação, da variação do índice de
preços, do crescimento econômico ou de qualquer
outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da
projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.
§ 1° Reestimativa de receita por parte do Poder
legislativo só será admitida se comprovado erro ou
omissão de ordem técnica ou legal.
§ 2° O montante previsto para as receitas de
operações de crédito não poderá ser superior ao das
despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária.
§ 3° O Poder Executivo de cada ente colocará à
disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os
estudos e as estimativas das receitas para o exercício
subseqüente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo.
SEÇÃO 11
Da Renúncia de Receita
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
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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 de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou
criação de tributo ou contribuição.
§ 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.
§ 2° Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo
decorrer da condição contida no inciso 11, o benefício
só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.
§ 3° O disposto neste artigo não se aplica:
I - às alterações das alíquotas dos impostos
previstos nos incisos I, 11, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1°;
11 - ao cancelamento de débito cujo montante
seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 267, DE 2001
(Do Sr. Wellington Dias)
Altera as alíneas d e e do inciso I do
art. 1° da Lei Complementar n° 64, de 18
de maio de 1990.
(Apense-se ao PlP n° 160/1993.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei complementar altera as alíneas d
e e do inciso I do art. 1° da lei Complementar n° 64, de
18 de maio de 1990, fixando, em cinco anos, o período de inelegibilidade daqueles que incidiram nas hipóteses ali previstas, contado a partir do trânsito em
julgado da decisão respectiva.
Art. 2° As alíneas d e e do inciso I do art. 1° da
lei Complementar n° 64, de 1990, passam a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 1°

.
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I..............................
d) os que tenham contra sua pessoa
representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, transitada em julgado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, para a eleição na qual
concorrerem ou tenham sido diplomados,
bem como para as que se realizarem nos
cinco anos seguintes ao trânsito em julgado
da decisão respectiva;
e) os que forem condenados criminalmente, com sentença transitada em julgado,
pela prática de crimes contra a economia
popular, a fé pública, a administração pública, o patrimônio público, o mercado financeiro, pelo tráfico de entorpecentes e por crimes eleitorais, pelo prazo de cinco anos, a
partir do trânsito em julgado da sentença
respectiva;
...................................................." (NR)
Art. 30 Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.

Justificação

o objetivo do projeto de

lei complementar que
ora submetemos à consideração dos nossos Pares é
aumentar os prazos de inelegibilidade dos que incidiram nas hipóteses previstas nas alíneas d e e do § 10
do art. 10 da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio
de 1990 (Lei de Inelegibilidade).
A alínea d contempla a hipótese da inelegibilidade, para qualquer cargo, dos "Que tenham contra
sua pessoa representação julgada procedente pela
Justiça Eleitoral, transitada em julgado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou
político, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se
realizarem nos três anos seguintes. Trata-se da representação prevista no art. 22 da Lei de Inelegibilidade, a qual resulta na abertura de processo judicial, dirigido pelo corregedor-geral ou regional, "Para
apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político". Julgada procedente a representação, o tribunal
declarará a inelegibilidade do representado e de
quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
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eleições a se realizarem nos três anos subseqüentes à eleição em que se verificou, além da cassação
do registro do candidato diretamente beneficiado
pela interferência do poder econômico e pelo desvio ou abuso do poder de autoridade, determinando
a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral,
para instauração de processo disciplinar, se for o
caso, e processo-crime, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar (inciso
XIV do mesmo artigo). No caso de ser julgada procedente a representação após a eleição do candidato, serão remetidas cópias de todo o processo ao
Ministério Público Eleitoral, para os fins previstos
no art. 14, §§ 10 e 11 , da Constituição Federal (ação
de impugnação de mandato), e no art. 262, inciso
IV, do Código Eleitoral (recurso contra a diplomação) - inciso XV do mesmo artigo. De acordo com o
art. 24 da mesma lei, nas eleições municipais será
competente para conhecer e julgar a representação
o juiz eleitoral.
A hipótese da alínea e diz respeito à inelegibilidade, para qualquer cargo, dos que forem condenados criminalmente, com sentença transitada em julgado, pela prática de crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública, o patrimônio
público, o mercado financeiro, pelo tráfico de entorpecentes e por crimes eleitorais, pelo prazo de três
anos, após o cumprimento da pena.
Consideramos que o período de inelegibilidade por três anos, estabelecido pela Lei de Inelegibilidade para os casos acima descritos, pode, em alguns casos, tornar praticamente inócua a sanção
imposta. Isso se verificaria com relação aos pleitos
destinados ao preenchimento dos mesmos cargos
exercidos pelos que sofrerem a sanção de inelegibilidade, uma vez que aqueles ocorrem de quatro em
quatro anos.
Com a medida legislativa ora sugerida, pretendemos tornar a Lei de Inelegibilidade mais eficiente,
fazendo justiça, ao impedir nova candidatura do apenado no pleito seguinte. Desse modo, estaremos contribuindo para o aperfeiçoamento da nossa legislação
e para a educação política do nosso povo.
Esperamos, pois, o apoio dos Senhores Congressistas para o projeto de lei complementar que
apresentamos.
Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001 . Deputado Wellington Dias.
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LEI COMPLEMENTAR N°
,DE 2001
(Do Sr. WELLlNGTON DIAS)

Altera as alíneas d e e do inciso I do art. 1° da Lei
Complementar nO 64, de 18 de maio de 1990.

APOIAMENTO
Nome Parlamentar

Partido

UF

Gab

Ane

Correio Eletrõnico

'5lnaturas coletadas
L

ADÃO PRETIO

PT

RS

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

AIRTON DIPP

PDT

RS

11.
12.
13.
14.
15.
16.

EZIDIO PINHEIRO

PSB

RS

17

FERNANDO CORUJA

POT

SC

GERALDO MAGELA

PT

DF

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

GIVALDO CARIMBÃO

PSB

AL

ALDIR CABRAL

PFL

RJ

ALOIZIO MERCAOANTE

PT

SP

ANGELA GUADAGNIN

SP

AVENZOAR ARRUDA

PT
PT

CARUTO MERSS

PT

se

PB

CARLOS DUNGA

PTB

PB

CLOVIS ILGENFRITZ

PT

RS

DE VELASCO

PSL

SP

DJALMA PAES

PSB

PE

OR. HÉLIO

PDT

SP
RS

EDIR OLIVEIRA

PTB

EDUARDO CAMPOS

PSB

PE

EXPEDITO JÚNIOR

PSDB

RO

GONZAGA PATRIOTA

PSB

PE

IARA BERNARDI

PT

SP

IÉDIO ROSA

PFL

RJ

IVAN PAIXÃO

PPS

SE
PR

IVANIO GUERRA

PFL

JAIR MENEGUELLI

PT

SP

JAQUES WAGNER

PT

BA

JOÃO EDUARDO DADO

PDT

SP

JOÃO HERRMANN NETO

PPS

SP

JOÃO MAGNO

PT

MG

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA

MA
CE

3lo

JOSÉ PIMENTEl

PSB
PT

32.
33.
34.
35.

JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

PDT

SP

JOSUÉ BENGTSON

PTB

PA

LUCIANO CASTRO

PFL

RR

LUCIANO ZICA

PT

SP

271
556
904
825
285
442
273
236
369
354
915
734
705
846
240
744
245
479
732
430
360
266
216
428
358
469
478
637
283
710
281
728
584
401
371

3 dep.adaopretto@camara.gov.br
4 dep.airtondipp@camara.gov.br
4 dep.aldircabral@camara.gov.br
4 dep.mercadante@camara.gov.br
3 dep.angelaguadagnin@camara.gov.br
4 dep.avenzoararruda@camara.gov.br
3 dep.carlitomerss@camara.gov.br
4 dep.carlosdunga@camara.gov.br
3 dep.c1ovisilgenfritz@camara.gc".br
4 dep.develasco@camara.gov.br
4 dep.djalmapaes@ci'lmara.gov.br
4 dep.dr.helio@camara.gov.br
4 dep.ediroliveira@camara.gov.br
4 dep.eduardocampos@camara.gov.br
4 dep.expeditoJUnior@camara.gov.br
4 dep.ezidiopinheiro@camara.gov.br
4 dep.fernandocoruja@camara.gov.br
3 dep.geraldomagela@camara.gov.br
4 dep.givaldocarimbao@camara.gov.br
4 dep.gonzagapatriota@camara.gov.br
4 dep.larabernardi@camara.gov.br
3 dep.lediorosa@camara.gov.br
4 dep.lvanpaixao@camara.gov.br
4 dep.ivanioguerra@camara.gov.br
4 dep.jairmeneguelli@camara.gov.br
3 dep.jaqueswagner@camara.gov.br
3 dep.joaoeduardodado@camara.gov.br
4 dep.joaoherrmannneto@camara.gov.br
3 dep.joaomagno@camara.gov.br
4 dep.joseantonio@camara.gov.i'r
3 dep.josepimentel@camara.gov.br
4 dep.robertobatochio@camara.gov.br
3 dep.]osuebengtson@camara.gov.br
4 dep.lucianocastro@camara.gov.br
3 dep.lucianozlca@camara.gov.br
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APOIAMENTO
Nome Parlamentar

38.
39.

Partido

UF

LUIZ ANTONIO FLEURY

PTB

SP

LUIZ PIAUHYUNO

PSDB

PE

LUIZ SÉRGJO

PT

RJ

MÁRcrO l3l'tTAR

PPS

AC

40.

MÁRCIO MATOS

PTB

PR

41.

MARCOS AFONSO

PT

AC

42.

MEDEIROS

PL

SP

Gob

Ana

945
224
265
343
577

366
946

43.

MOACIR MICHELETTO

PMDB

PR

481

44.

NEIVA MOREIRA

PDT

MA

826

Correio Eletrônico

4 dep.luizantoniofleury@camara.gov.br
4 dep.luizpiauhylino@camara.gov.br

3 dep.lulzsergio@camara.gov.br
4 dep.marcloblttar@camara.gov.br
3 dep.marciomatos@camara.gov.br
3
4
3
4
2

dep.marcosafonso1313@camara.gov.br
dep.medeiros@calT,ara.gov.br
dep.moaclnnlcheletto@camara.gov.br
dep.neivamorelra@camara.gov.br
dep.nelscnmarchezan@camara.gcv.br

45.

NELSON MARCHEZAN

PSOB

R5

13

46.
47.

NELSON PELLEGRINO

PT

BA

671

3 dep.ne/sonpellegnno@camara.gov.br

NELSON TRAD

PTB

MS

452

4 dep.nelscntrad@camara.gov.br

4B.

NILMÁRIO MIRANDA

PT

MG

275

49.

NILSON MOURÃO

AC

376

RS

372

SP

579
568

3 dep.nllmariomiranda@camara.gov.br
3 dep.OIlsonmourao@camara.gov.br
3 dep. orla ndodesconsi@camara.gov.br
3 dep.orlandofantazzini@camara.gov.br

50.

ORLANDO DESCONSI

Pl
PT

5l.
52.

ORlANDO FANTAZZINI

PT

PADRE R0QUE

PT

PR

53.

PAULO KOBAYASHI

PSDB

SP

433
471
483

3 dep.padreroque@camara.gov.br
4 dep.paulokobayashi@camara.gov.br

3 dep.paulopaim@camara.gov.br
3 dep.paulorocha@camara.gov.br

PAULO PAIM

PT

RS

PAULO ROCHA

PT

PA

56.

PtiJLEMON RODRIGUES

PL

MG

226

4 dep.philemonrodrigues@camara.gov.br

57.

REGIS CAVALCANTE

PPS

AL

724

4 dep.reglscavalcante@camara.gov.br

58.

RICARDO BERZOlNI

PT

5P

267

3 dep. ricardoberzoini@camara.gov.br

59.
60.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLA TIVOS CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil
1988

de 2001

I - obrigatórios para os maiores de dezoito
anos;

11 - facultativos para:

a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos:
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

TíTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPíTULO IV
Dos Direitos Políticos

§ 2° Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.

§ 3° São condições de elegibilidade, na forma
da lei:
1-

a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com
valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

111- o alistamento eleitoral;
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

1- plebiscito;

V - a filiação partidária;

11 - referendo;

VI - a idade mínima de:

111 - iniciativa popular.
§ 1° O alistamento eleitoral e o voto são:

a) trinta e cinco anos para Presidente e
Vice-Presidente da República e Senador;

Fcvcrclro de 2002
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b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e
Juiz de Paz;
d) dezoito anos para Vereador.
§ 4° São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
§ 5° O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e
quem os houver sucedido ou substituído no curso dos
mandatos poderão ser reeleitos para um único período subseqüente.
* § 5° com redação dada pela Emenda Constitucional n° 16 de 4-6-1997.
§ 6° Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do
Distf4to Federal e os Prefeitos devem renunciar aos
respectivos mandatos até seis meses antes do ple~o.
§ 7° São inelegíveis, no território de jurisdição
do titular, o cônjuge e os parentes consangüíneos ou
afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja
substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à
reeleição.
§ 8° O militar alistável é elegível, atendidas as
seguintes condições:
1- se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;
11 - se contar mais de dez anos de serviço, será
agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a
inatividade.
§ 9° Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a
fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida
pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.
* § 9° com redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão n04, de 7-6-1994.

§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado
ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias conta-
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dos da diplomação, instruída a ação com provas de
abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.
§ 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na
forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.
Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos,
cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:
I - cancelamento da naturalização por sentença
transitada em julgado;

11 - incapacidade civil absoluta;
111- condenação criminal transitada em julgado,
enquanto durarem-seus efeitos;
IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5°, VIII;
V - improbidade administrativa, nos termos do
art. 37, § 4°.

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

Estabelece, de acordo com o art. 14,
§ 9° da Constituição Federal, casos de
inelegibilidade, prazos de cessação e determina outras providências.
Art. 1° São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:
a) os inalistáveis e os analfabetos;
b) os membros do Congresso Nacional, das
Assembléias Legislativas, da Câmara Legislativa e
das Câmaras Municipais que, hajam perdido os respectivos mandatos por infringência do disposto nos
incisos I e 11 do art. 55 da Constituição Federal, dos
dispositivos equivalentes sobre perda de mandato
das Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos
Municípios e do Distrito Federal, para as eleições que
se realizarem durante o período remanescente do
mandato para o qual foram eleitos e nos o~o anos
subseqüentes ao término da legislatura;
* Alínea b com redação dada pela Lei Comple-

mentar n081, de 13-4-1994.

c) o Governador e o Vice-Governador de Estado
e do Distrito Federal, o Prefe~o e o Vice-Prefeito que
perderem seus cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do
Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município, para
as eleições que se realizarem durante o período re-
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manescente e nos 3 (três) anos subseqüentes ao término do mandato para o qual tenham sido eleitos;
d) os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, transitada
em julgado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as
que se realizarem nos 3 (três) anos seguintes;

e) os que forem condenados criminalmente, com
sentença transitada em julgado, pela prática de crimes
contra a economia popular, a fé pública, a administração
pública, o patrimônio público, o mercado financeiro, pelo
tráfico de entorpecentes e por crimes eleitorais, pelo prazo de 3 (três) anos, após o cumprimento da pena;
f) os que forem declarados indignos do oficialato, ou com ele imcompatíveis, pelo prazo de 4 (quatro)
anos;

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do
órgão competente, salvo se a questão houver sido ou
estiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 5 (cinco) anos seguintes, contados a partir da data da decisão;

h) os detentores de cargo na Administração PÚblica Direta, Indireta ou Fundacional, que beneficiarem a si ou a terceiros, pelo abuso do poder econômico ou político apurado em processo, com sentença
transitada em julgado, para as eleições que se realizarem nos 3 (três) anos seguintes ao término do seu
mandato ou do período de sua permanência no cargo;
i) os que, em estabelecimentos de crédito, financiamento ou seguro, que tenham sido ou estejam
sendo objeto de processo de liquidação judicial ou extrajudicial, hajam exercido, nos 12 (doze) meses anteriores à respectiva decretação, cargo ou função de direção, administração ou representação, enquanto
não forem exonerados de qualquer responsabilidade.
11- para Presidente e Vice-Presidente da República:
a) até 6 (seis) meses depois de afastados definitivamente de seus cargos e funções:
1 - os Ministros de Estado;
2 - os Chefes dos órgãos de assessoramento
direto, civil e militar, da Presidência da República;
3 - o Chefe do órgão de assessoramento de informações da Presidência da República;

F.:wr.:iro <I.: 2002

4 - o Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas;
5 - o Advogado-Geral da União e o Consultor-Gerai da República;
6 - os Chefes do Estado-Maior da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica;
7 - os Comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica;
8 -- os Magistrados;
9 - os Presidentes, Diretores e Superintendentes de Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades
de Economia Mista e Fundações Públicas e as mantidas pelo Poder Público;
10- os Governadores de Estado, do Distrito Federal e de Territórios;
11 - os Interventores Federais;
12 - os Secretários de Estado;
13 - os Prefeitos Municipais;
14 - os membros do Tribunal de Contas da
União, dos Estados e do Distrito Federal;
15 - o Diretor-Geral do Departamento de Polícia
Federal;
16 - os Secretários-Gerais, os Secretários-Executivos, os Secretários Nacionais, os Secretários Federais dos Ministérios e as pessoas que ocupem cargos equivalentes;
b) os que tenham exercido, nos 6 (seis) meses
anteriores à eleição, nos Estados, no Distrito Federal,
Territórios e em qualquer dos Poderes da União, cargo ou função, de nomeação pelo Presidente da República, sujeito à aprovação prévia do Senado Federal;
c)(vetado);
d) os que, até 6 (seis) meses antes da eleição tiverem competência ou interesse, direta, indireta ou
eventual, no lançamento, arrecadação ou fiscalização
de impostos, taxas e contribuições de caráter obrigatório, inclusive parafiscais, ou para aplicar multas relacionadas com essas atividades;
e) os que, até 6 (seis) meses antes da eleição tenham exercido cargo ou função de direção, administração ou representação nas empresas de que tratam os
arts. 3° e 5° da Lei n° 4.137, de 10 de setembro de 1962,
quando, pelo âmbito e natureza de suas atividades,
possam tais empresas influir na economia nacional;
f) os que, detendo o controle de empresas ou
grupo de empresas que atuem no Brasil, nas condições monopolísticas previstas no parágrafo único do
art. 5° da lei citada na alínea anterior, não apresentarem à Justiça Eleitoral, até 6 (seis) meses antes do
pleito, a prova de que fizeram cessar o abuso apurado, do poder econômico, ou de que transferiram, por
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força regular, o controle de referidas empresas ou
grupo de empresas;

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

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

3 - os Diretores de órgãos estaduais ou sociedades de assistência aos Municípios;
4 - os Secretários da Administração Municipal
ou membros de órgãos congêneres.
IV - para Prefeito e Vice-Prefeito:

h) os que, até 6 (seis) meses depois de afastados das funções, tenham exercido cargo de Presidente, Diretor ou Superintendente de sociedades com
objetivos exclusivos de operações financeiras e façam publicamente apelo à poupança e ao crédito, inclusive por meio de cooperativas e da empresa ou estabelecimentos que gozem, sob qualquer forma, de
vantagens asseguradas pelo Poder Público, salvo se
decorrentes de contratos que obedeçam a cláusulas
uniformes;

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

i) os que, dentro de 6 (seis) meses anteriores ao
pleito, hajam exercido cargo ou função de direção, admi-

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

nistração ou representação em pessoa jurídica ou em empresa que mantenha contrato de execução de obras, de
prestação de serviços ou de fornecimento de bens com
órgão do Poder Público ou sob seu controle, salvo no caso
de contrato que obedeça as cláusulas uniformes;

j) os que, membros do Ministério Público, não se
tenham afastado das suas funções até 6 (seis) meses
anteriores ao pleito;
I) os que, servidores públicos, estatutários ou
não, dos órgãos ou entidades da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido
o direito à percepção dos seus vencimentos integrais,
111 - para Governador e Vice-Governador de
Estado e do Distrito Federal:
a) os inelegíveis para os cargos de Presidente e
Vice-Presidente da República especificados na alínea a,
do inciso 11, deste artigo e, no tocante às demais alíneas,
quando se tratar de repartição pública, associação ou
empresas que operem no território do Estado ou do Distrito Federal, observados os mesmos prazos;
b)até 6 (seis) meses depois de afastados definitivamente de seus cargos ou funções:
1 - os Chefes dos Gabinetes Civil e Militar do
Governador do Estado ou do Distrito Federal;

b) os membros do Ministério Público e Defensoria Pública em exercício na comarca, nos 4 (quatro)
meses anteriores ao pleito, sem prejuízo dos vencimentos integrais;

V - para o Senado Federal:
a) os inelegíveis para os cargos de Presidente e
Vice-Presidente da República especificados na alínea a, do inciso 11, deste artigo e, no tocante às demais alíneas, quando se tratar de repartição pública,
associação ou empresa que opere no território do
Estado, observados os mesmos prazos;
b) em cada Estado e no Distrito Federal, os
inelegíveis para os cargos de Governador e
Vice-Governador, nas mesmas condições estabelecidas, observados os mesmos prazos.
VI- para a Câmara dos Deputados, Assembléia
Legislativa e Câmara Legislativa, no que lhes for aplicáveis, por identidade de situações, os inelegíveis
para o Senado Federal, nas mesmas condições estabelecidas, observados os mesmos prazos;
VII - para a Câmara Municipal:
a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para o Senado Federal e para
a Câmara dos Deputados, observado o prazo de 6
(seis) meses para a desincompatibilização;
b) em cada Município, os inelegíveis para os
cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, observado o prazo
de 6 (seis) meses para a desincompatibilização.

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

§ 2° O Vice-Presidente, o Vice-Governador e o
Vice-Prefeito poderão candidatar-se a outros cargos,
preservando os seus mandatos respectivos, desde
que, nos últimos 6 (seis) meses anteriores ao pleito,
não tenham sucedido ou substituído o titular.

§ 3° São inelegíveis, no território de jurisdição do titular; o cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins,
até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Govemador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído
dentro dos 6 (seis) meses anteriores ao pleito, salvo se já
titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.
Art. 2° Compete à Justiça Eleitoral conhecer e
decidir as argüições de inelegibilidade.
Parágrafo único. A argüição de inelegibilidade
será feita perante:
I - o Tribunal Superior Eleitoral, quando se tratar de
candidato a Presidente ou Vice-Presidente da República;
II - os Tribunais Regionais Eleitorais, quando se
tratar de candidato a Senador, Governador e
Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, Deputado Federal, Deputado Estadual e Deputado Distrital;

li' -

os Juízes Eleitorais, quando se tratar de
candidato a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador.
Art. 3° Caberá a qualquer candidato, a partido
político, coligação ou ao Ministério Público, no prazo
de 5 (cinco) dias, contados da publicação do pedido
de registro do candidato, impugná-lo em petição fundamentada.

§ 1° A impugnação, por parte do candidato,
partido político ou coligação, não impede a ação do
Ministério Público no mesmo sentido.

§ 2° Não poderá impugnar o registro de candida-
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presentar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Gerai ou Regional, relatando fatos e indicando
provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de
investigação judicial para apurar uso indevido, desvio
ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de
comunicação social, em benefício de candidato ou de
partido político, obedecido o seguinte rito:
I - o Corregedor, que terá as mesmas atribuições do Relator em processos judiciais, ao despachar
a inicial, adotará as seguintes providências:

a) ordenará que se notifique o representado do
conteúdo da petição, entregando-se-Ihe a segunda
via apresentada pelo representante com as cópias
dos documentos, a fim de que, no prazo de 5 (cinco)
dias, ofereça ampla defesa, juntada de documentos e
rol de testemunhas, se cabível;
b) determinará que se suspenda o ato que deu
motivo à representação, quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficiência da medida, caso seja julgada procedente;
c) indeferirá desde logo a inicial, quando não for
caso de representação ou, lhe faltar algum requisito
desta Lei Complementar.
11 - no caso do Corregedor indeferir a reclamação ou representação, ou retardar-lhe a solução, poderá o interessado renová-Ia perante o Tribunal, que
resolverá dentro de 24 (vinte e quatro) horas;
111- o interessado, quando for atendido ou ocorrer demora, poderá levar o fato ao conhecimento do
Tribunal Superior Eleitoral, a fim de que sejam tomadas as providências necessárias;
IV - feita a notificação, a Secretaria do Tribunal
juntará aos autos cópia autêntica do ofício endereçado ao representado, bem como a prova da entrega ou
da sua recusa em aceitá-Ia ou dar recibo;

to o representante do Ministério Público que, nos 4
(quatro) anos anteriores, tenha disputado cargo eletivo, integrado diretório de partido ou exercido atividade político-partidária.
§ 3° O impugnante especificam, desde logo, os
meios de prova com que pretende demonstrar a veracidade do alegado, arrolando testemunhas, se for o
caso, no máximo de 6 (seis).

V -findo o prazo da notificação, com ou sem defesa, abrir-se-á prazo de 5 (cinco) dias para inquirição, em uma só assentada, de testemunhas arroladas pelo representante e pelo representado, até o
máximo de 6 (seis) para cada um, as quais comparecerão independentemente de intimação;

Art. 22. Qualquer partido político, coligação,
candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá re-

VII - no prazo da alínea anterior, o Corregedor
poderá ouvir terceiros, referidos pelas partes, ou tes-

VI- nos 3 (três) dias subseqüentes, o Corregedor procederá a todas as diligências que determinar,
"ex officio" ou a requerimento das partes;
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temunhas, como conhecedores dos fatos e circunstâncias que possam influir na decisão do feito;
VIII- quando qualquer documento necessário à
formação da prova se achar em poder de terceiro, inclusive estabelecimento de crédito, oficial ou privado,
o Corregedor poderá, ainda, no mesmo prazo, ordenar o respectivo depósito ou requisitar cópias;
IX - se o terceiro, sem justa causa, não exibir o
documento, ou não comparecer a Juízo, o Juiz poderá
expedir contra ele mandado de prisão e instaurar processo por crime de desobediência;
X - encerrado o prazo da dilação probatória, as
partes, inclusive o Ministério Público, poderão apresentar alegações no prazo comum de 2 (dois) dias;
XI - terminado o prazo para alegações, os autos
serão conclusos ao Corregedor, no dia imediato, para
apresentação de relatório conclusivo sobre o que
houver sido apurado;
XII - o relatório do Corregedor, que será assentado
em 3 (três) dias, e os autos da representação serão encaminhados ao Tribunal competente, no dia imediato,
com pedido de inclusão incontinenti do feito em pauta,
para julgamento na primeira sessão subseqüente;
XIII- no Tribunal, o Procurador-Geral ou Regional Eleitoral terá vista dos autos por 48 (quarenta e
oito) horas, para se pronunciar sobre as imputações e
conclusões do Relatório;
XIV - julgada procedente a representação, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e
de quantos hajam contribuído para a prática do ato,
cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 3 (três) anos subseqüentes à eleição em que se verificou, além da cassação
do registro do candidato diretamente beneficiado pela
interferência do poder econômico e pelo desvio ou
abuso do poder de autoridade, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para
instauração de processo disciplinar, se for o caso, e
processo-crime, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar;
XV - se a representação for julgada procedente
após a eleição do candidato, serão remetidas cópias de
todo o processo ao Ministério Público Eleitoral, para os
fins previstos no art. 14, parágrafos 10 e 11, da Constituição Federal, e art. 262, inciso IV, do Código Eleitoral.
Parágrafo único. O recurso contra a diplomação,
interposto pelo representante, não impede a atuação
do Ministério Público no mesmo sentido.
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Art. 23. O Tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para
circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou
alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral.

lEI N° 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965

Institui o Código Eleitoral.

PARTE SEGUNDA
Dos Órgãos da Justiça Eleitoral
TíTULO I
Do Tribunal Superior

Art. 24. Compete ao Procurador-Geral, como
Chefe do Ministério Público Eleitoral:
I - assistir às sessões do Tribunal Superior e tomar parte nas discussões;

11- exercer a ação pública e promovê-Ia até o final, em todos os feitos de competência originária do
Tribunal;
111- oficiar em todos os recursos encaminhados
ao Tribunal;
IV - man~estar-se, por escrito ou oralmente, em todos os assuntos submetidos à deliberação do Tribunal,
quando solicitada sua audiência por qualquer dos juízes,
ou por iniciativa sua, se entender necessário;
V - defender a jurisdição do Tribunal;
VI - representar ao Tribunal sobre a fiel observância das leis eleitorais, especialmente quanto à sua
aplicação uniforme em todo o País;
VII - requisitar diligências, certidões e esclarecimentos necessários ao desempenho de suas atribuições;
VIII- expedir instruções aos órgãos do Ministério Público junto aos Tribunais Regionais;
IX - acompanhar, quando solicitado, o Corregedor-Gerai, pessoalmente ou por intermédio de Procurador que designe, nas diligências a serem realizadas.
TíTULO li
Dos Tribunais Regionais
Art. 25. Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão:
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I - mediante eleição, pelo voto secreto:
a) de dois juízes, dentre os desembargadores
do Tribunal de Justiça; e

b) de dois juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça.
11 - do juiz federal e, havendo mais de um, do que
for escolhido pelo Tribunal Federal de Recursos; e

111 - por nomeação do Presidente da República
de dois dentre seis cidadãos de notável saber jurídico
e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça.

* Redação dada pela Lei n° 7.191, de
4-6-1984.
PARTE aUINTA
Disposições Várias

TíTULO 111
Dos Recursos
CAPíTULO I
Disposições Preliminares

Art. 262. O recurso contra expedição de diploma
caberá somente nos seguintes casos:
I - inelegibilidade ou incompatibilidade de candidato;

11- errônea interpretação da lei quanto à aplicação do sistema de representação proporcional;
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PROJETO DE LEI N° 5.462, DE 2001
(Senado Federal)
Dispõe sobre a divulgação em Diário Oficial do relatório do registrador de
dados de vôo (caixa-preta) de avião acidentado.
(Às Comissões de Viação e Transportes;
e de Constrtuição e Justiça e de Redação (art.
54) - art. 24, 11)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° As conclusões do relatório do registrador de
dados de vôo (caixa-preta) de aeronave civil acidentada
deve ser publicado no Diário Oficial no prazo de quinze
dias, após o encerramento da investigação oficial.
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 17 de agosto de 2001. - Senador Edison Lobão, Presidente do Senado Federal,
Interino.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS CeDI
CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil
1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

111 - erro de direito ou de fato na apuração final
quanto à determinação do quociente eleitoral ou partidário, contagem de votos e classificação de candidato, ou a sua contemplação sob determinada legenda;
IV _. concessão ou denegação do diploma em
manifesta contradição com a prova dos autos, nas hipóteses do art. 222 desta lei, e do art. 41-A da lei n°
9.504, de 30 de setembro de 1997.
* Inciso IV com redação dada pela Lei n° 9.840,
de 28-9-1999.

Art. 263. No julgamento de um mesmo pleito eleitoral, as decisões anteriores sobre questões de direito constituem prejulgados para os demais casos, salvo se contra a tese votarem dois terços dos membros
do Tribunal.

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis
Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma
Casa será revisto pela outra, em um só turno de
discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.
Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadora.
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SEGURANÇA DE VÓO, (DAC), ACIDENTES, ACIDENTE AERONÁUTICO, TRANSPORTE AÉREO NACIONAL, CÓDIGO BRASIU
AERONÁUTICA, DIVULGAÇÃO, JORNAL, PUBUCAÇÃO OFlOAL, (DOU), PRAZO, NÚMERO, DIA, OBJETIVO, TRANSPARÊNC
ADMINISTRATIVA, CONFIANÇA, USUÁRIO, SERVIÇO AÉREO.

Localização atual

SSEXP • SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

UltIma Ação
5F PLS 00091/2000
Data: 15/08/2001
Local: ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: APROVADA A MATÉRIA (DECISÃO TERMINATIVA)
Texto: A Presidência comunica ao Plenário que esgotou o prazo ontem, sem que tenha sido Interposto recurso no sentidl
apreciação da maténa pelo Plenário. Aprovado terminativamento pela CCJ. À Câmara dos Deputados. À SSEXP.
Relatores

CCJ Luzia Toledo
CCJ José Eduardo Dutra

Tramitações

Inverter ordenação de tramitações (Data ascendente)
SF PLS 00091/2000

16/08/2001 SSEXP • SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às 10:00 hs.
15/08/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Procedida a revisllo dos autógrafos (fls. 15). À SSEXP.
15/08/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
À SSCLSF para revisão dos autógrafos (fls. 15).
15/08/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgllo às 16: 55 hs.
15/08/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: APROVADA A MATÉRIA (DECISÃO TERMINATIVA)
A Presidência comunica ao Plenário que esgotou o prazo ontem, sem que tenha sido interposto
recurso no sentIdo da apreciação da matéria pelo Plenário. Aprovado terminativamento pela CCJ. À
Cllmara dos Deputados. À SSEXP.
14/08/2001 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
Encaminhado ao Plenário para comunicação do término do prazo de apresentação de recurso.

07/08/2001 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
Situação: AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Prazo para interposição de recurso: 08 a 14.08.2001.

06/08/2001 ATA-PLEN • SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Leitura do Parecer n D n:l/2001-CO, Relatora Senador José Eduardo Dutra, favoravel. É lido o Ofício
nO 52/2001, do Presidente da CCJ, comunicando aprovação da matéria, em Reunião realizada em
20.6.2001. Abertura do prazo de 5 dias úteis, para interposição de recurso, por um décimo da
composição da Casa, para que a matéria seja apreciada pelo PlenáriO. À SGM.
Publicação em 07/08/2001 no DSF páginas: 15570 - 15573 ( Ver diário)
Publlcaç!io em 07/08/2001 no DSF páganas: 15580 ( Ver diário)
01/08/2001 SSClSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)
Aguadando leitura de parecer.

05/07/2001 CO - Comissão de ConstituiÇão, Justiça e CIdadania
DevolVido à Secretaria Geral da Mesa. À SSCLSF.
29/05/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Devolvido à CCJ.
25/06/2001 CO - Comissão de ConstituiÇlío, JuStiça e Cidadania
Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO
A COMISSÃO APROVA O PROJETO COM A EMENDA 01 - CO. ASSINA O PARECER SEM VOTO O
SENADOR ÁLVARO DIAS, AUTOR DO PROJETO. ABSTÉM-SE DE VOTAR O SENADOR JEFFERSON
PERES. ANEXADO TEXTO FINAL APROVADO PELA COMISSÃO. À SSCLSF.
21/03/2001 CCJ - Comissão de Constltulç30, Justiça e Cidadania
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21/03/2001 CO - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Recebido o relatório do Seno José Eduardo Dutra, com voto favorável, com Emenda n 0 1R Que
apresenta .. Matéria pronta para a Pauta na Comissão.
30/05/2000 CO - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA
Redistribuído ao Senador José Eduardo Dutra, para emitir relatório.
02/05/2000 CO - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR
Matéria aguardando redistribuição.
19/04/2000 CO - ComiSsão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: MATÉRIA COM A RELATaRIA
Distribuído à Senadora Luzia Toledo, para emitir relatório.
11/04/2000 CO - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Matéria sobre a Mesa desta Comissão aguardando apresentação de emendas e posterior distribuição.
11/04/2000 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Leitura. À CO em decisão terminativa, onde poderá receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis,
após publicado e distribuído em avulsos Ao PLEG com destino à CO, para decisão terminativa.
Publicação em 12/04/2000 no D5F páginas: 6916 - 6917
11/0412000 PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO
Este processo contém 02 (duas) folhas numeradas e rubricadas. À SSCOM.

Fonte: Secretaria-Geral da Mesa
Dúvidas, reclamações e informações: SSINF - Subsecretaria de Informações

(Despacho inicial: Apense-se ao PL n°

Ofício n° 985 (SF)
Brasilia, 17 de agosto de 2001

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado n° 91, de 2000, constante dos autógrafos em anexo, que "Dispõe sobre a divulgação em
Diário Oficial do relatório do registrador de dados de
vôo (caixa-preta) de avião acidentado".
Atenciosamente, - Senador Carlos Wilson, Primeiro-Secretário.
PROJETO DE LEI N° 5.585, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)
Dispõe sobre a isenção total do
Imposto de Renda para aposentados,
pensionistas, funcionários e autônomos
maiores de sessenta e cinco anos.

5.477/2001.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os maiores de sessenta e cinco anos,
aposentados civis, militares, pensionistas, reformados e empregados da iniciativa privada, serão totalmente isentos do Imposto de Renda, mesmo no caso
de receberem salários por serviço ativo, desde que
não tenham ganhos de capital.
Art. 2° O rendimento do vencimento da caderneta
de poupança do inativo, enumerado neste artigo, é livre de qualquer tributo.
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A presente proposição visa buscar amenizar a
gravidade da situação dos inativos, asfixiados pela
crise econômica do País.
A progressiva erosão salarial, fruto da crise
que o País enfrenta, raia a mais perigosa recessão,
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prejudica principalmente, os mais idosos, que dificilmente encontram trabalho para compensar sua deficiência salarial. Por isso, torna-se imperativo minimizar essa injustiça contra os que constituíram uma
parcela de força de trabalho do País.
Diante do aqui exposto, solicito o apoio dos nobres Pares para aprovação da presente proposição.
Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. - Deputado José Carlos Coutinho, PFURJ.
PROJETO DE LEI N° 5.638, DE 2001
(Do Sr. Marcelo Barbieri)

Altera dispositivos da Lei n° 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, que "Altera a
legislação do imposto de renda das pessoas físicas, e dá outras providências".
(Despacho inicial: Apense-se ao PL n°
5.477/2001.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei tem por escopo acrescentar, à
parcela isenta dos proventos pagos por entidades oficiais de previdência, naquilo que a ultrapassar, o valor
de tantos por cento do montante dos proventos quantos anos de idade tiver o contribuinte aposentado,
pensionista ou reformado, a partir dos 70 anos.
Art. 2° O art. 4°, VI, o art. 8°, § 1°, e o art. 28, da
Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passam a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4°

..

VI- a quantia de R$900,00 (novecentos reais),
correspondente à parcela isenta dos rendimentos
provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer
pessoa jurídica de direito público interno, ou por entidade de previdência privada, a partir do mês em
que o contribuinte completar sessenta e cinco anos
de idade, e, excetuados os rendimentos pagos por
entidade de previdência privada, a partir do mês em
que o contribuinte completar setenta anos de idade,
naquilo que ultrapassar o somatório mensal de
R$1.800,00, o valor de tantos por cento desses rendimentos quantos anos de idade tenha o contribuinte maior de 70 anos. (NR)"
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pensão, transferência para a reserva remunerada
ou reforma, pagos pela Previdência Social da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
por qualquer pessoa jurídica de direito público interno, ou por entidade de previdência privada, representada pela soma dos valores mensais computados a partir do mês em que o contribuinte completar
sessenta e cinco anos de idade, e, excetuados os
rendimentos pagos por entidade de previdência privada, a partir do mês em que o contribuinte completar setenta anos de idade, naquilo que ultrapassar o
somatório mensal de R$1.800,00, o valor de tantos
por cento desses rendimentos quantos anos de idade tenha o contribuinte maior de 70 anos, não integrará a soma de que trata o inciso I. (NR)"
"Art. 28. O inciso XV do art. 6° da Lei n° 7.713, de
22 de dezembro de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação:"
"Art. 6°

..

XV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, e por qualquer pessoa jurídica de direito
público interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de R$900,00 (novecentos reais),
por mês, a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, sem prejuízo
da parcela isenta prevista na tabela de incidência
mensal do imposto, e, excetuados os rendimentos
pagos por entidade de previdência privada, a partir
do mês em que o contribuinte completar setenta
anos de idade, naquilo que ultrapassar o somatório
mensal de R$1.800,00, o valor de tantos por cento
desses rendimentos quantos anos de idade tenha o
contribuinte maior de 70 anos. (NR)"
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e aplica-se a partir do primeiro dia do exercício financeiro subseqüente.

Justificação

.

A velhice deve ser amparada. Isso representa,
mesmo, princípio constitucional, com sede no art.
230 da Constituição em vigor. No § 2°, do mesmo
artigo, para efeito de uso gratuito de transporte coletivo urbano, o Constituinte apontou os 65 anos
como a idade na qual se deflagra a velhice.

§ 1° A quantia correspondente à parcela isenta
dos rendimentos provenientes de aposentadoria e

Idêntico critério de idade fora reconhecido,
pelo Constituinte de 1988, para efeito de tratamento
diferenciado no âmbito do imposto sobre rendimen-

"Art. 8°

ojljO(,
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tos do trabalho, no art. 153, § 2°, li, dispositivo ulteriormente revogado, mas cujo efeito prático permanece na legislação ordinária.
Assim é que, na vigência dos dispositivos do
art. 4°, VI, art. 8°, I e § 1° e art. 28, da Lei n° 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, gozam de isenção, no
valor mensal adicional de R$900,00, sem prejuízo
do piso de isenção da tabela de incidência do imposto, de idênticos R$900,00, portanto, gozam de
isenção sobre a somatória de R$1.800,00, os beneficiários de rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito
público interno, ou por entidade de previdência privada, a partir do mês em que o contribuinte completar 65 anos de idade.
A sobrevivência tranqüila desses dispositivos,
durante tantos anos, é a prova de que o tratamento
diferenciado, em razão da idade, no âmbito do imposto sobre a renda das pessoas físicas, é perfeitamente regular do ponto de vista jurídico e constitucional. E autoriza a presunção de que o tratamento
favorecido dos aposentados, pensionistas e reformados, em detrimento daqueles que não lograram
alcançar tais situações, não conflita com o princípio
constitucional do art. 150, 11, que proíbe instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente.
A isenção que prevalece na legislação em vigor,
portanto, alcançando a somatória de R$1.800,OO, por
certo exclui, do alcance do imposto sobre a renda, os
proventos da maioria esmagadora, perto de noventa
por cento, dos aposentados brasileiros.
Restam, no entanto, os titulares de proventos
mais robustos, os quais, embora economicamente
mais favorecidos, nem por isso deixam de sofrer os
efeitos do avanço da idade, tanto quanto os menos
favorecidos, sendo injusto que, em idade provecta,
depois de toda uma vida de esforços, estejam sujeitos a uma carga fiscal tão onerosa quanto a que suportam alegremente os jovens na flor da idade.
Acredito que a capacidade contributiva do trabalhador sofra uma deterioração a partir de certa
idade. Prova disso é a aversão à contratação de
empregados, constatada no mercado de fatores,
crescente a partir dos 35 anos de idade. Em algum
momento será preciso reconhecer esse efeito e admitir depreciação correspondente, para efeito de
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apuração da base de cálculo do imposto sobre a
renda.

É o que faz a legislação vigente, a partir dos
65 anos de idade. Se a doutrina da capacidade contributiva é o fundamento da tributação, tudo se passa como se, entre a noite dos 64 anos e 364 dias, e
a alvorada do 65° aniversário, a depreciação acumulada não pudesse mais ser ocultada e devesse
ser bruscamente reconhecida. A legislação em vigor
estabeleceu então, a partir desse momento, urna
isenção suplementar no valor fixo de R$900,00
mensais.
Eu preferiria um mecanismo mais flexível e
uma modulação progressiva do reconhecimento
dessa depreciação da capacidade contributiva. Quero propor que, aos 70 anos, admita-se a isenção de
70% dos proventos, e daí por diante, aumentando
progressivamente à base de um por cento ao ano,
até 100% de isenção aos 100 anos. Escolho a idade
de 70 anos, melhor do que 65, porque é a idade da
aposentadoria compulsória. Evito, assim, privilegiar
indevidamente aposentados prematuros ainda cheios de viço.
Mas não quero que isso prejudique ou interfira
no mecanismo vigente, que já foi aceito e absorvido
pela sociedade. Proponho, então, que o novo mecanismo conviva com o antigo sem superpor-se a ele,
de sorte que só virá a favorecer os beneficiários de
rendimentos em montante superior, hoje, no mínimo, a R$1.800,OO (para maiores de 100 anos), ou,
no máximo, a R$2.571,42 (para aposentados com
70 anos).
Minha proposta virá beneficiar um segmento
conspícuo, numericamente pequeno, mas esquecido, de altos funcionários, juízes, promotores, procuradores, auditores, controladores, diplomatas, gestores, e porque não dizer também, parlamentares.
Acho muito justo que essa clientela, a partir dos 70
anos, tenha seus rendimentos da inatividade progressivamente isentados, começando com 70% aos
70 anos e chegando a 100 % aos 100 anos.
A medida pode parecer iníqua em relação
àqueles trabalhadores que não lograram aposentar-se, mas essa iniqüidade não fui eu que inventei,
ela já existe na legislação em vigor (para os maiores
de 65 anos), e pode justificar-se corno um incentivo
suplementar à formalização, ou seja, as pessoas batalhariam para trabalhar no mercado formal, contribuindo para a Seguridade Social e pagando imposto, na esperança de vir a gozar de uma velhice livre
de impostos e contribuições.
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Também não acho justo que a isenção contemple rendimentos do capital e, por isso, não incluo entre seus beneficiários os clientes da previdência privada, cujos contratos eqüivalem a uma aplicação financeira. Quero contemplar exclusivamente aqueles
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão,
que decorreram de uma vida de trabalho.
Acho que esse mecanismo que estou propondo
traz um aperfeiçoamento salutar à abordagem da
questão da capacidade contributiva. Não conheço
quem tenha tido idéia semelhante alhures. Alguns estranham, mas isso não desmerece a idéia, antes a
credencia, pois, teria dito Einstein, "se uma idéia nova
não lhe parecer absurda à primeira vista, não lhe dê
crédito". Não terei a imodéstia de achar-me genial por
isso, apenas ofereço a idéia para o bem do povo brasileiro e ficarei satisfeito se puder obter o apoio dos
nobres Pares, necessário à sua aprovação.
Sala das Sessões, 30 de outubro de 2001. - Deputado Marcelo Barbieri.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLA TI VOS CeDI
CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA 00 BRASil
1988

TíTULO VI
Da Tributação e do Orçamento
CAPíTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

SEÇÃO 11
Das Limitações do Poder de Tributar
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeeça;

11 - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;
111 - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes
do início da vigência da lei que os houver instituído ou
aumentado;
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b) no mesmo exercício financeiro em que haja
sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela
utilização de vias conservadas pelo Poder Público;
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos
políticos, inclusive suas fundações, das entidades
sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos,
atendidos os requisitos da lei;
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado
a sua impressão.
§ 1° A vedação do inciso 111, b, não se aplica aos
impostos previstos nos arts. 153, I, 11, IV e V, e 154,11.
§ 2° A vedação do inciso VI, a, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo
Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.
§ 3° As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo
anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos
serviços, relacionados com exploração de atividades
econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel.
§ 4° As vedações expressas no inciso VI, alíneas b e c, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.
§ 5° A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos
que incidam sobre mercadorias e serviços.
§ 6° Qualquer subsídio ou isenção, redução de
base de cálculo, concessão de crédito presumido,
anistia ou remissão, relativas a impostos, taxas ou
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei
específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo
do disposto no art. 155, § 2°, XII, g.
* § 6° com redação dada pela Emenda Constitucional nO 3, de 17-3-1993.
§ ]O A lei poderá atribuir a sujeito passivo de
obrigação tributária a condição de responsável pelo

O} 908 Sexta-feira 22

DlARIO DA ('AMARA DOS DEPUTADOS

pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato ge~ador deva ocorrer posteriormente, assegurada a
Imediata e preferencial restituição da quantia paga,
caso não se realize o fato gerador presumido.
* § r acrescentado pela Emenda Constitucional
n° 3, de 17-3-1993.
SEÇÃO 111
Dos Impostos da União
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
11- exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
111 - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou
relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
§ 1° É facultado ao Poder Executivo, atendidas
as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar
as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I,
11, IV e V.
§ 2° O imposto previsto no inciso 111:
I - será informado pelos critérios da generalidade,
da universalidade e da progressividade, na forma da lei;
11 - (Revogado pela Emenda Constitucional n°
20, de 15-12-1998).
§ 3° O imposto previsto no inciso IV:
I - será seletivo, em função da essencialidade
do produto;
11 - será não-cumulativo, compensando-se o
que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores;
111- não incidirá sobre produtos industrializados
destinados ao exterior.
§ 4° O imposto previsto no inciso VI terá suas
alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas e não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando
as explore, só ou com sua família, o proprietário que
não possua outro imóvel.
§ 5° O ouro, quando definido em lei como ativo
financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto de que trata o inciso
V do caput deste artigo, devido na operação de origem; a alíquota mínima será de um por cento, assegurada a transferência do montante da arrecadação
nos seguintes termos:
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I - trinta por cento para o Estado, o Distrito Federal ou o Território, conforme a origem;
11- setenta por cento para o Município de origem.
TíTULO VIII
Da Ordem Social
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.

lEI N° 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Altera a Legislação do Imposto de
Renda das Pessoas Físicas, e dá outras
providências.
CAPíTULO 11
Da Incidência Mensal do Imposto
Art. 4° Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de renda poderão ser deduzidas:
1- a soma dos valores referidos no art. 6° da lei
n° 8.134, de 27 de dezembro de 1990;
11- as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família,
quando em cumprimento de decisão ou acordo judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
111 - a quantia de R$90,00 (noventa reais) por
dependente;
IV - as contribuições para a Previdência Social
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
V - as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo ônus tenha
sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência
Social;
VI - a quantia de R$900,00 (novecentos reais),
correspondente à parcela isenta dos rendimentos
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provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos
pela Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público interno, ou por entidade
de previdência privada, a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade.
Parágrafo único, A dedução permitida pelo inciso V aplica-se exclusivamente à base de cálculo relativa a rendimentos do trabalho com vínculo empregatício ou de administradores, assegurada, nos demais
casos, a dedução dos valores pagos a esse título, por
ocasião da apuração da base de cálculo do imposto
devido no ano-calendário, conforme disposto na alínea e do inciso 11 do art, 8° desta lei.
Art, 5° As pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil que recebam rendimentos de trabalho
assalariado, em moeda estrangeira, de autarquias ou
repartições do Governo brasileiro, situadas no exterior, estão sujeitas ao imposto de renda na fonte incidente sobre a base de cálculo de que trata o art, 4°,
mediante utilização da tabela progressiva de que trata
o art 3°.
§ 1° Os rendimentos em moeda estrangeira serão convertidos em Reais, mediante utilização do va10r do dólar dos Estados Unidos da América fixado
para compra pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do
pagamento do rendimento,
§ 2° As deduções de que tratam os incisos 11, IV
e V do art. 4° serão convertidas em Reais, mediante
utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América fixado para venda pelo Banco Central do
Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento do rendimento,
§ 3° As pessoas físicas computarão, na determinação da base de cálculo de que trata o art. 4° e na
declaração de rendimentos, 25% do total dos rendimentos do trabalho assalariado recebidos nas condições referidas neste artigo,
CAPíTULO 111
Da Declaração de Rendimentos
Art. 8° A base de cálculo do imposto devido no
ano-calendário será a diferença entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante
o ano-calendário, exceto os isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos
à tributação definitiva;
11 - das deduções relativas:
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a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos
de ensino relativamente à educação pré-escolar, de
10, 2° e 3° graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de R$1 ,700,00 (um mil e
setecentos reais);
* Por força da Medida Provisória n° 2, 159-70, de
24-8-2001 (DOU de 27-8-2001 - em vigor desde a
publicação), serão admitidos como despesas com
instrução, previstas nesta alínea, os pagamentos efetuados a creches.
c) à quantia de R$1 ,080,00 (um mil e oitenta reais) por dependente;
d) às contribuições para a Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
e) às contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo ônus tenha
sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência
Social;
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família,
quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação
de alimentos provisionais;
g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas nos incisos I a 111 do art, 6° da lei n° 8.134, de
27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho não-assalariado, inclusive dos leiloeiros e dos titulares de
serviços notariais e de registro,
§ 1° A quantia correspondente à parcela isenta
dos rendimentos provenientes de aposentadoria e
pensão, transferência para a reserva remunerada ou
reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por
qualquer pessoa jurídica de direito público interno, ou
por entidade de previdência privada, representada
pela soma dos valores mensais computados a partir
do mês em que o contribuinte completar sessenta e
cinco anos de idade, não integrará a soma de que trata o inciso L
§ 2° O disposto na alínea a do inciso 11:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País, destinados à
cobertura de despesas com hospitalização, médicas

() I <)1 O Sexl,I-lcira 22

UL\RJO DA CAMARA DOS DJ:!)IJTA))()S

e odontológicas, bem como a entidade que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza;
11 - restringe-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e
ao de seus dependentes;

111 -

limita-se a pagamentos especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes
- CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas
por entidade de qualquer espécie ou cobertas por
contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota
fiscal em nome do beneficiário.
§ 3° As despesas médicas e de educação dos
alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de
acordo homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de
cálculo do imposto de renda na declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso 11 deste artigo.
CAPíTULO VII
Disposições Gerais

Art. 28. O inciso XV do art. 6° da lei nO 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 6°

..

XV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a reserva
remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito
público interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de R$900,OO (novecentos reais),
por mês, a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, sem prejuízo
da parcela isenta prevista na tabela de incidência
mensal do imposto".
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VIDE LEI N° 9.532,
DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997

lEI N° 9.532, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997

Altera a Legislação Tributária Federal e dá outras providências.
Art. 11. A dedução relativa às contribuições para
entidades de previdência privada, a que se refere a
alínea e do inciso 11 do art. 8° da lei n° 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, somada às contribuições para o
Fundo de Aposentadoria Programada Individual FAPI, a que se refere a lei n° 9.477, de 24 de julho de
1997, cujo ônus seja da pessoa física, fica limitada a
doze por cento do total dos rendimentos computados
na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos.
§ 1° Aos resgates efetuados pelos quotistas de
Fundo de Aposentadoria Programada Individual FAPI, aplicam-se, também, as normas de incidência
do imposto de renda de que trata o art. 33 da lei n°
9.250, de 1995.

§ 2° Na determinação do lucro real e da base de
cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, o
valor das despesas com contribuições para a previdência privada, a que se refere o inciso V do art. 13 da
lei n° 9.249, de 1995, e para os Fundos de Aposentadoria Programada Individual - FAPI, a que se refere
a lei n° 9.477, de 1997, cujo ônus seja da pessoa jurídica, não poderá exceder, em cada período de apuração, a vinte por cento do total dos salários dos empregados e da remuneração dos dirigentes da empresa,
vinculados ao referido plano.
§ 3° O somatório das contribuições que exceder
o valor a que se refere o parágrafo anterior deverá ser
adicionado ao lucro líquido para efeito de determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido.
§ 4° O disposto neste artigo não elide a observância das normas do art. ]O da lei n° 9.477, de 1997.

lEI N° 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988

Altera a Legislação do Imposto Sobre a Renda, e dá outras providências.
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Art. 6° Ficam isentos do Imposto sobre a Renda
os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:
I - a alimentação, o transporte e os uniformes ou
vestimentas especiais de trabalho, fornecidos gratuitamente pelo empregador a seus empregados, ou a diferença entre o preço cobrado e o valor de mercado;
11 - as diárias destinadas, exclusivamente, ao
pagamento de despesas de alimentação e pousada,
por serviço eventual realizado em município diferente
do da sede de trabalho;
111 - o valor locativo do prédio construído, quando ocupado por seu proprietário ou cedido gratuitamente para uso do cônjuge ou de parentes de primeiro grau;
IV - as indenizações por acidentes de trabalho;
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de trabalho, até o limite
garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários,
referente aos depósitos, juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
VI - o montante dos depósitos, juros, correção
monetária e quotas partes creditados em contas individuais pelo Programa de Integração Social e pelo
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público;
VII - os seguros recebidos de entidades de previdência privada decorrentes de morte ou invalidez
permanente do participante.
.. Inciso VII com redação dada pela Lei n°
9.250, de 26-12-1995
VIII - as contribuições pagas pelos empregadores relativas a programas de previdência privada
em favor de seus empregados e dirigentes;
IX - os valores resgatados dos Planos de Poupança e Investimento - PAIT, de que trata o Decreto-Lei n° 2.292, de 21 de novembro de 1986, relativamente à parcela correspondente às contribuições efetuadas pelo participante;
X - as contribuições empresariais a Plano de
Poupança e Investimento - PAIT, a que se refere o
art. 5°, § 2°, do Decreto-Lei n° 2.292, de 21 de novembro de 1986;
XI - o pecúlio recebido pelos aposentados que
voltam a trabalhar em atividade sujeita ao regime previdenciário, quando dela se afastarem, e pelos trabalhadores que ingressarem nesse regime após completarem 60 (sessenta) anos de idade, pago pelo
Instituto Nacional de Previdência Social ao segurado
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ou a seus dependentes, após sua morte, nos termos
do art. 1° da Lei n° 6.243, de 24 de setembro de 1975;
XII - as pensões e os proventos concedidos de
acordo com os Decretos-Leis nOs 8.794 e 8.795, de
23 de janeiro de 1946, e Lei n° 2.579, de 23 de agosto
de 1955, e art. 30 da Lei nO 4.242, de 17 de julho de
1963, em decorrência de reforma ou falecimento de
ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira;
XIII - capital das apólices de seguro ou pecúlio
pago por morte do segurado, bem como os prêmios
de seguro restituídos em qualquer caso, inclusive no
de renúncia do contrato;
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em serviço, e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia
grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação
por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois
da aposentadoria ou reforma;
.olncisoXIVcom redação dada pela Lei nO 8.541,
de 23-12-1992.
XV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, até o
valor de R$900,00 (novecentos reais), por mês, a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e
cinco anos de idade, sem prejuízo da parcela isenta
prevista na tabela de incidência mensal do imposto.
* Inciso XV com redação dada pela Lei n° 9.250,
de 26-12-1995.
XVI - o valor dos bens adquiridos por doação
ou herança;
XVII - os valores decorrentes de aumento de
capital:
a) mediante a incorporação de reservas ou lucros que tenham sido tributados na forma do art. 36
desta Lei;
b) efetuado com observância do disposto no art.
63 do Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro de
1977, relativamente aos lucros apurados em períodos-base encerrados anteriormente à vigência desta
lei;
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XVIII - a correção monetária de investimentos,
calculada aos mesmos índices aprovados para os Bônus do Tesouro Nacional- BTN, e desde que seu pagamento ou crédito ocorra em intervalos não-inferiores a 30 (trinta) dias;
* Inciso XVIII com redação determinada pela Lei
n° 7. 799, de 10 de julho de 1989.
XIX - a diferença entre o valor de aplicação e o
de resgate de quotas de fundos de aplicações de curto prazo;
XX - ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um
município para outro, sujeita à comprovação posterior
pelo contribuinte;
XXI - os valores recebidos a título de pensão
quando o beneficiário desse rendimento for portador
das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
* Inciso XXI acrescentado pela Lei n° 8.541, de
23-12-1992.

PROJETO DE LEI N° 5.732, DE 2001
(Senado Federal)
Acrescenta parágrafos ao art. 829
da Consolidação das Leis do Trabalho CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452,
de 1° de maio de 1943, para dispor sobre
as provas testemunhais na Justiça do
Trabalho, e dá outras providências.
(Às Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; e de Constituição
e Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24, 11)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 829 da Consolidação das leis do
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-lei n° 5.452,
de 1° de maio de 1943, passa a vigorar acrescido dos
seguintes parágrafos:
"Art. 829
.
§ 1° O juiz indagará da testemunha,
antes da prestação de compromisso legal,
se ela litiga, litigou ou testemunhou em outros processos que tenham como parte o
autor ou o réu na ação.
§ 2° Havendo a testemunha prestado depoimento ou tomado parte em outra
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ação trabalhista, que possa estar relacionada com o processo em instrução, aos
interessados será concedido prazo de 5
(cinco) dias para a juntada de cópia da
ata em que constem os depoimentos
prestados ou de outros documentos válidos para qualificar o testemunho.
§ 3° Considera-se suspeita a testemunha
que omitir informações sobre a sua participação em outras ações trabalhistas, que prestar
depoimentos contraditórios ou que permitam
identificar a existência de conluio entre ela e
uma das partes do processo." (NR)
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 20 de novembro de 2001. - Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil
1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPITULO I
Do Poder legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis
Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa
será revisto pela outra, em um só turno de discussão
e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a
Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.
Parágrafo único. Sendo o projeto emendado,
voltará à Casa iniciadora.

DECRETO-lEI N° 5.452, DE 1° DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.
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Art. 829. A testemunha que for parente até o terceiro grau civil, amigo íntimo ou inimigo de qualquer
das partes, não prestará compromisso, e seu depoimento valerá como simples informação.
Art. 830. O documento oferecido para prova só
será aceito se estiver no original ou em certidão autêntica, ou quando conferida a respectiva pública-forma ou cópia perante o juiz ou Tribunal.

CONSOLIDAÇÃO DAS lEIS DO TRABALHO
TíTULO X
Do Processo Judiciário do Trabalho
CAPíTULO 11
Do Processo Em Geral
SEÇÃO IX
Das Provas
SF PLS 0 0 0 5 8 / 2 0 0 1 d e 0 6 / 0 4 / 2 0 0 1
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Const:ltulçao r .Ju.tiçe e Cld_d.n'_ (Cc.:J). M.térl • •gu.rd_ndo leitura do p . r e c . r
da CC,].
O~.I'11/2001

A

SSCLSF_

Cc.J - Comi_iio d . Con.t:ltulçao... .JuSE.lç_ e

Cldad.nl.
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24/10/2001 CCJ - Comissão da Const:ituiçiiioL Just:içill ... Cidadania
Situação: APROVADO PARECER NA COMISSAO
Durant:. a discussão, é apresentada a EO'enda nO 1, de iniciativa do Senador
.Jefferson Péres, que é acolhida pejo R.lator. ReunIda a Comisslio, .. aprovado o
Projeto, com a Emenda na 1 - CO. por unanimidade. relatado pelo Senador
Rornero .Jucá. Anexados o Texto Final (fls. 12 a 13) e o Of'icio na 122}01Presidência/CC] (1'1. 14).
10/10/2001 CO - Comissiio de Constituição. :Justiça e Cidadania
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Recebido o relatório do Senador Romara .Jucá. Matéria pronta pare e

Pauta na

Comisslio.
15/05/2001 CO - Comisslio da Constituição, .Justiça e Cidadania
Situaçiio: MATÉRIA COM A RELATORIA
Distribuído ao Senador Ramero 3ucá ,para emitir relatório.

19/04/2001 CeJ - Comi_lio de Constituição • .Justiça e Cidadania
Slt:uaçiio: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR
Não f'oram apresentadas emendas no prazo regimental. Aguardando designação
de relator.
06/04/2001 CO - Comissliio d . Constitulçiio • .Justiça e

Cidadania
Sltullção: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS
Matéria sobre a Mesa dest:a COmissão aguardando apresentação d . emendas, _
post.erior dis1:ribulção.

06/04/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Leitura. À Comissão de Constltuiç:io, Justiça e Cidadania, em decisiio
terlTllnlltlvlI, onde poderá receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, após
publicado e distribuído eO"l avulsos. Ao PLEG com destino à c::c:J.
Pubhcação elT\ 0·7/04/2001 no DSF páglnlls: 5631 - 5632 ( V e r d l ~ )
06/04/2001 PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO
Es1:e processo contém 03 (três) f'olhas nUO"le.. adas e rubricadas. À SSCOM.

Ofício n° 1.531 (SF)
Brasília, 20 de novembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro·Secretário da Câmara dos Deputados
Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado n° 58, de 2001 , constante dos autógrafos em anexo, que "acrescenta parágrafos ao art.
829 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943, para dispor sobre as provas testemunhais na
Justiça do Trabalho, e dá outras providencias".
Atenciosamente, - Senador Carlos Wilson, Primeiro-Secretário.

PROJETO DE LEI N° 5.786, DE 2001
(Dos Srs. Paulo Rocha e Aloizio Mercadante)
Dispõe sobre a obrigatoriedade de
órgão e entidades públicas e empresas
privadas que prestam atendimento por
telefone, de disponibilizar discagem direta gratuita e dá outras providências.

(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)
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° Ficam as entidades e órgãos públicos e
as empresas privadas que prestam atendimento por
telefone, obrigadas a disponibilizar discagem direta
gratuita, sem a cobrança de impulso telefônico para o
usuário.
§ 1° Ficam obrigadas também a cumprir o disposto nesta Lei as subsidiárias de órgão e empresas
públicas.
§ 2° Ficam excluídas da obrigação estabelecida
no caput deste artigo as micro e pequenas empresas
enquadradas para fins tributários no Sistema Simplificado de Contribuição das Micro e Pequenas Empresas - SIMPLES.
Art. 2° O tempo de espera para a efetivação do
atendimento telefônico de que trata esta Lei não poderá ser superior a três minutos.
Art. 3° O não-cumprimento das disposições desta Lei sujeitará o infrator às penalidades previstas no
Código de Defesa do Consumidor.
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Art. 4° Os Procon receberão e processarão as
denúncias, bem como realização sindicâncias e aplicarão as penalidades previstas para o descumprimento desta Lei.
Art. 5° Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias a
contar da data de sua publicação.
Justificação
O presente projeto de lei tem por objetivo tomar
obrigatória a gratuidade dos atendimentos telefônicos
para os usuários de entidades e órgãos públicos e
empresas privadas que estabeleçam atendimento a
seus clientes por telefone.
O motivo de nossa proposta é que o usuário não
deve arcar com o custo telefônico para ser atendido
quando da solicitação, reclamação ou cancelamento
dos serviços que lhe são ofertados pelas referidas
empresas. Lembramos que, muitas vezes, o tempo de
atendimento é longo, eventualmente a ligação é interurbana, e que o usuário não pode ser obrigado a pagar pela ligação além do custo que já tem com o produto ou serviço.
Diante destas considerações, contamos com o
apoio dos ilustres Pares desta Casa no sentido de votar favoravelmente à aprovação da presente proposição, sendo que em tudo estaremos contribuindo para
a efetiva melhoria da qualidade de vida no País.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001. Deputado Aloizio Mercadante, Deputado Paulo
Rocha.
PROJETO DE LEI N° 6.108, DE 2002
(Do Poder Executivo)
MSC n° 109/2002
Altera a Lei nO 10.409, de 11 de janeiro de 2002, que dispõe sobre a prevenção, o tratamento, a fiscalização, o controle e a repressão à produção, ao uso e
ao tráfico ilícitos de produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica, assim elencados pelo Ministério da Saúde, e dá outras
providências.
(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Segurança Pública e Combate ao
Crime Organizado, Violência e Narcotráfico; e
de Constituição e Justiça e de Redação)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A Lei n° 10.409, de 11 de janeiro de 2002,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
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"Art. 1°-A. Esta Lei regula as operações e ações relacionadas aos produtos,
substâncias ou drogas considerados ilícitos
ou que causem dependência física ou psíquica, bem como as plantações e os processos que lhes dão origem." (NR)
"Art. 3°-A. Fica instituído o Sistema
Nacional Antidrogas, constituído pelo conjunto de órgãos que exercem, nos âmbitos
federal, estadual, distrital e municipal, atividades relacionadas com:
I - a prevenção do uso indevido, o tratamento, a recuperação e a reinserção social de dependentes de produtos, substâncias
ou drogas considerados ilícitos ou que causem dependência física ou psíquica; e
11 - a repressão ao uso indevido, a prevenção e a repressão do tráfico ilícito e da
produção não-autorizada de produtos, substâncias ou drogas considerados ilícitos ou
que causem dependência física ou psíquica.
Parágrafo único. O Sistema de que trata
este artigo é formalmente estruturado por decreto do Poder Executivo, que dispõe sobre os
mecanismos de coordenação e controle globais de atividades, e sobre os mecanismos de
coordenação e controle incluídos especificamente nas áreas de atuação dos govemos federal, estaduais e municipais." (NR)
"Art. 8°
.

§ 2° As plantações ilícitas serão destruídas pelas autoridades policiais, que recolherão quantidade suficiente para exame
pericial, de tudo lavrando auto circunstanciado, asseguradas as medidas necessárias
para a preservação da prova.
§ 9° As glebas cultivadas com plantações ilícitas serão expropriadas, conforme o
disposto no art. 243 da Constituição, de
acordo com a legislação em vigor." (NR)
"Art. 12-A. As redes dos serviços de
saúde da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios desenvolverão
programas de tratamento do usuário de produto, substância ou droga ilícita que causem
dependência física ou psíquica.
§ 1° O tratamento do dependente ou
do usuário será feito de forma multiprofissional e, sempre que possível, com a assistência de sua família.
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§ 2° Cabe ao Ministério da Saúde regulamentar as ações que visem à redução
dos danos sociais e à saúde.
§ 3° As empresas privadas que desenvolverem programas de reinserção no mercado de trabalho, do dependente ou usuário
de produtos, substâncias ou drogas ilícitas,
ou que causem dependência física ou psíquica, encaminhados por órgão oficial, poderão receber benefícios a serem criados
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 4° Os estabelecimentos hospitalares
ou psiquiátricos, públicos ou privados, bem
assim qualquer instituição, pública ou privada, que recebam dependentes ou usuários
para tratamento, encaminharão ao Conselho Nacional Antidrogas - CONAD, até o dia
dez de cada mês, mapa estatístico dos ca sos atendidos no mês anterior, com a indicação do código da doença, segundo a
classificação aprovada pela Organização
Mundial de Saúde, vedada a menção do
nome do paciente.
§ 5° No caso de internação ou de tratamento ambulatorial por ordem judicial,
será feita comunicação mensal do estado
de saúde e recuperação do paciente ao juízo competente, se esse o determinar." (NR)
"CAPíTULO 111- A
Dos Crimes e das Penas"(NR)
"Art. 14-A. Importar, exportar, remeter,
preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender,
expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer, ainda que gratuitamente, produto,
substância ou droga considerados ilícitos ou
que causem dependência física ou psíquica,
sem autorização do órgão competente ou
em desacordo com determinação legal ou

que causem dependência física ou psíquica,
sem autorização do órgão competente ou
em desacordo com determinação legal ou
regulamentar;
11 - semeia, cultiva ou faz a colheita de
plantas que se constituam matéria-prima
para a preparação de produtos, substâncias
ou drogas considerados ilícitos ou que causem dependência física ou psiquica;
111 - fabrica, tem em depósito, oferece
ou vende medicamentos, solventes, inalantes ou inebriantes, bem assim produtos que
os contenham, de uso não autorizado pelo
órgão ministerial competente, sem autorização do órgão competente ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar; ou
IV _ utiliza local ou bem de qualquer
natureza de que tem a propriedade, posse,
administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que
gratuitamente, para o fim de praticar qualquer das condutas previstas neste artigo.
§ 20 Induzir, instigar ou auxiliar alguém
ao uso indevido de produto, substância ou
droga considerados ilícitos ou que causem
dependência física ou psíquica, ou contribuir
para a difusão do uso indevido ou do tráfico
ilícito de produto, substância ou droga considerados ilícitos ou que causem dependência física ou psíquica:
Pena _ reclusão, de três a cinco anos,
e multa." (NR)
"Art. 15-A. Fabricar, adquirir, utilizar,
transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou
fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à produção ou à fabricação ilícita de produto, substância ou droga considerados ilícitos ou que causem dependência
física ou psíquica:

regulamentar:
Pena - reclusão, de três a quinze

Pena _ reclusão, de três a dez anos, e
multa." (NR)
"Art. 16-A. Associarem-se duas ou
mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente, qualquer dos crimes previstos nos
arts. 14-A, 15-A, 16-C ou 18-A:

anos, e multa.
§ 1° Nas mesmas penas incorre quem:
I - importa, exporta, remete, produz,
fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta,
.
traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, matéria-prima, insumo ou produto
químico destinado à preparação de produto,
substância ou droga considerados ilícitos ou

Pena - reclusão, de três a dez anos, e
multa." (NR)
"Art. 16-8. Promover, comandar ou financiar grupo ou organização para prática

F0wr0iro de 2002

mARIO DA ('AMARA. DOS DEPUTADOS

de qualquer dos crimes previstos nos arts.
14-A, 16-A ou 18-A desta Lei:
Pena - reclusão, de oito a quinze
anos, e multa." (NR)
"Art. 16-C. Financiar a prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 14-A ou
15-A:
Pena _ reclusão, de três a quinze
anos, e multa." (NR)
"Art. 17-A. Colaborar, direta ou indire-

,

tamente, ainda que como informante, com
grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 14-A, 15-A, 16-A, 16-8, 16-C ou
18-A desta Lei:
Pena - reclusão, de dois a seis anos,
e multa." (NR)
"Art. 18-A. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bem, direito
ou valor proveniente, direta ou indiretamente, da prática de qualquer dos crimes previstos no art. 14-A:
Pena - reclusão, de três a dez anos, e
multa." (NR)
"Art. 19-A. Prescrever ou ministrar, culposamente, o médico, dentista, farmacêutico ou outro profissional da área de saúde,
produto, substância ou droga considerados
ilícitos ou que causem dependência fisica
ou psíquica, desnecessariamente ou em
dose evidentemente superior à necessária,
ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar:
Pena - detenção, de seis meses a
dois anos, e multa.
Parágrafo único. O juiz comunicará a
condenação ao Conselho Federal da categoria profissional a que pertença o agente." (NR)
"Art. 20-A. Adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo para
consumo pessoal, produto, substância ou
droga considerados ilícitos ou que causem
dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar:
Medidas de caráter educativo:
I - prestação de serviços à comunidade;
li - comparecimento a programa ou
curso educativo;
111 - comparecimento a atendimento
psicológico;
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IV - multa.

§ 1° As medidas previstas nos incisos
I, 11 e 111 do caput serão aplicadas pelo prazo máximo de um ano.
§ 2° As medidas previstas nos incisos I
a IV poderão ser cumuladas entre si.

§ 3° Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz, a fim de
formar sua convicção, considerará todas as
circunstâncias e, se necessário, determinará
a realização de exame de dependência toxicológica e outras perícias.
§ 4° Quem oferecer, eventualmente,
sem objetivo de lucro, à pessoa de seu relacionamento, produto, substância ou droga
considerados ilícitos ou que causem dependência física ou psíquica, para juntos a consumirem, incorre nas medidas previstas no
caput.
§ 5° Quem semeia, cultiva ou colhe
plantas destinadas à preparação de produto, substancia ou droga considerados ilícitos
ou que causem dependência física ou psíquica, para consumo pessoal, incorre nas
medidas previstas no caput.
§ 6° A prestação de serviços à comunidade deverá ser cumprida, preferencialmente, em programas comunitários, entidades
educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem,
todos eles, da prevenção do consumo ou da
recuperação de usuários de produto, substância ou droga considerados ilícitos ou que
causem dependência química ou psíquica.
§ 7° O agente de qualquer das condutas previstas nos arts. 19-A ou 20-A, salvo
se houver concurso com os crimes previstos
nos arts. 14-A, 15-A, 16-A, 16-8, 16-C, 17-A
ou 18-A desta Lei, será processado e julgado na forma do art. 60 e seguintes da Lei n°
9.099, de 26 de setembro de 1995.
§ 8° A autoridade policial que tomar
conhecimento da prática dos fatos descritos
nos arts. 19-A ou 20-A lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao Juizado, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários.
§ 9° Concluídos os procedimentos de
que trata o § 8°, o usuário será submetido a
exame de corpo de delito, se o requerer, ou
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se a autoridade policial entender conveniente, e em seguida liberado.
§ 10. A aplicação das medidas previstas
no caput não importará reincidência." (NR)
"Art. 20-B. A multa a que se refere os
arts. 19-A ou 20-A será fixada entre
R$200,00 (duzentos reais) e R$20.000,00
(vinte mil reais), e o valor correspondente
será revertido ao Fundo Nacional Antidrogas, para ser utilizado na prevenção, tratamento e repressão ao tráfico e uso indevido
de produtos, substâncias ou drogas considerados ilícitos, ou que causem dependência física ou psíquica," (NR)
"Art. 20-C. Prescreve em dois anos o
direito de punir o agente que praticar as
condutas descritas nos arts. 19-A ou 20-A,
observados os arts. 107 e seguintes do Código Penal." (NR)
"Art. 22-A. Dirigir veículo de espécie diversa das classificadas no art. 96 da Lei nO
9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código
de Trânsito Brasileiro, após ter consumido
produto, substância ou droga relacionados
como ilícitos pelo órgão competente do Ministério da Saúde:
Pena - apreensão do veículo, cassação da habilitação respectiva e multa, sem
prejuízo de sanções específicas, aplicáveis
em razão da natureza náutica ou aérea do
veículo." (NR)
"Art. 23-A. As penas previstas nos arts.
14-A,15-A, 16-A, 16-B, 16-C, 17-A e 18-A
são aumentadas de um sexto a dois terços,
se:
I - dada à natureza, a procedência ou
a quantidade da substância, droga ilícita ou
produto apreendidos, as circunstâncias do
fato evidenciarem a transnacionalidade do
delito;
11 - o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação, guarda ou vigilância;
111 - a prática envolver ou visar a atingir pessoa menor de dezoito anos, ou que
tenha, por qualquer motivo, diminuída ou
suprimida a capacidade de discernimento
ou de autodeterminação;
IV - a infração tiver sido cometida nas
dependências de serviços de tratamento de
dependentes de drogas ou de reinserção
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social, em estabelecimento penal, militar ou
policial, em transporte público, ou em locais
onde alunos se dediquem à prática de atividades esportivas, educativas ou sociais, ou
nas suas imediações;
V - o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça ou emprego de
arma;
VI- o agente obteve ou procurava obter compensação econômica;
VII - o produto, a substância ou a droga considerados ilícitos forem distribuídos
para três ou mais pessoas;
VIII - o agente portava mais de uma
modalidade de produto, substância ou droga
considerados ilícitos;
IX - se o crime tiver sido praticado mediante associação eventual de duas ou mais
pessoas, quando o fato não caracterizar o
crime previsto no art. 16-A." (NR)
"Art. 24-A. Os crimes previstos nos
arts. 14-A, 15-A, 16-A, 16-B, 16-C, 17-A e
18-A desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de graça, indulto, anistia, fiança e liberdade provisória.
§ 10 A prisão temporária requerida
para os crimes previstos nos arts. 14-A,
15-A, 16-A, 16-B, 16-C, 17-A e 18-A terá
prazo de trinta dias, prorrogável por igual
período em caso de extrema e comprovada
necessidade.
§ 2° As penas aplicadas aos crimes
previstos nos arts. 14-A, 15-A, 16-A, 16-B,
16-C, 17-A e 18-A serão cumpridas integralmente em regime fechado." (NR)
"Art. 25-A. Na fixação da pena, além
do disposto no art. 59 do Código Penal, o
juiz apreciará a gravidade da conduta, a natureza e a quantidade dos produtos, das
substâncias ou das drogas ilícitas apreendidas, o local ou as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta e os antecedentes
do agente." (NR)
"Art. 26-A. O dependente ou usuário
de produto, substância ou droga ilícita que,
em razão da prática de qualquer infração
penal, encontrar-se em cumprimento de
pena privativa de liberdade ou medida de
segurança, poderá ser submetido a tratamento em ambulatório interno do sistema
penitenciário respectivo." (NR)
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"Art. 26-8. É isento de pena o agente
que, em razão da dependência, ou sob o
efeito, proveniente de caso fortuito ou força
maior, de produto, substância ou droga considerados ilícitos ou que causem dependência física ou psíquica, era, ao tempo da
ação ou da omissão, qualquer que tenha
sido a infração penal praticada, inteiramente
incapaz de entender o caráter ilícito do fato
ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento.
Parágrafo único. Quando o juiz absolver o agente, reconhecendo, por força de
perícia oficial, que esse, à época do fato
previsto neste artigo, apresentava as condições refendas no caput, determinará, ato
contínuo, na própria sentença absolutória, o
seu encaminhamento para tratamento médico adequado." (NR)
"Art. 28-A. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade policial fará, imediatamente,
comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado.
§ 10 Para efeito da lavratura do auto de
prisão em flagrante e estabelecimento da autoria e materialidade do delito, é suficiente o
laudo de constatação da natureza e quantidade do produto, da substância ou da droga
considerados ilícitos ou que causem dependência física ou psíquica, firmado por perito
oficial ou, na falta desse, por pessoa idônea,
escolhida, preferencialmente, entre as que
tenham habilitação técnica.
§ 20 O perito que subscrever o laudo a
que se refere o § 10 não ficará impedido de
participar da elaboração do laudo definitivo."
(NR)
"Art. 31-A. Antes de iniciada a ação
penal, o representante do Ministério Público
poderá requerer à autoridade judiciária o arquivamento do inquérito, presente uma das
hipóteses previstas no art. 43 do Código de
Processo Penal." (NR)
"Art. 35-A. A prisão cautelar poderá ser
decretada como garantia da ordem pública,
da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da
existência do crime e indício suficiente de
autoria."(NR)
"Art. 38. Oferecida a denúncia, o juiz,
em 24 (vinte e quatro) horas, ordenará a nitri-
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ficação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias,
contado da data da juntada do mandado aos
autos ou da primeira publicação de edital.
§ 10 Na resposta, consistente de defesa preliminar e exceções, o acusado poderá
argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas.
...................................................."(NR)
"Art. 40
.
Parágrafo único. A audiência a que se
refere o caput será realizada dentro dos 30
(trinta) dias seguintes ao recebimento da
denúncia, se o réu estiver solto, ou em 5
(cinco) dias, se preso." (NR)
"Art. 43-A. Em caso de prisão em flagrante por infração aos arts. 14-A, 15-A,
16-A, 16-8, 16-C, H-A ou 18-A, não será
concedida liberdade provisória.
Parágrafo único. Em caso de decisão
condenatória por infração aos arts. 14-A,
15-A, 16-A, 16-8, 16-C, H-A ou 18-A, independentemente de recurso, o réu será recolhido à prisão, onde aguardará o seu trânsito em julgado."(NR)
"Art. 44-A. O juiz, de oficio ou atendendo à representação da autoridade policial,
ouvido o Ministério Público em vinte e quatro horas, ou a requerimento deste, havendo
indícios suficientes, pode decretar, no curso
do inquérito policial ou da ação penal, o seqüestro ou a indisponibilidade de bem, direito ou valor do acusado, ou existentes em
seu nome, oriundos de crimes previstos nos
arts. 14-A, 15-A, 16-A, 16-8, 16-C, H-A ou
18-A, procedendo-se na forma dos arts. 125
a 144 do Código de Processo Penal." (NR)
"Art. 50. É passível de expulsão, na
forma da legislação específica, o estrangeiro que comete qualquer dos crimes definidos nos arts. 14-A, 15-A, 16-A, 16-8, 16-C,
17-A ou 18-A, tão logo cumprida a condenação imposta, salvo se o interesse nacional
recomendar a expulsão imediata."(NR)
CAPíTULO VII - A
Da Cooperação Internacional (NR)
"Art. 51-A. De conformidade com os
princípios da não-intervenção em assuntos internos, da igualdade jurídica e do respeito à
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integridade territorial dos Estados e as leis e
regulamentos nacionais em vigor, e observado o espírito das Convenções das Nações
Unidas e outros Instrumentos jurídicos internacionais sobre o combate ao problema mundial das drogas, de que o Brasil é parte, o Governo brasileiro prestará, quando solicitado,
cooperação a outros países e organismos internacionais e, quando necessário, dos mesmos solicitará a colaboração, nas áreas de:
I - intercâmbio de inteligência sobre
produção e tráfico de drogas ilícitas e delitos
conexos, em especial o tráfico de armas, lavagem de dinheiro e desvio de precursores
químicos;
II - intercâmbio de informações policiais e judiciais sobre produtores e traficantes
de drogas ilícitas e precursores químicos;
111 - intercâmbio de informações sobre
legislações, experiências projetos e programas voltados para a eliminação da demanda de drogas ilícitas, por meio de atividades
de prevenção, tratamento, recuperação e
reinserção social de usuários de drogas e
dependentes químicos.

Parágrafo único. As atividades de cooperação internacional dos órgãos governamentais brasileiros nos planos bilateral e
multilateral serão coordenadas pelo Ministério das Relações Exteriores." (NR)
"Art. 56-A. O processo e o julgamento
dos crimes previstos nos arts. 14-A, 15-A,
16-A, 16-B, 16-C, 17-A ou 18-A, se caracterizado ilícito transnacional, são da competência da Justiça Federal.
Parágrafo único. Os crimes praticados
nos Municípios que não sejam sede de Vara
Federal serão processados e julgados na Vara
Federal da Circunscrição respectiva." (NR)
Art. 20 O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da União, no prazo de trinta dias, a íntegra da lei n° 10.409, de 2002, com as alterações resultantes desta lei.
Art. 30 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 Ficam revogados o art. 1° da lei n09.804,
de 30 de junho de 1999, e a lei 6.368, de 21 de outubro de 1976.
Brasília,
OI'
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil
1988
TíTULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPíTULO I
Do Poder Legislativo
SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo
SUBSEÇÃO 111
Das Leis
Art. 64. A discussão e votação dos projetos de
lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão
inicio na Câmara dos Deputados.
§ 1° O Presidente da República poderá solicitar
urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.
§ 20 Se, no caso do § 10, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a
proposição, cada qual sucessivamente, em até 45
dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações
legislativas da respectiva Casa, com exceção das que
tenham prazo constitucional determinado, até que se
ultime a votação.
* § 2° com redação dada pela Emenda Constitucionaln032, de 11-9-2001.
§ 30 A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo
de dez dias, observado quanto ao mais o disposto no
parágrafo anterior.
§ 4° Os prazos do § 2° não correm nos períodos
de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam
aos projetos de código.
TíTULO IX
Das Disposições Constitucionais Gerais
Art. 243. As glebas de qualquer região do País
onde forem localizadas culturas ilegais de plantas
psicotrópicas serão imediatamente expropriadas e
especificamente destinadas ao assentamento de colonos, para o cultivo de produtos alimentícios e medicamentosos, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas
em lei.
Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor
econômico apreendido em decorrência do tráfico ilíci-
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to de entorpecentes e drogas afins será confiscado e
reverterá em benefício de instituições e pessoal especializados no tratamento e recuperação de viciados e
no aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de
tráfico dessas substâncias.

lEI N° 10.409, DE 11 DE JANEIRO DE 2002
Dispõe sobre a prevenção, o tratamento, a fiscalização, o controle e a repressão à produção, ao uso e ao tráfico ilícitos de produtos, substâncias ou drogas
ilícitas que causem dependência física ou
psíquica, assim elencados pelo Ministério
da Saúde, e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPíTULO I
Disposições Gerais
Art. 1° (VETADO)
Art. 2° É dever de todas as pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras com domicílio ou
sede no País, colaborar na prevenção da produção,
do tráfico ou uso indevidos de produtos, substâncias
ou drogas ilícitas que causem dependência física ou
psíquica.

§ 1° A pessoa jurídica que, injustificadamente, negar-se a colaborar com os preceitos desta lei
terá imediatamente suspensos ou indeferidos auxílios ou subvenções, ou autorização de funcionamento, pela União, pelos Estados, pelo Distrito
Federal e pelos Municípios, e suas autarquias,
empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações, sob pena de responsabilidade da
autoridade concedente.
§ 2° A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios criarão estímulos fiscais e outros,
destinados às pessoas físicas e jurídicas que colaborarem na prevenção da produção, do tráfico e do
uso de produtos, substâncias ou drogas ilícitas que
causem dependência física ou psíquica.
Art. 3° (VETADO)
Art. 4° É facultado à União celebrar convênios
com os Estados, com o Distrito Federal e com os
Municípios, e com entidades públicas e privadas,
além de organismos estrangeiros, visando à prevenção, ao tratamento, à fiscalização, ao controle, à repressão ao tráfico e ao uso indevido de produtos,
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substâncias ou drogas ilícitas, observado, quanto
aos recursos financeiros e orçamentários, o disposto
no art. 47.
Parágrafo único. Entre as medidas de prevenção inclui-se a orientação escolar nos três níveis de ensino.
Art. 5° As autoridades sanitárias, judiciárias,
policiais e alfandegárias organizarão e manterão estatísticas, registros e demais informes das respectivas atividades relacionadas com a prevenção, a fiscalização, o controle e a repressão de que trata esta
lei, e remeterão, mensalmente, à Secretaria Nacional Antidrogas 3/4 Senad e aos Conselhos Estadual
e Municipal de Entorpecentes, os dados, observações e sugestões pertinentes.
Parágrafo único. Cabe ao Conselho Nacional
Antidrogas 3,4 Conad elaborar relatórios global e
anuais e, anualmente, remetê-los ao órgão internacional de controle de entorpecentes.
Art. 6° É facultado à Secretaria Nacional Antidrogas - SENAD, ao Ministério Público, aos órgãos
de defesa do consumidor e às autoridades policiais
requisitar às autoridades sanitárias a realização de
inspeção em empresas industriais e comerciais, estabelecimentos hospitalares, de pesquisa, de ensino,
ou congêneres, assim como nos serviços médicos e
farmacêuticos que produzirem, venderem, comprarem, consumirem, prescreverem ou fornecerem produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica.
§ 1° A autoridade requisitante pode designar
técnico especializado para assistir à inspeção ou
comparecer pessoalmente à sua realização.

§ 2° No caso de falência ou liquidação extrajudicial das empresas ou estabelecimentos referidos
neste artigo, ou de qualquer outro em que existam
produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem
dependência física ou psíquica, ou especialidades
farmacêuticas que as contenham, incumbe ao juízo
perante o qual tramite o feito:
I - determinar, imediatamente à ciência da falência ou liquidação, sejam lacradas suas instalações;
11 - ordenar à autoridade sanitária designada
em lei a urgente adoção das medidas necessárias
ao recebimento e guarda, em depósito, das substâncias ilícitas, drogas ou especialidades farmacêuticas arrecadadas;
111 - dar ciência ao órgão do Ministério Público,
para acompanhar o feito.

0[922

Sexta-t~lra

22

DL\R[O 1):\ CAM:\RA DOS DEPUTADOS

§ 3° A alienação, em hasta pública, de drogas,
especialidades farmacêuticas ou substâncias ilícitas
será realizada na presença de representantes da Secretaria Nacional Antidrogas- SENAD, dos Conselhos Estaduais de Entorpecentes e do Ministério PÚblico.
§ 4° O restante do produto não arrematado será,
ato contínuo à hasta pública, destruído pela autoridade sanitária, na presença das autoridades referidas
no § 3°.
Art. 7° Da licitação para alienação de drogas, especialidades farmacêuticas ou substâncias ilícitas, só
podem participar pessoas jurídicas regularmente habilitadas na área de saúde ou de pesquisa científica
que comprovem a destinação Iícita a ser dada ao produto a ser arrematado.
Parágrafo único. Os que arrematem drogas, especialidades farmacêuticas ou substâncias ilícitas,
para comprovar a destinação declarada, estão sujeitos à inspeção da Secretaria Nacional Antidrogas SENAD e do Ministério Público.
CAPíTULO 11
Da Prevenção, da Erradicação e do Tratamento
SEÇÃO I
Da Prevenção e da Erradicação
Art. 8° São proibidos, em todo o território nacional, o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de
todos os vegetais e substratos, alterados na condição
original, dos quais possam ser extraídos produtos,
substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica, especificados pelo órgão competente do Ministério da Saúde.
§ 1° O Ministério da Saúde pode autorizar o
plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no
caput, em local pre-determinado, exclusivamente
para fins medicinais ou científicos, sujeitos à fiscalização e à cassação da autorização, a qualquer tempo,
pelo mesmo órgão daquele ministério que a tenha
concedido, ou por outro de maior hierarquia.

§ 2° As plantações ilícitas serão destruídas pelas autoridades policiais mediante prévia autorização
judicial, ouvido o Ministério Público e cientificada a
Secretaria Nacional Antidrogas ~4 Senado
§ 3° (VETADO)

§ 4° A destruição de produtos, substâncias ou
drogas ilícitas que causem dependência física ou
psíquica será fe~a por incineração e somente pode
ser realizada após lavratura do auto de levantamento das condições encontradas, com a delimitação do
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local e a apreensão de substâncias necessárias ao
exame de corpo de delito.

§ 5° Em caso de ser utilizada a queimada para
destruir a plantação, observar-se-á, no que couber,
o disposto no Decreto n° 2.661, de 8 de julho de
1998, dispensada a autorização prévia do órgão
próprio do Sistema Nacional do Meio Ambiente SISNAMA.
§ 6° A erradicação dos vegetais de que trata
este artigo far-se-á com cautela, para não causar ao
meio ambiente dano além do necessário.
§ 7° (VETADO)
§ 8° (VETADO)
Art. 9° É indispensável a licença prévia da autoridade sanitária para produzir, extrair, fabricar,
transformar, preparar, possuir, manter em depósito,
importar, exportar, reexportar, remeter, transportar,
expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou
adquirir, para qualquer fim, produto, substância ou
droga ilícita que cause dependência física ou psíquica, ou produto químico destinado à sua preparação,
observadas as demais exigências legais.
Parágrafo único. É dispensada a exigência prevista neste artigo para:
I - a aquisição de medicamentos, mediante
prescrição médica, de acordo com os preceitos legais e regulamentares;
II - (VETADO)
Art. 10. Os dirigentes de estabelecimentos ou
entidades das áreas de ensino, saúde, justiça, militar e policial, ou de entidade social, religiosa, cultural, recreativa, desportiva, beneficente e representativas da mídia, das comunidades terapêuticas, dos
serviços nacionais profissionalizantes, das associações assistenciais, das instituições financeiras, dos
clubes de serviço e dos movimentos comunitários
organizados adotarão, no âmbito de suas responsabilidades, todas as medidas necessárias à prevenção ao tráfico, e ao uso de produtos, substâncias ou
drogas ilícitas, que causem dependência física ou
psíquica.
§ 1° As pessoas jurídicas e as instituições e enti··
dades, públicas ou privadas, implementarão programas que assegurem a prevenção ao tráfico e uso de
produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem
dependência física ou psíquica em seus respectivos
locais de trabalho, incluindo campanhas e ações preventivas dirigidas a funcionários e seus familiares.
§ 2° São medidas de prevenção referidas no caput as que visem, entre outros objetivos, os seguintes:
1- (VETADO)
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11- incentivar atividades esportivas, artísticas e
culturais;

111- promover debates de questões ligadas à saúde, cidadania e ética;
IV - manter nos estabelecimentos de ensino
serviços de apoio, orientação e supervisão de professores e alunos;
V - manter nos hospitais, atividades de recuperação de dependentes e de orientação de seus familiares.
SEÇÃO 11
Do Tratamento
Art. 11. O dependente ou o usuário de produtos,
substâncias ou drogas ilícitas, que causem dependência física ou psíquica, relacionados pelo Ministério da Saúde, fica sujeito às medidas previstas neste
capítulo e seção.
Art. 12. (VETADO)

§ 1° O tratamento do dependente ou do usuário será feito de forma multiprofissional e, sempre
que possível, com a assistência de sua família.
§ 2° Cabe ao Ministério da Saúde regulamentar
as ações que visem à redução dos danos sociais e à
saúde.
§ 3° As empresas privadas que desenvolverem
programas de reinserção no mercado de trabalho,
do dependente ou usuário de produtos, substâncias
ou drogas ilícitas, ou que causem dependência física ou psíquica, encaminhados por órgão oficial, poderão receber benefícios a serem criados pela
União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 4° Os estabelecimentos hospitalares ou psiquiátricos, públicos ou particulares, que receberem
dependentes ou usuários para tratamento, encaminharão ao Conselho Nacional Antidrogas - CONAD,
até o dia 10 (dez) de cada mês, mapa estatístico dos
casos atendidos no mês anterior, com a indicação do
código da doença, segundo a classificação aprovada
pela Organização Mundial de Saúde, vedada a menção do nome do paciente.
§ 5° No caso de internação ou de tratamento
ambulatorial por ordem judicial, será feita comunicação mensal do estado de saúde e recuperação do paciente ao juízo competente, se esse o determinar.
Art. 13. As instituições hospitalares e ambulatoriais comunicarão à Secretaria Nacional Antidrogas - SENAD, os óbitos decorrentes do uso de produto, substância ou droga ilícita.
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CAPíTULO 111
(VETADO)
CAPíTULO IV
Do Procedimento Penal
SEÇÃO ÚNICA
Do Procedimento Comum
Art. 27. O procedimento relativo aos processos
por crimes definidos nesta lei rege-se pelo disposto
neste capítulo, aplicando-se, subsidiariamente, as
disposições do Código Penal, do Código de Processo Penal e da lei de Execução Penal.
Art. 28. (VETADO)
§ 1° Para efeito da lavratura do auto de prisão
em flagrante e estabelecimento da autoria e materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da
natureza e quantidade do produto, da substância ou
da droga ilícita, firmado por perito oficial ou, na falta
desse, por pessoa idônea, escolhida, preferencialmente, entre as que tenham habilitação técnica.
§ 2° O perito que subscrever o laudo a que se refere o § 1° não ficará impedido de participar da elaboração do laudo defin~ivo.
Art. 29. O inquérito policial será concluído no
prazo máximo de 15 (quinze) dias, se o indiciado estiver preso, e de 30 (trinta) dias, quando solto.
Parágrafo único. Os prazos a que se refere este
artigo podem ser duplicados pelo juiz, mediante pedido justificado da autoridade policial.
Art. 30. A autoridade policial relatará sumariamente as circunstâncias do fato e justificará as razões
que a levaram à classificação do del~o, com indicação
da quantidade e natureza do produto, da substância
ou da droga ilícita apreendidos, o local ou as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e as
circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e
os antecedentes do agente.
Art. 31. Findos os prazos previstos no art. 29, os
autos do inquérito policial serão remetidos ao juízo
competente, sem prejuízo da realização de diligências complementares destinadas a esclarecer o fato.
Parágrafo único. As conclusões das diligências
e os laudos serão juntados aos autos até o dia anterior ao designado para a audiência de instrução e julgamento.
Art. 32. (VETADO)
§ 1° (VETADO)
§ 2° O sobrestamento do processo ou a redução
da pena podem ainda decorrer de acordo entre o Ministério Público e o indiciado que, espontaneamente,
revelar a existência de organização criminosa, permi-
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tindo a prisão de um ou mais dos seus integrantes, ou
a apreensão do produto, da substância ou da droga
ilícita, ou que, de qualquer modo, justificado no acordo, contribuir para os interesses da Justiça.
§ 3° Se o oferecimento da denúncia tiver sido
anterior à revelação, eficaz, dos demais integrantes
da quadrilha, grupo, organização ou bando, ou da localização do produto, substância ou droga ilícita, o
juiz, por proposta do representante do Ministério PÚblico, ao proferir a sentença, poderá deixar de aplicar
a pena, ou reduzida, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), justificando a sua decisão.
Art. 33. Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nesta lei, são permitidos, além dos previstos na lei n° 9.034, de 3 de maio
de 1995, mediante autorização judicial, e ouvido o representante do Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios:
I - infiltração de policiais em quadrilhas, grupos,
organizações ou bandos, com o objetivo de colher informações sobre operações ilícitas desenvolvidas no
âmbito dessas associações;
II - a não-atuação policial sobre os portadores
de produtos, substâncias ou drogas ílícitas que entrem no território brasileiro, dele saiam ou nele transitem, com a finalidade de, em colaboração ou não com
outros países, identificar e responsabilizar maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso li, a autorização será concedida, desde que:
I - sejam conhecidos o itinerário provável e a
identificação dos agentes do delito ou de colaboradores;
11 - as autoridades competentes dos países de
origem ou de trânsito ofereçam garantia contra a fuga
dos suspeitos ou de extravio dos produtos, substâncias ou drogas ilícitas transportadas.
Art. 34. Para a persecução criminal e a adoção
dos procedimentos investigatórios previstos no art.
33, o Ministério Público e a autoridade policial poderão requerer à autoridade judicial, havendo indícios
suficientes da prática criminosa:
I - o acesso a dados, documentos e informações fiscais, bancárias, patrimoniais e financeiras;
11- a colocação, sob vigilância, por período determinado, de contas bancárias;
111- o acesso, por período determinado, aos sistemas informatizados das instituições financeiras;
IV - a interceptação e a gravação das comunicações telefônicas, por período determinado, observa-
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do o disposto na legislação pertinente e no Capítulo 11
da lei n° 9.034, de 1995.
Parágrafo único. (VETADO)
Art. 35. (VETADO)
Art. 36. (VETADO)
CAPíTULO V
Da Instrução Criminal
Art. 37. Recebidos os autos do inquérito policial
em juízo, dar-se-á vista ao Ministério Público para, no
prazo de 10 (dez) dias, adotar uma das seguintes providências:
I - requerer o arquivamento;
li - requisitar as diligências que entender necessárias;
111- oferecer denúncia, arrolar até 5 (cinco) testemunhas e requerer as demais provas que entender
pertinentes;
IV - deixar, justificadamente, de propor ação penai contra os agentes ou partícipes de delitos.
§ 1° Requerido o arquivamento do inquérito pelo
representante do Ministério Público, mediante fundamentação, os autos serão conclusos à autoridade judiciária.
§ 2° A autoridade judiciária que discordar das
razões do representante do Ministério Público para o
arquivamento do inquérito fará remessa dos autos ao
Procurador-Geral de Justiça, mediante decisão fundamentada.
§ 3° O Procurador-Geral de Justiça oferecerá
denúncia ou designará outro membro do Ministério
Público para apresentá-Ia ou, se entender incabível a
denúncia, ratificará a proposta de arquivamento, que,
nesse caso, não poderá ser recusada pela autoridade
judiciária.
Art. 38. Oferecida a denúncia, o juiz, em 24 (vinte e quatro) horas, ordenará a citação do acusado
para responder à acusação, por escrito, no prazo de
10 (dez) dias, contado da data da juntada do mandato
aos autos ou da primeira publicação do edital de citação, e designará dia e hora para o interrogatório, que
se realizará dentro dos 30 (trinta) dias seguintes, se o
réu estiver solto, ou em 5 (cinco) dias, se preso.
§ 1° Na resposta, consistente de defesa prévia e
exceções, o acusado poderá argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende
produzir e arrolar testemunhas.
§ 2° As exceções serão processadas em apartado , nos termos dos arts. 95 a 113 do Código de Processo Penal.
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§ 3° Se a resposta não for apresentada no prazo, o juiz nomeará defensor para oferecê-Ia em 10
(dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato de
nomeação.
§ 4° Apresentada a defesa, o juiz concederá
prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se o representante do Ministério Público e em igual prazo proferirá
decisão.
§ 5° Se entender imprescindível, o juiz determinará a realização de diligências, com prazo máximo
de 10 (dez) dias.
§ 6° Aplica-se o disposto na lei n° 9.271, de 17
de abril de 1996, ao processo em que o acusado, citado pessoalmente ou por edital, ou intimado para qualquer ato processual, deixar de comparecer sem motivo justificado.
Art. 39. Observado o disposto no art. 43 do Código de Processo Penal, a denúncia também será rejeitada quando:
1- for manifestamente inepta, ou faltar-lhe pressuposto processual ou condição para o exercício da
ação penal;
II - não houver justa causa para a acusação.
Art. 40. Recebida a denúncia, o juiz designará
dia e hora para a audiência de instrução e julgamento,
e ordenará a intimação do acusado, do Ministério PÚblico e, se for o caso, do assistente.
Art. 41. Na audiência de instrução e julgamento,
após o interrogatório do acusado e a inquirição das
testemunhas, será dada a palavra, sucessivamente,
ao representante do Ministério Público e ao defensor
do acusado, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para
cada um, prorrogável por mais 10 (dez), a critério do
juiz, que, em seguida, proferirá a sentença.
Parágrafo único. Se não se sentir habilitado a julgar de imediato a causa, o juiz ordenará que os autos
lhe sejam conclusos para, no prazo de 10 (dez) dias,
proferir a sentença.
Art. 42. (VETADO)
Art. 43. (VETADO)
Art. 44. (VETADO)
Parágrafo único. Incumbe ao acusado, durante a
instrução criminal, ou ao interessado, em incidente
específico, provar a origem lícita dos bens, produtos,
direitos e valores referidos neste artigo.
Art. 45. As medidas de seqüestro e de indisponibilidade de bens ou valores serão suspensas, se a
ação penal não for iniciada no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, contado da data do oferecimento da denúncia.
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§ 1°0 pedido de re~;lituição de bem ou valor não
será conhecido sem o comparecimento pessoal do
acusado ao juízo do feito.
§ 2° O juiz pode determinar a prática de atos necessários à conservação do produto ou bens e a
guarda de valores.
CAPíTULO VI
Dos Efeitos da Sentença
SEÇÃO I
Da Apreensão e da Destinação de Bens
Art. 46. Os veículos, embarcações, aeronaves e
quaisquer outros meios de transporte, os maquinismos, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer
natureza, utilizados para a prática dos crimes definidos nesta lei, após a sua regular apreensão, ficarão
sob custódia da autoridade de polícia judiciária, excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma de
legislação específica.
§ 1° Havendo possibilidade ou necessidade da
utilização de qualquer dos bens mencionados neste
artigo, a autoridade de polícia judiciária poderá deles
fazer uso, sob sua responsabilidade e com o objetivo
de sua conservação, mediante autorização judicial,
logo após a instauração da competente ação penal,
observado o disposto no § 4° deste artigo.
§ 2° Feita a apreensão a que se refere o caput,
e tendo recaído sobre dinheiro ou cheques emitidos
como ordem de pagamento, a autoridade policial que
presidir o inquérito deverá, de imediato, requerer ao
juízo competente a intimação do Ministério Público.
§ 3° Intimado, o Ministério Público deverá requerer ao juízo a conversão do numerário apreendido em
moeda nacional, se for o caso, a compensação dos
cheques emitidos após a instrução do inquérito, com
cópias autênticas dos respectivos títulos, e o depósito
das correspondentes quantias em conta judicial, juntando-se aos autos o recibo.
§ 4° O Ministério Público, mediante petição autônoma, requererá ao juízo competente que, em caráter cautelar, proceda à alienação dos bens apreendidos, excetuados aqueles que a União, por intermédio
da Secretaria Nacional Antidrogas - SENAD, indicar
para serem colocados sob uso e custódia da autoridade policial, de órgãos de inteligência ou militares,
envolvidos nas operações de prevenção e repressão
ao tráfico e uso indevidos de produtos, substâncias
ou drogas ilícitas que causem dependência física ou
psíquica.
§ 5° Excluídos os bens que se houver indicado
para os fins previstos nos §§ 1° e 4° o requerimento
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de alienação deverá conter a relação de todos os demais bens apreendidos, com a descrição e a especificação de cada um deles, e informações sobre quem
os tem sob custódia e o local onde se encontram.
§ 6° Requerida a alienação dos bens, a respectiva petição será autuada em apartado, cujos autos terão tramitação autônoma em relação aos da ação penai principal.
§ 7° Autuado o requerimento de alienação, os
autos serão conclusos ao juiz que, verificada a presença de nexo de instrumentalidade entre o delito e
os objetos utilizados para a sua prática e risco de perda de valor econômico pelo decurso do tempo, determinará a avaliação dos bens relacionados, intimará a
União, o Ministério Público, a Secretaria Nacional
Antidrogas - SENAD e o interessado, este, se for o
caso, por edital com prazo de 5 (cinco) dias.
§ 8° Feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências sobre o respectivo laudo, o juiz, por sentença, homologará o valor atribuído aos bens e determinará sejam alienados em leilão.
§ 9° Realizado o leilão, e depositada em conta
judicial a quantia apurada, a União será intimada a
oferecer, na forma prevista em regulamento, caução
equivalente àquele montante e os valores depositados nos termos do § 2°, em certificados de emissão
do Tesouro Nacional, com características a serem definidas em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
§ 10. Compete à Secretaria Nacional Antidrogas
34 Senad solicitar à Secretaria do Tesouro Nacional a
emissão dos certificados a que se refere o § 9°.
§ 11. Feita a caução, os valores da conta judicial
serão transferidos para a União, por depósito na conta do Fundo Nacional Antidrogas -% FUNAD, apensando-se os autos da alienação aos do processo principal.
§ 12. Terão apenas efeito devolutivo os recursos
interpostos contra as decisões proferidas no curso do
procedimento previsto neste artigo.
Ar\. 47. A União, por intermédio da Secretaria
Nacional Antidrogas - SENAD, poderá firmar convênio com os Estados, com o Distrito Federal e com organismos orientados para a prevenção, repressão e o
tratamento de usuários ou dependentes, com vistas à
liberação de equipamentos e de recursos por ela arrecadados, para a implantação e execução de programas de combate ao tráfico ilícito e prevenção ao tráfico e uso indevidos de produtos, substâncias ou drogas ilícitas ou que causem dependência física ou psíquica.
Art. 48. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz
decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor
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apreendido, seqüestrado ou declarado indisponível e
sobre o levantamento da caução.
§ 1° No caso de levantamento da caução, os
certificados a que se refere o § 9° do art. 46 serão resgatados pelo seu valor de face, e os recursos para o
respectivo pagamento providos pelo Fundo Nacional
Antidrogas.
§ 2° A Secretaria do Tesouro Nacional fará constar dotação orçamentária para o pagamento dos certificados referidos no § 9° do art. 46.
§ 3° No caso de perdimento, em favor da União,
dos bens e valores mencionados no art. 46, a Secretaria do Tesouro Nacional providenciará o cancelamento dos certificados emitidos para caucioná-los.
§ 4° Os valores apreendidos em decorrência
dos crimes tipificados nesta lei e que não foram objeto
de tutela cautelar, após decretado o seu perdimento
em favor da União, serão apropriados diretamente ao
Fundo Nacional Antidrogas.
§ 5° Compete à Secretaria Nacional Antidrogas
- SENAD, a alienação dos bens apreendidos e não
leiloados em caráter cautelar, cujo perdimento já tenha sido decretado em favor da União.
§ 6° A Secretaria Nacional Antidrogas - SENAD
poderá firmar convênios de cooperação, a fim de dar
imediato cumprimento ao estabelecido no § 5°.
SEÇÃO 11
Da Perda da Nacionalidade
Art. 49. (VETADO)
Art. 50. É passível de expulsão, na forma da legislação específica, o estrangeiro que comete qualquer dos crimes definidos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18,
tão logo cumprida a condenação imposta, salvo se o
interesse nacional recomendar a expulsão imediata.
CAPíTULO VII
(VETADO)
CAPíTULO VIII
Disposições Finais
Art. 53. As medidas educativas aplicadas poderão ser revistas judicialmente, a qualquer tempo,
mediante pedido expresso do agente, do seu defensor ou do representante do Ministério Público.
Art. 54. (VETADO)
Art. 55. Havendo a necessidade de reconhecimento do acusado, as testemunhas dos crimes de
que trata esta lei ocuparão sala onde não possam ser
identificadas.
Art. 56. (VETADO)
Ar!. 57. (VETADO)
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Art. 58. (VETADO)
Art. 59. (VETADO)
Brasília, 11 de janeiro de 2002; 181° da Independência e 114° da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Aloysio Nunes Ferreira Filho - Celso lafer - Pedro Malan - Paulo Renato Souza - José Serra - Roberto Brant - Alberto Mendes
Cardoso -Gilmar Ferreira Mendes
lEI N° 6.368, DE 21 OUTUBRO DE 1976
Dispõe sobre medidas de prevenção
e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes ou que
determinem dependência física ou psíquica, e dá outras providências.
CAPíTULO I
Da Prevenção
Art. 1° É dever de toda pessoa física ou jurídica
colaborar na prevenção e repressão ao tráfico ilícito e
uso indevido de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas que,
quando solicitadas, não prestarem colaboração nos
planos governamentais de prevenção e repressão ao
tráfico ilícito e uso indevido de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica perderão, a juízo do órgão ou do poder competente, auxílios ou subvenções que venham recebendo da
União, dos Estados, do Distrito Federal, Territórios e
Municípios, bem como de suas autarquias, empresas
públicas, sociedades de economia mista e fundações.
Art. 2° Ficam proibidos em todo o território brasileiro o plantio, a cultura, a colheita e a exploração, por
particulares, de todas as plantas das quais possa ser
extraída substância entorpecente ou que determine
dependência física ou psíquica.
§ 1° As plantas dessa natureza, nativas ou cultivadas, existentes no território nacional, serão destruídas pelas autoridades policiais, ressalvados os casos
previstos no parágrafo seguinte.
§ 2° A cultura dessas plantas com fins terapêuticos ou científicos só será permitida mediante prévia
autorização das autoridades competentes.
§ 3° Para extrair, produzir, fabricar, transformar,
preparar, possuir, importar, exportar, reexportar, remeter, transportar, expor, oferecer, vender, comprar,
trocar, ceder ou adquirir para qualquer fim substância
entorpecente ou que determine dependência física
ou psíquica, ou matéria-prima destinada à sua preparação, é indispensável licença da autoridade sanitária
competente, observadas as demais exigências legais.
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§ 4° Fica dispensada da exigência prevista no
parágrafo anterior a aquisição de medicamentos mediante prescrição médica, de acordo com os preceitos
legais ou regulamentares.

lEI N° 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre os juizados especiais
cíveis e criminais, e dá outras providências.
CAPíTULO 111
Dos Juizados Especiais Criminais
Disposições Gerais
Art. 60. O Juizado Especial Criminal, provido por
Juízes togados ou togados e leigos, têm competência
para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo.
Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta lei, as
contravenções penais e os crimes a que a lei com
pena máxima não-superior a um ano, excetuados os
casos em que a lei preveja a procedimento especial.
Art. 62. O processo perante o Juizado Especial
orientar-se-á pelos critérios da oralidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando,
sempre que possível, a reparação dos danos sofridos
pela vítima e a aplicação de pena não-privativa de liberdade.

DECRETO-lEI N° 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal.
PARTE GERAL

TíTULO V
Das Penas

CAPíTULO 111
Da Aplicação da Pena
- Fixação da pena
Art. 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos
antecedentes, à conduta social, à personalidade do
agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da víti-
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ma, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;
11 - a quantidade de pena aplicável, dentro dos
limites previstos;

110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
I - em 20 (vinte) anos, se o máximo da pena é
superior a 12 (doze);

111- o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.
* Artigo, caput, e incisos com redação determinada pela Lei na 7.209, de 11 de julho de 1984.

11- em 16 (dezesseis) anos, se o máximo da pena
é superior a 8 (oito) anos e não excede a 12 (doze);
111 - em 12 (doze) anos, se o máximo da pena é
superior a 4 (quatro) anos e não excede a 8 (oito);
IV - em 8 (oito) anos, se o máximo da pena é superior a 2 (dois) anos e não excede a 4 (quatro);
V - em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é
igual a 1 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 2
(dois);
VI- em 2 (dois) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
* Artigo, caput, e incisos com redação determinada pela Lei n° 7.209, de 11 de julho de 1984.

....................................................................................
TíTULO VIII
Da Extinção da Punibilidade

- Extinção da punibilidade
Art. 107. Extingue-se a punibilidade:
I - pela morte do agente;
11- pela anistia, graça ou indulto;
111- pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;
IV - pela prescrição, decadência ou perempção;
V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo
perdão aceito, nos crimes de ação privada;
VI - pela retratação do agente, nos casos em
que a lei a admite;
VII - pelo casamento do agente com a vítima,
nos crimes contra os costumes, definidos nos Capítulos I, 11 e 111 do Título VI da Parte Especial deste código; VIII- pelo casamento da vítima com terceiro, nos
crimes referidos no inciso anterior, se cometidos sem
violência real ou grave ameaça e desde que a ofendida não requeira o prosseguimento do inquérito policiai ou da ação penal no prazo de 60 (sessenta) dias a
contar da celebração;
IX - pelo perdão judicial, nos casos previsto em lei.
* Artigo, caput, e incisos com redação determinada pela Lei na 7.209, de 11 de julho de 1984.
Art. 108. A extinção da punibilidade de crime
que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro não se estende a este. Nos
crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da
pena resultante da conexão.
* Artigo com redação determinada pela Lei na
7.209, de 11 de julho de 1984.
- Prescrição antes de transitar em julgado a
sentença
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado
a sentença final, salvo o disposto nos §§ 10 e 2° do art.

- Prescrição das penas restritivas de direito
Parágrafo único. Aplicam-se às penas restritivas
de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
* Parágrafo único com redação determinada
pela Lei nO 7.209, de 11 de julho de 1984.
- Prescrição depois de transitar em julgado
sentença final condenatória
Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado, a sentença condenatória regula-se pela pena
aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
* Artigo, caput, com redação determinada pela
Lei na 7.209, de 11 de julho de 1984.
§ 10 A prescrição, depois da sentença condenatória
com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de
improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
* § 10 com redação determinada pela Lei na
7.209, de 11 de julho de 1984.
§ 20 A prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial data anterior a, do recebimento da denúncia ou da queixa.
* § 2 0 com redação determinada pela Lei na
7.209, de 11 de julho de 1984.
- Termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado a sentença final
Art. 111. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr:
I - do dia em que o crime se consumou;
11 - no caso de tentativa, do dia em que cessou a
atividade criminosa;
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111 - nos crimes permanentes, do dia em que
cessou a permanência;
IV - nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, da data em
que o fato se tomou conhecido.
* Artigo, caput, e incisos com redação determinada pela Lei n° 7.209, de 11 de julho de 1984.

- Termo inicial da prescrição após a sentença condenatória irrecorrível
Art. 112. No caso do art. 110 deste código, a
prescrição começa a correr:
I - do dia em que trans~a em julgado a sentença
condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional;
11 - do dia em que se interrompe a execução,
salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena.
* Artigo, caput, e incisos com redação determinada pela Lei n° 7.209, de 11 de julho de 1984.
- Prescrição no caso de evasão do condenado ou de revogação do livramento condicional
Art. 113. No caso de evadir-se, o condenado ou
de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é
regulada pelo tempo que resta da pena.
* Artigo com redação determinada pela Lei n°
7.209, de 11 de julho de 1984.
- Prescrição da multa
Art. 114. A prescrição da pena de multa ocorrerá:
I - em dois anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
11 - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for
alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.
* Artigo, caput, e incisos com redação dada
pela Lei n° 9.268, de 1°-4-1996.
- Redução dos prazos de prescrição
Art. 115. São reduzidos de metade, os prazos de
prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da
sentença, maior de 70 (setenta) anos.
* Artigo com redação determinada pela Lei n°
7.209, de 11 de julho de 1984.
- Causas impeditivas da prescrição
Art. 116. Antes de passar em julgado a sentença
final, a prescrição não corre:
I - enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da
existência do crime;
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11 - enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro.
* Artigo, caput, e incisos com redação determinada pela Lei n° 7.209, de 11 de julho de 1984.
Parágrafo único. Depois de passada em julgado
a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo.
* Parágrafo único com redação determinada
pela Lei nO 7.209, de 11 de julho de 1984.

- Causas interruptivas da prescrição
Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:
* Artigo, caput, com redação dada pela Lei n°
7.209, de 11 de julho de 1984.
1- pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
* Inciso I com redação dada pela Lei nOJ.209, de
11 de julho de 1984.
11 - pela pronúncia;
* Inciso /I com redação dada pela Lei n° 7.209,
de 11 de julho de 1984.
111 - pela decisão confirmatória da pronúncia;
* Inciso 11I com redação dada pela Lei n° 7.209,
de 11 de julho de 1984.
IV - pela sentença condenatória recorrível;
* Inciso IV com redação dada pela Lei n° 7.209,
de 11 de julho de 1984.
V - pelo início ou continuação do cumprimento
da pena;
* Inciso V com redação dada pela Lei n° 9.268,
de 1°-4-1996.
VI - pela reincidência.
* Inciso VI com redação dada pela Lei n° 9.268,
de 1°-4-1996.
§ 1° Excetuados os casos dos incisos V e VI
deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos
crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a
qualquer deles.
* § 1° com redação determinada pela Lei n°
7.209, de 11 de julho de 1984.
§ 2° Interrompida a prescrição, salvo a hipótese
do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr,
novamente, do dia da interrupção.
* § 2° com redação determinada pela Lei nO
7.209, de 11 de julho de 1984.
Art. 118. As penas mais leves prescrevem com
as mais graves.
* Artigo com redação determinada pela Lei nO
7.209, de 11 de julho de 1984.
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Art. 119. No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada
um, isoladamente.
• Artigo com redação determinada pela Lei n°
7.209, de 11 de julho de 1984.
- Perdão judicial
Art. 120. A sentença que conceder perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência.
* Artigo com redação determinada pela Lei n°
7.209, de 11 de julho de 1984.

lEI N° 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Institui o Código de Transito Brasileiro.

CAPíTULO IX
Dos Veículos
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 96. Os veículos classificam-se em:
I - quanto à tração:
a) automotor;
b) elétrico;
c) de propulsão humana;
d) de tração animal;
e) reboque ou semi-reboque;
11- quanto à espécie:
a) de passageiros:
1 - bicicleta;
2 - ciclomotor;
3 - motoneta;
4 - motocicleta;
5 - triciclo;
6 - quadriciclo;
7 - automóvel;
8 - microônibus;
9 - ônibus;
10 -bonde;
11 - reboque ou semi-reboque;
12 - charrete;
b) - de carga:
1 - motoneta;
2 - molocicleta;
3 - triciclo;
4 - quadriciclo;

5 - caminhonete;
6 - caminhão;
7 - reboque ou semi-reboque;
8 - carroça;
9 - carro-de-mão;
c) misto:
1 - camioneta;
2 - utilitário;
3 - outros;
d) de competição;
e) de tração:
1 - camínhão-trator;
2 - trator de rodas;
3 - trator de esteiras;
4 - trator misto;
f) especial;
g) de coleção;
111- quanto à categoria:
a) oficial;
b) de representação diplomática, de repartições
consulares de carreira ou organismos internacionais
acreditados junto ao Governo brasileiro;
c) particular;
d) de aluguel;
e) de aprendizagem.

DECRETO-lEI N° 3.689,
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

Código de Processo Penal.
LIVRO I
Do Processo em Geral

TíTULO 111
Da Ação Penal
Art. 43. A denúncia ou queixa será rejeitada
quando:
I - o fato narrado evidentemente não constituir
crime;
11 - já estiver extinta a punibilidade, pela prescrição ou outra causa;
111- for manifesta a ilegitimidade da parte ou faltar condição exigida pela lei para o exercício da ação
penal.
Parágrafo único. Nos casos do n° 111, a rejeição
da denúncia ou queixa não obstará ao exercício da
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ação penal, desde que promovida por parte legítima
ou satisfeita à condição.
...............................................................................
TíTULO VI
Das Questões e Processos Incidentes

CAPíTULO VI
Das Medidas Assecuratórias
Art. 125. Caberá o seqüestro dos bens imóveis,
adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiros.
Art. 126. Para a decretação do seqüestro, bastará a existência de indícios veementes da proveniência
ilícita dos bens.
Art. 127. O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do ofendido, ou mediante representação da autoridade policial, poderá ordenar o seqüestro, em qualquer fase do processo ou ainda antes de oferecida a denúncia ou queixa.
Art. 128. Realizado o seqüestro, o juiz ordenará
a sua inscrição no Registro de Imóveis.
Art. 129. O seqüestro autuar-se-á em apartado
e admitirá embargos de terceiros.
Art. 130. O seqüestro poderá ainda ser embargado:
I - pelo acusado, sob o fundamento de não terem os bens sido adquiridos com os proventos da infração;
11 - pelo terceiro, a quem houverem os bens sido
transferidos a título oneroso, sob o fundamento de
tê-los adquirido de boa-fé.
Parágrafo único. Não poderá ser pronunciada
decisão nesses embargos antes de passar em julgado a sentença condenatória.
Art. 131. O seqüestro será levantado:
I - se a ação penal não for intentada no prazo de
60 (sessenta) dias, contado da data em que ficar concluída a diligência;
11 - se o terceiro, a quem tiverem sido transferidos os bens, prestar emcaução que assegure a aplicação do disposto no art.74, 11, b, segunda parte, do
Código Penal;
111 - se for julgada extinta a punibilidade ou absolvido o réu, por sentença transitada em julgado.
Art. 132. Proceder-se-á ao seqüestro dos bens
móveis se, verificadas as condições previstas no art.
126, não for cabível a medida regulada no Capítulo XI
do Título VII deste livro.
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Art. 133. Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, determinará a avaliação e a venda dos bens
em leilão público.
Parágrafo único. Do dinheiro apurado, será recolhido ao Tesouro Nacional o que não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé.
Art. 134. A hipoteca legal sobre os imóveis do indiciado poderá ser requerida pelo ofendido em qualquer fase do processo, desde que haja certeza da infração e indícios suficientes da autoria.
Art. 135. Pedida a especialização mediante requerimento, em que a parte estimará o valor da responsabilidade civil, e designará e estimará o imóvel
ou imóveis que terão de ficar especialmente hipotecados, o juiz mandara logo proceder ao arbitramento do
valor da responsabilidade e à avaliação do imóvel ou
imóveis.
§ 1° A petição será instruída com as provas ou
indicação das provas em que se fundar a estimação
da responsabilidade, com a relação dos imóveis que
o responsável possuir, se outros tiver, além dos indicados no requerimento, e com os documentos comprobatórios do domínio.
§ 2° O arbitramento do valor da responsabilidade e a avaliação dos imóveis designados far-se-ão
por perito nomeado pelo juiz, onde não houver avaliador judicial, sendo-lhe facultada a consulta dos autos
do processo respectivo.
§ 3° O juiz, ouvidas as partes no prazo de 2
(dois) dias, que correrá em cartório, poderá corrigir o
arbitramento do valor da responsabilidade, se lhe parecer excessivo ou deficiente.
§ 4° O juiz autorizará somente a inscrição da hipoteca do imóvel ou imóveis necessários à garantia
da responsabilidade.
§ 5° O valor da responsabilidade será liquidado
definitivamente após a condenação, podendo ser requerido novo arbitramento se qualquer das partes
não se conformar com o arbitramento anterior à sentença condenatória.
§ 6° Se o réu oferecer caução suficiente, em dinheiro ou em títulos de divida pública, pelo valor de
sua cotação em Bolsa, o juiz poderá deixar de mandar proceder à inscrição da hipoteca legal.
Art. 136. O seqüestro do imóvel poderá ser decretado de início, revogando-se, porém, se no prazo
de 15 (quinze) dias não for promovido o processo de
inscrição da hipoteca legal.
Art. 137. Se o responsável não possuir bens
imóveis ou os possuir de valor insuficiente, poderão
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ser seqüestrados bens móveis suscetíveis de penhora, nos termos em que é facultada a hipoteca legal
dos móveis.
§ 1° Se esses bens forem coisas fungíveis e facilmente deterioráveis, proceder-se-á na forma do §
5° do art. 120.
§ 2° Das rendas dos bens móveis poderão ser
fornecidos recursos arbitrados pelo juiz, para a manutenção do indiciado e de sua família.
Art. 138. O processo de especialização da hipoteca legal e do seqüestro correrão em auto apartado.
Art. 139. O depósito e a administração dos bens
seqüestrados ficarão sujeitos ao regime do processo
civil.
Art. 140. As garantias do ressarcimento do dano
alcançarão também as despesas processuais e as
penas pecuniárias, tendo preferência sobre estas a
reparação do dano ao ofendido.
Art. 141. O seqüestro será levantado ou cancelada a hipoteca, se, por sentença irrecorrível, o réu for
absolvido ou julgada extinta a punibilidade.
Art. 142. Caberá ao Ministério Público promover
as medidas estabelecidas nos arts. 134 e 137, se
houver interesse da Fazenda Pública, ou se o ofendido for pobre e o requerer.
Art. 143. Passando em julgada a sentença condenatória, serão os autos de hipoteca ou seqüestro
remetidos ao juiz do cível (art. 63).
Art. 144. Os interessados ou, nos casos do art.
142, o Ministério Público poderão requerer no juízo cível, contra o responsável civil, as medidas previstas
nos arts. 134, 136 e 137.

LEI N° 9.804, DE 30 DE JUNHO DE 1999
Altera a redação do art. 34 da Lei nO
6.368, de 21 de outubro de 1976, que dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de
substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica.
Faço saber que o Presidente da República, adotou a Medida Provisória n° 1.780-10, de 1999, que o
Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos
Magalhães, Presidente, para os efeitos do disposto
no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° O art. 34 da Lei n° 6.368, de 21 de outubro
de 1976, passa a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 34. Os veículos, embarcações,
aeronaves e quaisquer outros meios de
transporte, assim como os maquinismos,
utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a prática dos
crimes definidos nesta lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob custódia da autoridade de polícia judiciária, excetuadas as
armas, que serão recolhidas na forma da legislação específica.

§ 3° Feita a apreensão a que se refere o
caput, e tendo recaído sobre dinheiro ou cheques emitidos como ordem de pagamento, a
autoridade policial que presidir o inquérito deverá, de imediato, requerer ao juízo competente a intimação do Ministério Público.
§ 4° Intimado, o Ministério Público deverá requerer ao juízo a conversão do numerário apreendido em moeda nacional se for o
caso, a compensação dos cheques emitidos
após a instrução do inquérito com cópias autênticas dos respectivos títulos, e o depósito
das correspondentes quantias em conta judicial, juntando-se aos autos o recibo.
§ 5° Recaindo a apreensão sobre bens
não previstos nos parágrafos anteriores, o
Ministério Público, mediante petição autônoma, requererá ao juízo competente que, em
caráter cautelar, proceda à alienação dos
bens apreendidos, excetuados aqueles que
a União, por intermédio da Secretaria Nacional Antidrogas - SENAD, indicar para serem
colocados sob custódia de autoridade policiai, de órgãos de inteligência ou militar federal, envolvidos nas operações de prevenção
e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido
de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica.
§ 6° Excluídos os bens que a União,
por intermédio da Senad, houver indicado
para os fins previstos no parágrafo anterior,
o requerimento de alienação deverá conter
a relação de todos os demais bens apreendidos, com a descrição e a especificação de
cada um deles, e informações sobre quem
os tem sob custódia e o local onde se encontram custodiados.
§ ]O Requerida a alienação dos bens,
a respectiva petição será autuada em apartado, cujos autos terão tramitação autônoma
em relação aos da ação penal.
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§ 8° Autuado o requerimento de alienação, os autos serão conclusos ao juiz
que, verificada a presença de nexo de instrumentalidade entre o delito e os objetos
utilizados para a sua prática e risco de perda de valor econômico pelo decurso do tempo, determinará a avaliação dos bens relacionados, intimando a União, o Ministério PÚblico e o interessado, este, se for o caso, inc1usive por edital com prazo de cinco dias.
§ 9° Feita a avaliação, e dirimidas
eventuais divergências sobre o respectivo
laudo, o juiz, por sentença, homologará o
valor atribuído aos bens, determinando sejam alienados mediante leilão.
§ 10. Realizado o leilão, e depositada
em conta judicial a quantia apurada, a União
será intimada para oferecer, na forma prevista em regulamento, caução equivalente
àquele montante e aos valores depositados
nos termos do § 4°, em certificados de emissão do Tesouro Nacional, com características a serem definidas em ato do Ministro de
Estado da Fazenda.
§ 11. Compete à Senad solicitar à Se creta ria do Tesouro Nacional a emissão dos
certificados a que se refere o parágrafo anterior.
§ 12. Fe~a a caução, os valores da
conta judicial serão transferidos para a
União, mediante depósito na conta do Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD, apensando-se os autos da alienação aos do processo principal.
§ 13. Na sentença de mérito, o juiz,
nos autos do processo de conhecimento,
decidirá sobre o perdimento dos bens e dos
valores mencionados nos §§ 4° e 5°, e sobre o levantamento da caução.
§ 14. No caso de levantamento da caução, os certificados a que se refere o § lO
deverão ser resgatados pelo seu valor de
face, sendo os recursos para o pagamento
providos pelo Funad.
§ 15. A Secretaria do Tesouro Nacional
fará constar dotação orçamentária para o pagamento dos certificados referidos no § 10.
§ 16. No caso de perdimento, em favor
da União, dos bens e valores mencionados
nos §§ 4° e 5°, a Secretaria do Tesouro Nacional providenciará o cancelamento dos
certificados emitidos para caucionálos.
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§ 17. Não terão efeito suspensivo os
recursos interpostos contra as decisões proferidas no curso do procedimento previsto
neste artigo.
§ 18. A União, por intermédio da Senad, poderá firmar convênio com os Estados, com o Distrito Federal e com organismos envolvidos na prevenção, repressão e
no tratamento de tóxico-dependentes, com
vistas à liberação de recursos por ela arrecadados nos termos deste ar1igo, para a implantação e execução de programas de
combate ao tráfico ilícito e uso indevido de
substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica.
§ 19. Nos processos penais em curso, o
juiz, a requerimento do Ministério Público, poderá determinar a alienação dos bens apreendidos, observado o disposto neste artigo.
§ 20. A Senad poderá firmar convênios
de cooperação, a fim de promover a imediata alienação de bens não leiloados, cujo
perdimento já tenha sido decretado em favor da União."(NR)
.
Art. 3° Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória n° 1.780-9, de 6 de
maio de 1999.
Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5° Fica revogado o § 1° do art. 34 da Lei n°
6.368, de 21 de outubro de 1976.
Congresso Nacional, 30 de junho de 1999;
178° da Independência e 111 ° da República.
Mensagem n° 109
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do § 1° do art. 64 da Constituição
Federal, submeto à elevada deliberação de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Justiça e do
Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da
Presidência da República, o texto do projeto de lei
que "Altera a Lei nO 10.409, de 11 de janeiro de
2002, que dispõe sobre a prevenção, o tratamento,
a fiscalização, o controle e a repressão à produção,
ao uso e ao tráfico ilícito de produtos, substâncias
ou drogas ilícitas que causem dependência física ou
psíquica, assim elencados pelo Ministério da Saúde,
e dá outras providências".
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Brasília, 20 de fevereiro de 2002. - Fernando
Henrique
Cardoso.
_
Em Interministerial n° 28 - MJ/GSI
Brasília, 20 de fevereiro de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submetemos à elevada consideração de Vossa Excelência minuta de projeto de lei que "altera a
Lei n° 10.409, de 11 de janeiro de 2002, que dispõe
sobre a prevenção, o tratamento, a fiscalização, o
controle e a repressão à produção, ao uso e ao tráfico ilícitos de produtos, substâncias ou drogas ilícitas
que causem dependência física ou psíquica, assim
elencados pelo Ministério da Saúde, e dá outras
providências" .
2. O projeto de lei em causa, conforme acenado na Mensagem n° 25, de 11 de janeiro de 2002,
tem por escopo corrigir as imperfeições técnicas que
ensejaram muitos dos vetos opostos ao projeto de
lei de que resultou a Lei n° 10.409, de 11 de janeiro
de 2002. Em suma, o presente texto repisa as soluções legislativas aprovadas pelo Congresso Nacional, fazendo-lhes ajustes de natureza estritamente
técnico-jurídica.
3. Assim se procedeu com o intuito não só de
prestigiar o Congresso Nacional, mas também de
preservar o consenso que animou a Lei n° 10.409,
de 11 de janeiro de 2002, recomposta, agora, em todos os seus elementos.
4. Assim sendo, o texto em questão revoga a
Lei n° 6.368, de 21 de outubro de 1976, e determina
a consolidação formal da legislação pertinente à matéria enfocada, o que deverá resultar em texto a ser
publicado pelo Poder Executivo.
5. Além disso, por causa da premência de se
colocar em bons termos a legislação pátria sobre o
assunto, bem assim dado o consenso que há sobre
as disposições constantes do projeto ora apresentado, rogamos a Vossa Excelência considerar a possibilidade de enviar ao Congresso Nacional, em regime de urgência constitucional, conforme o § 1° do
art. 64 da Constituição, o projeto de lei apresentado.
Essas, Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, as razões que nos levam a submeter à
elevada consideração de Vossa Excelência, o anexo projeto de lei.
Respeitosamente, Aloysio Nunes Ferreira Filho, Ministro de Estado da Justiça, - Alberto Mendes Cardoso, Chefe do Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República.
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Aviso n° 124 - C. Civil.
Brasília, 20 de fevereiro de 2002
- . o Senhor
A Sua Excelencla
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssirno Senhor Presidente da República relativa ao
projeto de lei que "Mera a Lei n° 10.409, de 11 de janeiro
de 2002, que dispõe sobre a prevenção, o tratamento, a
fiscalização, o controle e a repressão à produção, ao uso
e ao tráfico ilícito de produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica, assim
elencados pelo Ministério da Saúde, e dá outras providências". Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W 1.502, DE 2001
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
TVR n° 952/2001
MSC n° 733/2001
Aprova o ato que autoriza a Associação Unidos para a Comunicação da Boa
Nova em Pancas, a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de mdiodifusão comunitária, na cidade de Pancas, Estado do Espírito Santo.
(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria nO
807, de 28 de dezembro de 2000, que autoriza a Associação Unidos Para a Comunicação da Boa Nova em Pancas a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pancas, Estado do Espirito Santo.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001. - Deputado Francistonio Pinto, Presidente em Exercício.
TVR N° 952, DE 2001
(Do Poder Executivo)
Mensagem N° 733/01
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
n° 807, de 28 de dezembro de 2000, que
autoriza a Associação Unidos Para a Co-
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municação da Boa Nova em Pancas a
executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pancas, Estado do Espírito Santo.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54))

1.2 -= Portaria ~o, 1.07, de 6 de maryo de 2001 Assoclaçao Comunltana Vale do Groalras - ACVG,
na cidade de Groaíras - CE.
Brasília, 11 de julho de 2001. - Fernando Henrique Cardoso.

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, submeto á 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° 807, de 28 de dezembro de 2000
- Associação Unidos Para a Comunicação da Boa
Nova em Pancas, na cidade de Pancas - ES;
2 - Portaria n° 47, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural e
Educativa, na cidade de Guarda Mor - MG;
3 - Portaria n° 51, de 22 de fevereiro de 2001 SER VTR - Serviço de Promoção do Menor, na cidade de Januária - MG;
4 - Portaria n° 60, de 22 de fevereiro de 2001 Fundação Casa Grande Memorial do Homem Kariri,
na cidade de Nova Olinda - CE;
5 - Portaria n° 65, de 22 de fevereiro de 2001 Centro Cultural Andrelandense (CECAN), na cidade
de Andrelândia - MG;
6 - Portaria n° 68, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária Rio Jaguaribe, na cidade de
Russas - CE;
7 - Portaria n° 75, de 22 de fevereiro de 2001 Conselho Comunitário de Radiodifusão de Campestre, na cidade de Campestre - MG;
8 - Portaria n° 90, de 22 de fevereiro de 2001 Associação da Rádio Comunitária Cidadania FM, na
cidade de Alexandria - RN;
9 - Portaria n092, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária de São João D'Aliança, na
cidade de São João D'Aliança - GO;
10- Portaria nO 100, de 22 de fevereiro de 2001
- Associação Comunitária São Miguel, na cidade de
Santos Dumont - MG;
11 - Portaria nO 103, de 22 de fevereiro de 2001
- Associação Popular Passaquatrense de Radiodifusão para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, na
cidade de Passa Quatro - MG; e

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Unidos para
Comunicação da Boa Nova em Pancas, com sede na
cidade de Pancas, Estado do Espírito Santo, explore
o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei
n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cu"ura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cu"ural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de ongem, conProcesso
n°
substanciada
nos
autos do
53660.000584/98, que ora faço acompanhar, com a
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 32 do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga Ministro
de Estado das Comunicações.

MC n° 195 EM
Brasília, 29 de março de 2001

PORTARIA N° 807,
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2000

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nO 2.615, de 3 de junho de
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1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53660.000584/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Unidos para a Comunicação da Boa Nova em Pancas, na Cidade de
Pancas, com sede na Av. José Nunes de Miranda,
sin° - Centro, Estado do Espírito Santo, a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 19"13'37"S e longitude em
40°51 '03"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
Aviso n° 798 - C. Civil.
Em 11 de julho de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRASíLIA-DF
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de radiodifusão comunitária, constantes das Portarias n°
807, de 28 dezembro de 2000; 47, 51,60,65,68,75,
90, 92, 100 e 103, de 22 de fevereiro de 2001; e 107,
de 6 de março de 2001.
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática

I - Relatório
De conformidade com o art. 49, inciso XII, combinado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
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Ministro de Estado das Comunicações, o ato que autoriza a Associação Unidos Para a Comunicação da
Boa Nova Em Pancas a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária.
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 autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela
Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo
em questão, a Associação Unidos Para a Comunicação
da Boa Nova Em Pancas atendeu aos requisitos da legislação específica e recebeu autorização para executar serviço de radiodifusão comunitária.
A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos todos
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.
a ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos arts. 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.
Sala da Comissão, 24 de outubro de 2001 , - Deputado Saulo Coelho, Relator.
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2001
Aprova o ato que autoriza a Associação Unidos
Para a Comunicação da Boa Nova Em Pancas a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Pancas, Estado do Espírito Santo.
a Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°
807, de 28 de dezembro de 2000, que autoriza a
Associação Unidos Para a Comunicação da Boa
Nova Em Pancas a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
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comunitária na cidade de Pancas, Estado do Espírito
Santo.
Art. 2 0 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 24 de outubro de 2001, - Deputado Saulo Coelho, 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 Saulo Coelho, à TVR na 952/01,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
César Bandeira, Presidente - Francistônio Pinto,
Vice-presidente - Agnaldo Muniz - Alberto Goldman
- Ana Corso - Arolde de Oliveira - Augusto Franco Benito Gama - Bispo Wanderval - Corauci Sobrinho
- Domiciano Cabral - Dr, Hélio - Eunício Oliveira Gilmar Machado - Hermes Parcianello - íris SimõesJoão Almeida - Jorge Pinheiro - José Mendonça Bezerra - José Rocha - Luiz Moreira - Luiza ErundinaMarçal Filho - Márcio Reinaldo Moreira - Mário
Assad Júnior - Maurílio Ferreira Lima - Olímpio Pires
- Oliveira Filho - Paulo Marinho - Pinheiro Landim Ricardo Izar - Santos Filho - Saulo Coelho - Silas
Câmara - Valdeci Paiva - Yvonilton Gonçalves Arnaldo Faria de Sá - Ary Kara - Gastão Vieira - GilbertQ Kassab - Josué Bengtson - Kincas Mattos Léo Alcântara - Márcio Fortes - Marinha Raupp - Romeu Queiroz e Salvador Zimbaldi.
Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001 ,- Deputado Francistônio Pinto, Presidente em exercício.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.503, DE 2001
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
TVR na 954/2001
MSC na 733/2001
Aprova o ato que autoriza o SERVIR
- Serviço de Promoção do Menor, a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Januaíra,
Estado de Minas Gerais.
(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54))
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria na
51, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza o
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SERVIR - Serviço de Promoção do Menor a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Januária, Estado de Minas Gerais.
Art. 2 0 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001 , - Deputado Francistônio Pinto, Presidente em exercício.
TVR N° 954, DE 2001
(Do Poder Executivo)
Mensagem W 733/01
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
nO 51, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a SERVIR - Serviço de Promoção
do Menor a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Januária, Estado de Minas Gerais.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54))
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49. inciso XII. combinado
com o § 30 do art. 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 na 807 de 28 de dezembro de 2000
- Associação Unidos Para a Comunicação da Boa
Nova Em Pancas, na cidade de Pancas-ES;
2 - Portaria na 47, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural e
Educativa, na cidade de Guarda Mor - MG;
3 - Portaria na 51 , de 22 de fevereiro de 2001 SERVIR - Serviço de Promoção do Menor, na cidade
de Januária - MG;
4 - Portaria na 60 de 22 de fevereiro de 2001 Fundação Casa Grande Memorial do Homem Kariri,
na cidade de Nova Olinda - CE;
5 - Portaria na 65, de 22 de fevereiro de 2001 Centro Cultural Andrelandense (CECAN) na cidade
de Andrelândia - MG;
6 - Portada na 68, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária Rio Jaguaribe. na cidade de
Russas - CE;
7 - Portaria na 75, de 22 de fevereiro de 2001 Conselho Comunitário de Radiodifusão de Campestre, na cidade de Campestre - MG;
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8 - Portaria n° 90, de 22 de fevereiro de 2001 Associação da Rádio Comunitária Cidadania FM, na
cidade de Alexandria - RN;
9 - Portaria n° 92, de 22 de fevereiro de 2001 ..Associação Comunitária de São João D'Aliança, na
cidade de São João D'Aliança - GO;
10- Portaria n° 100, de 22 de fevereiro de 2001
- Associação Comunitária São Miguel, na cidade de
Santos Dumont - MG;
11 - Portaria n° 103, de 22 de fevereiro de 2001
- Associação Popular Passaquatrense de Radiodifusão para o Desenvolvimento Arlístico e Cultural, na
cidade de Passa Quatro - MG: e
12 - Portaria n° 107, de 6 de março de 2001 Associação Comunitária Vale do Groaíras - ACVG,
na cidade de Groaíras - CE.
Brasília, 11 de julho de 2001 . - Fernando Henrique Cardoso.
MC 00088 EM
Brasília, 23 de março de 2001.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada SERVIR - Serviço de
Proteção do Menor(com sede na cidade de Januária,
Estado de Minas Gerais, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do
art. 223, da Constituição e a Lei nO 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permi1em que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nO 53710.001006/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
.5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
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somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 51,
DE 22 DE FEVEREIRO DE 2001

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto nO 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53710.001006/98, resolve:
Art. 1° Autorizar o SERVI R - Serviço de Promoção do Menor, com sede na Rua Professor Aurélio
Caciquinho, n° 500, na cidade de Januária, Estado de
Minas Gerais, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 15°28'55"S e longitude em
44°21 '34"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Aviso n° 798 - C. Civil
Em 11 de julho de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente República na qual
submete à apreciação do Congresso Nacional os
atos que autorizam a execução de serviços de radiodifusão comunitária, constantes das Portarias nOs
807, de 28 dezembro de 2000; 47, 51,60,65,68,75,
90,92,100 e 103, de 22 de fevereiro de 2001; e 107,
de 6 de março de 2001 .
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório
De conformidade com o art. 49, inciso XII, combinado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que autoriza o SERVIR - Serviço de Promoção do Menor a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária.
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 autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo em questão, o SERVIR - Serviço de Promoção
do Menor atendeu aos requisitos da legislação específica e recebeu autorização para executar serviço de
radiodifusão comunitária.
A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.
O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.
Sala da Comissão, 24 de outubro de 2001. - Deputado Domiciano Cabral, Relator.
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
tf> , DE 2001
Aprova o ato que autoriza o SERVIR
- Serviço de Promoção do Menor a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu-
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são comunitária na cidade de Januária,
Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°
51, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza o
SERVIR - Serviço de Promoção do Menor a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Januária, Estado de Minas Gerais.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 24 de outubro de 2001 . - Deputado Domiciano Cabral, Relator.

111 - 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 Domiciano Cabral, à TVR n°
954/01 , nos termos do Projeto de Decreto Legislativo
que apresenta.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
César Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto,
Vice-Presidente; Agnaldo Muniz, Alberto Goldman,
Ana Corso, Arolde de Oliveira, Augusto Franco, Benito Gama, Bispo Wanderval, Corauci Sobrinho, Domiciano Cabral, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, Iris Simões, João Almeida, Jorge Pinheiro, José Mendonça Bezerra, José
Rocha, Luiz Moreira, Luiza Erundina, Marçal Filho,
Márcio Reinaldo Moreira, Mário Assad Júnior, Maurílio Ferreira Lima, Olímpio Pires, Oliveira Filho, Paulo
Marinho, Pinheiro Landim, Ricardo Izar, Santos Filho, Saulo Coelho, Silas Câmara, Valdeci Paiva, Yvonilton Gonçalves, Arnaldo Faria de Sá, Ary kara,
Gastão Vieira, Gilberto Kassab, Josué Bengtson,
Kincas Mattos, Léo Alcântara, Márcio Fortes, Marinha Raupp, Romeu Queiroz e Salvador Zimbaldi.
Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001. Deputado Francistônio Pinto, Presidente em exercício.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.504, DE 2001
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
TVR n° 955/2001
MSC n° 733/2001
Aprova o ato que autoriza a Fundação Casa Grande Memorial do Homem
Kariri, a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi-
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ço de radiodifusão comunitária, na cidade de Nova O'inda, Estado do Ceará.
(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54»

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°
60, de 22 de fevereiro de 2001 , que autoriza a Fundação Casa Grande Memorial do Homem Kariri a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Nova Olinda, Estado do Ceará.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001. - Deputado Francistônio Pinto, Presidente em exercício.
TVR N° 955, DE 2001
(Do Poder Executivo)
Mensagem n° 733/01
Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria n° 60,
de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a
Fundação Casa Grande Memorial do Homem Kariri a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Nova Olinda. Estado do Ceará.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do 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° 807, de 28 de dezembro de 2000
- Associação Unidos Para a Comunicação da Boa
Nova Em Pancas, na cidade de Pancas - ES;
2 - Portaria n° 47, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural e
Educativa, na cidade de Guarda Mor - MG;
3 - Portaria n° 51 , de 22 de fevereiro de 2001 SERVIR - Serviço de Promoção do Menor, na cidade
de Januária - MG:
4 - Portaria nO 60, de 22 de fevereiro de 2001 Fundação Casa Grande Memorial do Homem Kariri,
na cidade de Nova Olinda - CE;
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5 - Portaria n° 65, de 22 de fevereiro de 2001 Centro Cultural Andrelandense (CECAN), na cidade
de Andrelândia - MG.
6 - Portaria n° 68, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária Rio Jaguaribe, na cidade de
Russas - CE;
7 - Portaria n° 75, de 22 de fevereiro de 2001 Conselho Comunitário de Radiodifusão de Campestre, na cidade de Campestre - MG;
8 - Portaria n° 90, de 22 de fevereiro de 2001 Associação da Rádio Comunitária Cidadania FM, na
cidade de Alexandria - RN;
9 - Portaria n° 92, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária de São João D'Aliança, na
cidade de São João D'Aliança - GO;
lO - Portaria nO 100, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária São Miguel, na cidade de
Santos Dumont - MG;
11 - Portaria n° 103, de 22 de fevereiro de 2001
- Associação Popular Passaquatrense de Radiodifusão para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, na
cidade de Passa Quatro - MG; e
12 - Portaria n° 107, de 6 de março de 2001 Associação Comunitária Vale do Groaíras - ACVG,
na cidade de Groaíras - CE.
Brasília, 11 de julho de 2001 . - Fernando Henrique Cardoso.
MC n° 00116 EM
Brasilita, 26 de março de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Fundação Casa Grande
Memorial do Homem kariri, com sede na cidade de
Nova Olinda, Estado do Ceará, explore o serviço de
radiodifusão comunitária, em conformidade com ocaput do art. 223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19
de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
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o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53650.000632/99, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

atos que autorizam a execução de serviços de radiodifusão comunitária, constantes das Portarias nOs
807, de 28 dezembro de 2000; 47,51,60,65,68,75,
90,92, 100 e 103, de 22 de fevereiro de 2001; e 107,
de 6 de março de 2001 .
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
I - Relatório

PORTARIA N° 60,
DE 22 DE FEVEREIRO DE 2001

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53650.000632/99, resolve:
Art. 1° Autorizar a Fundação Casa Grande Memorial do Homem Kariri, com sede na Rua Jeremias
Pereira, n°.444, na cidade de Nova Olinda, Estado do
Ceará, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei
n°.9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geogr~ficas com latitude em 07°05'48"S e longitude em
39 41'17"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
Aviso n° 798 - C. Civil.
Em 11 de julho de 2001

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente República na qual
submete à apreciação do Congresso Nacional os

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 autoriza a
Fundação Casa Grande Memorial do Homem Kariri a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária.
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 autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo em questão, a Fundação Casa Grande Memorial do Homem Kariri a atendeu aos requisitos da legislação específica e recebeu autorização para executar serviço de radiodifusão comunitária.
A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos todos
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.
O ato de outorga obedece aos princípios de constitucionalidade, especialmente no que se refere aos
arts. 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às formalidades legais, motivos pelos quais somos pela homologação do ato do Poder Executivo, na forma do projeto de decreto Legislativo que ora apresentamos.
Sala da Comissão, 24 de outubro de 2001 . - Deputado José Mendonça Bezerra, Relator.
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° , DE 2001
Aprova o ato que autoriza a Fundação Casa Grande Memorial do Homem
Kariri a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Nova Olinda, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° E aprovado o ato constante da Portaria nO
60, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a Fundação Casa Grande Memorial do Homem Kariri a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Nova Olinda, Estado do Ceará.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 24 de outubro de 2001. - Deputado José Mendonça Bezerra, 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 José Mendonça Bezerra, à TVR n°
955/01, nos termos do projeto de decreto Legislativo
que apresenta.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
César Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto,
Vice-Presidente; Agnaldo Muniz, Alberto Goldman,
Ana Corso, Arolde de Oliveira, Augusto Franco, Benito Gama, Bispo Wanderval, Corauci Sobrinho, Domiciano Cabral, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, íris Simões, João Almeida, Jorge Pinheiro, José Mendonça Bezerra, José
Rocha, Luiz Moreira, Luiza Erundina, Marçal Filho,
Márcio Reinaldo Moreira, Mário Assad Júnior, Maurílio Ferreira Lima, Olímpio Pires, Oliveira Filho, Paulo
Marinho, Pinheiro Landim, Ricardo Izar, Santos Filho,
Saulo Coelho, Silas Câmara, Valdeci Paiva, Yvonílton
Gonçalves, Arnaldo Faria de Sá, Ary Kara, Gastão Vieira, Gilberto Kassab, Josué Bengtson, Kincas Mattos, Léo Alcântara, Márcio Fortes, Marinha Raupp,
Romeu Queiroz e Salvador Zimbaldi.
Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001 . - Deputado Francistônio Pinto, Presidente em exercício.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.505, DE 2001
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
TVR N° 958/2001
MSC N° 733/2001
Aprova o ato que autoriza o Conselho Comunitário de Radiodifusão de Campestre, a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de
Campestre, Estado de Minas Gerais.
(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria nO
75, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza o Conselho Comunitário de Radiodifusão de Campestre a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de excusividade' serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Campestre, Estado de Minas Gerais.
Art. 2° Este decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001. - Deputado Francistônio Pinto, Presidente em exercício.
TVR N° 958, DE 2001
(Do Poder Executivo)
Mensagem N° 733/01
Submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria n° 75, de 22 de fevereiro de
2001, que autoriza o Conselho Comunitário de Radiodifusão de Campestre a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Campestre, Estado
de Minas Gerais.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e
de Redação (art. 54))
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do 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° 807, de 28 de dezembro de 2000
- Associação Unidos Para a Comunicação da Boa
Nova Em Pancas. na cidade de Pancas - ES:
2 - Portaria nO 47, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural e
Educativa, na cidade de Guarda Mor - MG;
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3 - Portaria n° 51, de 22 de fevereiro de 2001 SERVIR - Serviço de Promoção do Menor, na cidade
de Januária - MG:
4 - Portaria n° 60, de 22 de fevereiro de 2001 Fundação Casa Grande Memorial do Homem Kariri,
na cidade de Nova OIinda - CE
5 - Portaria n° 65, de 22 de fevereiro de 2001 Centro Cultural Andrelandense (CECAN), na cidade
de Andrelândia - MG,
6 - Portaria n° 68, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária Rio Jaguaribe, na cidade de
Russas - CE;
7 - Portaria n° 75, de 22 de fevereiro de 2001 Conselho Comunitário de Radiodifusão de Campestre, na cidade de Campestre - MG;
8 - Portaria n° 90, de 22 de fevereiro de 2001 Associação da Rádio Comunitária Cidadania FM, na
cidade de Alexandria - RN;
9 - Portaria n° 92, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária de São João D'Aliança, na
cidade de São João D'Aliança - GO;
10- Portaria n° 100, de 22 de fevereiro de 2001
- Associação Comunitária São Miguel, na cidade de
Santos Dumont - MG;
11 - Portaria n° 103, de 22 de fevereiro de 2001
- Associação Popular Passaquatrense de Radiodifusão para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, na
cidade de Passa Quatro - MG; e
12 - Portaria n° 107, de 6 de março de 2001 Associação Comunitária Vale do Groaíras - ACVG,
na cidade de Groaíras - CE
Brasília, 11 de julho de 2001 , - Fernando Henrique Cardoso.
MC N° 106 EM
Brasília, 26 de março de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Conselho Comunitário
de Radiodifusão de Campestre, com sede na cidade
de Campestre, Estado de Minas Gerais, explore o
serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art, 223, da Constituição e a Lei nO
9,612, de 19 de fevereiro de 1998,
2, Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
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neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes,
3, Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
perm~em que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53710.001163/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais,
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do §.3° do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 75 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2001

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53710.001163/98, resolve:
Art. 1° Autorizar o Conselho Comunitário de Radiodifusão de Campestre, com sede na Rua Coronel
José Custódio, n° 257, A, na cidade de Campestre,
Estado de Minas Gerais, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 21[143'09"S e longitude em
461J14'58"W, utilizando a freqüência de 105,9MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Const~uição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
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Aviso n° 798- C. Civil
Em 11 de julho de 200.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF.
Senhor Primeiro Secretário.
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente República na qual
submete à apreciação do Congresso Nacional os
atos que autorizam a execução de serviços de radiodifusão comunitária, constantes das Portarias nOs
807, de 28 dezembro de 2000; 47, 51, 60, 65, 68, 75,
90, 92, 100 e 103, de 22 de fevereiro de 2001; e 107,
de 6 de março de 2001.
Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório
De conformidade com o art. 49, inciso XII, combinado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que autoriza o Conselho Comunitário de Radiodifusão de
Campestre a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária.
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 autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo em questão, o Conselho Comunitário de Radiodifusão de Campestre atendeu aos requisitos da legislação específica e recebeu autorização para executar serviço de radiodifusão comunitária.
A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verificada
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a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.
O ato de outorga obedece aos princípios de constitucionalidade, especialmente no que se refere aos
arts. 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às formalidades legais, motivos pelos quais somos pela homologação do ato do Poder Executivo, na forma do projeto de decreto legislativo que ora apresentamos.
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2001
Aprova o ato que autoriza o Conselho Comunitário de Radiodifusão de
Campestre a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Campestre, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°
75, de 22 de fevereiro de 2001 , que autoriza o Conselho Comunitário de Radiodifusão de Campestre a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de excusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Campestre, Estado de Minas Gerais.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 25 de outubro de 2001 . - Deputado Alex Canziani, 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 Alex Canziani, à TVR n° 958/01, nos termos
do projeto de decreto legislativo que apresenta.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
César Bandeira, Presidente - Francistônio Pinto,
Vice-presidente - Agnaldo Muniz - Alberto Goldman
- Ana Corso - Arolde de Oliveira - Augusto FrancoBenito Gama - Bispo Wanderval - Corauci Sobrinho
- Domiciano Cabral - Dr. Hélio - Eunício Oliveira Gilmar Machado - Hermes Parcianello -Iris SimõesJoão Almeida - Jorge Pinheiro - José Mendonça Bezerra - José Rocha - Luiz Moreira - Luiza ErundinaMarçal Filho - Márcio Reinaldo Moreira - Mário
Assad Júnior - Maurílio Ferreira Lima - Olímpio Pires
- Oliveira Filho - Paulo Marinho - Pinheiro Landim Ricardo Izar - Santos Filho - Saulo Coelho - Silas
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Câmara - Valdeci Paiva - Yvonílton Gonçalves Arnaldo Faria de Sá - Ary kara - Gastão Vieira - Gilberto Kassab - Josué Bengtson - kincas Mattos Léo Alcântara - Márcio Fortes - Marinha Raupp - Romeu Queiroz e Salvador Zimbaldi
Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001 . - Oeputado Francistônio Pinto, Presidente em exercício.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.506, DE 2001
(Oa Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
TVR n° 960/2001
MSC n° 733/2001
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de São João O'Aliança,
a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de São
João O'Aliança, Estado de Goiás.
(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°
92, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a Associação Comunitária de São João O'Aliança a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São
João O'Aliança, Estado de Goiás.
Art. 2° Este decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001. - Oeputado Francistônio Pinto, Presidente em exercício.
TVR N° 960, DE 2001
(00 Poder Executivo)
MENSAGEM N° 733/01
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria n092, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a Associação Comunitária de São João O'Aliança a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São
João O' Aliança, Estado de Goiás.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e
de Redação (art. 54))
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompa-
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nhadas 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° 807, de 28 de dezembro de 2000
- Associação Unidos Para a Comunicação da Boa
Nova Em Pancas, na cidade de Pancas - ES;
2 - Portaria n° 47, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural e
Educativa, na cidade de Guarda Mor - MG;
3 - Portaria n° 51, de 22 de fevereiro de 2001 SERVIR - Serviço de Promoção do Menor, na cidade
de Januária - MG;
4 - Portaria n° 60, de 22 de fevereiro de 2001 Fundação Casa Grande Memorial do Homem Kariri,
na cidade de Nova Olinda - CE:
5 - Portaria n° 65, de 22 de fevereiro de 2001 Centro Cultural Andrelandense (CECAN), na cidade
de Andrelândia - MG;
6 - Portaria n° 68, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária Rio Jaguaribe, na cidade de
Russas- CE;
7 - Portaria n° 75, de 22 de fevereiro de 2001 Conselho Comunitário de Radiodifusão de Campestre, na cidade de Campestre - MG;
8 - Portaria n° 90, de 22 de fevereiro de 2001 Associação da Rádio Comunitária Cidadania FM, na
cidade de Alexandria - RN;
9 - Portaria n° 92, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária de São João O'Aliança, na
cidade de São João O'Aliança - GO;
10- Portaria n° 100, de 22 de fevereiro de 2001
- Associação Comunitária São Miguel, na cidade de
Santos Oumont - MG;
11 - Portaria n° 103, de 22 de fevereiro de 2001
- Associação Popular Passaquatrense de Radiodifusão para o Oesenvolvimento Artístico e Cultural, na
cidade de Passa Quatro - MG; e
12 - Portaria n° 107, de 6 de março de 2001 Associação Comunitária Vale do Groaíras - ACVG,
na cidade de Groaíras - CE.
Brasília, 11 de julho de 2001 . - Fernando Henrique Cardoso.
MC n° 135 EM
Brasília, 26 de março de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
de São João O'Aliança, com sede na cidade de São
João O'Aliança Estado de Goiás, explore o serviço de
radiodifusão comunitária, em conformidade com o ca-
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put do art. 223, da Constituição e a Lei n09.612, de 19
de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cuhural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n053670.000618/98, que ora faço acompanhar, com a
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 92, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53670.000618/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária de São
João D'Aliança, com sede na Praça 18, esquina com a
Avenida Anhanguera, s/n°, Vila Monte das Oliveiras, na
cidade de São João D'Aliança, Estado de Goiás, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 14'42'24"S e longitude em
4t30'43"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do
§ 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a con ..
tar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
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Aviso n° 798- C. Civil
Em 11 de julho de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF.
Senhor Primeiro Secretário
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de
radiodifusão comunitária, constantes das Portarias
nOs 807, de 28 dezembro de 2000; 47, 51, 60, 65,
68, 75, 90, 92, 100 e 103, de 22 de fevereiro de
2001; e 107, de 6 de março de 2001.
Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
I - Relatório
De conformidade com o art. 49, inciso XII, combinado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete à consideração do Congresso Nacional, acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, o ato que autoriza a Associação Comunitária de São João D'Aliança a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária.
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 autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela
Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo
em questão, a Associação Comunitária de São João
O'Aliança atendeu aos requisitos da legislação específica e recebeu autorização para executar serviço de radiodifusão comunitária.
A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nO 1, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
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todos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.
O ato de outorga obedece aos princípios de constitucionalidade, especialmente no que se refere aos
arts. 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às formalidades legais, motivos pelos quais somos pela homologação do ato do Poder Executivo, na forma do projeto de decreto legislativo que ora apresentamos.
Sala da Comissão, 24 de outubro de 2001. - Deputado Neuton Lima, Relator.
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2001
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de São João D'Aliança
a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São
João D'Aliança, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°
92, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a Associação Comunitária de São João D'Aliança a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São
João D'Aliança, Estado de Goiás.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 24 de outubro de 2001 . - Deputado Neuton Lima, Relator.
111 - 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 Neuton Lima, à NR n° 960/01 , nos termos do
projeto de decreto legislativo que apresenta.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
César Bandeira, Presidente - Francistônio Pinto,
Vice-presidente - Agnaldo Muniz - Alberto Goldman
- Ana Corso - Arolde de Oliveira - Augusto FrancoBenito Gama - Bispo Wanderval - Corauci Sobrinho
- Domiciano Cabral - Dr. Hélio - Eunício Oliveira Gilmar Machado - Hermes Parcianello -Iris SimõesJoão Almeida - Jorge Pinheiro - José Mendonça Bezerra - José Rocha - Luiz Moreira - Luiza ErundinaMarçal Filho - Márcio Reinaldo Moreira - Mário
Assad Júnior - Maurílio Ferreira Lima - Olímpio Pires
- Oliveira Filho - Paulo Marinho - Pinheiro Landim Ricardo Izar - Santos Filho - Saulo Coelho - Silas
Câmara - Valdeci Paiva - Yvonílton Gonçalves Arnaldo Faria de Sá - Ary Kara - Gastão Vieira - Gil-
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berto kassab - Josué Bengtson - Kincas Mattos Léo Alcântara - Márcio Fortes - Marinha Raupp - Romeu Queiroz e Salvador Zimbaldi.
Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001. - Deputado Francistônio Pinto, Presidente em exercício.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.507, DE 2001
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
TVR n° 964/2001
MSC n° 740/2001
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cidadania, Comunicação e Cultura de Matinha - MA, a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Matinha, Estado do Maranhão.
(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54))
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°
45, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a Associação Comunitária Cidadania, Comunicação e Cuhura de
Matinha - MA a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Matinha, Estado do Maranhão.
Art. 2° Este decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2001 . Deputado Francistônio Pinto, Presidente em exercício.
TVR N° 964, DE 2001
(Do Poder Executivo)
Mensagem N° 740/01
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
n° 45, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a Associação Comunitária Cidadania, Comunicação e Cultura de MatinhaMA a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Matinha, Estado do Maranhão.
(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 art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
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executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex c1usividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 - Portaria n° 45, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária Cidadania, Comunicação e
Cultura de Matinha - MA, na cidade de Matinha - MA;
2 - Portaria nO 48, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunrtária Beneficente, Cultural e Social
Borboremense, na cidade de Borborema - SP;
3 - Portaria n° 50, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunrtária Radiovida de Botuporã, na cidade de Botuporã - BA;
4 - Portaria n° 52, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Cultural e Desportiva de São Bento, na cidade de São Bento - MA;
5 - Portaria n° 59, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunrtária Pró Vida de Sobradinho, na cidade de Sobradinho - DF;
6 - Portaria n° 61, de 22 de fevereiro de 2001 AsS<?Ciação Com.unrt~ria Tancredo Neves - ACOMTANE,
na Cidade de C~Jazelras - PB;
.
r
~ -_Portana ~o.~'"d: 22 de ~everelro d~ ,~001 :Assoclaçao Comunrtana São FranCISCo de ASSIS, na CIdade de Porto F~anco - M A ; .
8 - Portaria n° 69, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária Cidadã de Promoção Educacional, Cultural, Artística, Esportiva e Comunicação Social "Nossa Senhora Aparecida" de Teodoro
Sampaio - SP, na cidade de Teodoro Sampaio - SP;
9 - Portaria n° 81, de 22 de fevereiro de 2001 Associação de Desenvolvimento Comunrtário de Várzea
Nova, na cidade de Várzea Nova - BA;
10 - Portaria n° 109, de 6 de março de 2001 Associação Comunitária de Prado, na cidade de Prado BA;e
11 - Portaria n° 118, de 6 de março de 2001 Associação Comunitária Monte Sinai, ACMS, na cidade de Itaocara - RJ.
Brasília, 12 de julho de 2001 . - Fernando Henrique Cardoso.
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munidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando
a inexistência de óbice legal e normativo ao plerto, o que
se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo n°
53680.000765/98 que ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente _ Pimenta da Veiga, Ministro
.' _
de Estado das Comunlcaçoes.
PORTARIA N° 45, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2001

Brasília, 23 de março de 2001

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53680.000765/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária Cidadania, Comunicação e Cultura de Matinha - MA,
com sede na Praça Raimundo Penha, n° 1255, Centro, na cidade de Matinha, Estado do Maranhão, a
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que entidade denominada Associação Comunitária
Cidadania, Comunicação e Cultura de Matinha - MA,
sede na cidade de Matinha, Estado do Maranhão explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e
a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da co-

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 3°6'15"S e longitude em
45°1'44"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

MC n° 100 EM

DIA RIO DA ('AMARA DOS DEPUTADOS

Fevereiro de 2002

Aviso na 805 - C. Civil
Brasília, 12 de julho de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de radiodifusão comunitária constantes das Portarias na
45,48,50,52,59,61,63,69 e 81, de 22 de fevereiro
de 2001; 109 e 118, de 6 de março de 2001.
Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
I - Relatório
De conformidade com o art. 49, inciso XII, combinado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que autoriza a Associação Comunitária Cidadania, Comunicação e Cultura de Matinha - MA a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária.
Atendendo ao disposto no § 30 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 autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei na 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo em questão, a Associação Comunitária Cidadania, Comunicação e Cultura de Matinha - MA atendeu aos requisitos da legislação específica e recebeu
autorização para executar serviço de radiodifusão comunitária.
A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo na 1, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos todos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.
O ato de outorga obedece aos princípios de constitucionalidade, especialmente no que se refere aos
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arts. 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às formalidades legais, motivos pelos quais somos pela homologação do ato do Poder Executivo, na forma do projeto de decreto legislativo que ora apresentamos.
Sala da Comissão, 23 de outubro de 2001. - Deputado Mareio Reinaldo Moreira, Relator.
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2001
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cidadania, Comunicação e Cultura de Matinha - MA a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Matinha, Estado do Maranhão.
O ConQresso Nacional decreta:
Art. 1° E aprovado o ato constante da Portaria na
45, de 22 de fevereiro de 2001 , que autoriza a Associação Comunitária Cidadania, Comunicação e Cuhura de
Matinha - MA a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Matinha, Estado do Maranhão.
Art. 2 0 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 23 de outubro de 2001 . - Deputado Mareio Reinaldo Moreira, Relator.
111 - 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 Márcio Reinaldo Moreira, à TVR na
964/01, nos termos do projeto de decreto legislativo
que apresenta.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cesar Bandeira, Presidente - Francistônio Pinto,
Vice-presidente - Agnaldo Muniz - Alberto Goldman
- Ana Corso - Arolde de Oliveira - Augusto FrancoBenito Gama - Bispo Wanderval - Corauci Sobrinho
- Domiciano Cabral - Dr. Hélio - Eunício OliveiraGilmar Machado - Hermes Parcianello - íris Simões João Almeida - Jorge Pinheiro - José Mendonça Bezerra - José Rocha - Luiz Moreira - Luiza ErundinaMarçal Filho - Márcio Reinaldo Moreira - Mário
Assad Júnior - Maurílio Ferreira Lima - Olímpio Pires
- Oliveira Filho - Paulo Marinho - Pinheiro LandimRicardo Izar - Santos Filho - Saulo Coelho - Silas
Câmara - Valdeci Paiva - Yvonílton Gonçalves Arnaldo Faria de Sá - Ary Kara - Gastão Vieira - Gilberto Kassab - Josué Bengtson - Kincas Mattos Léo Alcântara - Marcio Fortes - Marinha Raupp - Romeu Queiroz e Salvador Zimbaldi.
Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001. - Deputado Francistônio Pinto, Presidente em exercício.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.508, DE 2001
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
TVR N° 966/2001
MSC N° 740/2001
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Radiovida de Botuporã, a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de
Botuporã, Estado da Bahia.
(À Comissão de Constituição e .Justiça
e de Redação (art. 54)).

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria
na 50, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a
Associação Comunitária Radiovida de Botuporã a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de excusividade' serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Botuporã, Estado da Bahia.
Art. 20 Este decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001. Deputado Francistônio Pinto, Presidente em exercício.
TVR N° 966, DE 2001
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N° 740/01
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
na 50, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a Associação Comunitária Radiovida de Botuporã a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Botuporã, Estado da Bahia.
(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 0 do ali. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de excusividade' serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:
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1- Portaria na 45, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária Cidadania, Comunicação e
Cultura de Matinha - MA, na cidade de Matinha - MA;
2 - Portaria na 48, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária Beneficente, Cultural e Social
Borboremense, na cidade de Borborema - SP;
3 - Portaria na 50, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária Radiovida de Botuporã, na
cidade de Botuporã - BA;
4 - Portaria na 52, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Cultural e Desportiva de São Bento, na cidade de São Bento - MA;
5 - Portaria na 59, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária Pró Vida de Sobradinho, na
cidade de Sobradinho - DF;
6 - Portaria na 61 , de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária Tancredo Neves
ACOMTANE, na cidade de Cajazeiras - PB;
7 - Portaria na 63, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária "São Francisco de Assis", na
cidade de Porto Franco - MA;
8 - Portaria na 69, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária Cidadã de Promoção Educacional Cultural, Artística, Esportiva e Comunicação
Social "Nossa Senhora Aparecida" de Teodoro Sampaio - SP, na cidade de Teodoro Sampaio - SP;
9 - Portaria na 81, de 22 de fevereiro de 2001 Associação de Desenvolvimento Comunitário de Várzea Nova, na cidade de Várzea Nova - BA;
10 - Portaria na 109, de 6 de março de 2001 Associação Comunitária de Prado, na cidade de Prado-BA;e
11 - Portaria na 118, de 6 de março de 2001 Associação Comunitária Monte Sinal, ACMS, na cidade de Itaocara - RJ.
Brasília, 12 de julho de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

MC N° 122 EM
Brasília, 26 de março de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
Radiovida de Botuporã com sede na cidade de Botuporã, Estado da Bahia, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do
art. 223, da Constituição e a Lei na 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
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cuja documentação incluí manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade
da filosofia de criação desse braço da radiodifusão,
de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa oomandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cu~ural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53640.001034/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 50, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2001

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53640.001034/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária Radiovida de Botuporã, com sede na Avenida Tanque
Novo, n° 20, Centro, na cidade de Botuporã, Estado
da Bahia, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei
n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 13°21 '7"S e longitude em
42°28'36"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis me-
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ses a contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
Aviso n° 805 - C. Civil.
Brasília, 12 de julho de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de radiodifusão comunitária constantes das Portarias
n° 45,48,50,52,59,61,63,69 e 81, de 22 de fevereiro de 2001; 109 e 118, de 6 de março de 2001.
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
I - Relatório
De conformidade com o art. 49, inciso XII, combinado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal,
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que autoriza a Associação Comunitária Radiovida de Botuporã a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária.
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 autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo em questão, a Associação Comunitária Radiovida de Botuporã atendeu aos requisitos da legisla-
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ção específica e recebeu autorização para executar
serviço de radiodifusão comunitária.
A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.
O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.
Sala da Comissão, 31 de outubro de 2001. Deputado José Borba, Relator.
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° , DE 2001
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Radiovida de Botuporã a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Botuporã, Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria
n° 50, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a
Associação Comunitária Radiovida de Botuporã a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Botuporã, Estado da Bahia.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 31 de outubro de 2001. Deputado José Borba, Relator.
111 - 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 José Borba, à TVR n° 966/01, nos
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
César Bandeira, Presidente; Franeistônio Pinto,
Vice-Presidente; Agnaldo Muniz, Alberto Goldman,
Ana Corso, Arolde de Oliveira, Augusto Franco, Bispo
Wanderval, Corauci Sobrinho, Domiciano Cabral, Dr.
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Hélio, Eunício Oliveira, Gilmar Machado, Hermes Pareianello, Iris Simões, João Almeida, Jorge Pinheiro,
José Mendonça Bezerra, José Rocha, Luiza Erundina, Marçal Filho, Márcio Reinaldo Moreira, Mário Maurílio Ferreira Lima, Olímpio Pires, Oliveira Filho, Paulo Marinho, Pinheiro Landim, Ricardo Izar, Santos Filho, Saulo Coelho, Silas Câmara, Valdeci Paiva, Yvonílton Gonçalves, Arnaldo Faria de Sá, Ary Kara, Gastão Vieira, Gilberto Kassab, Josué Bengtson, Kincas
Mattos, Léo Alcântara, Mareio Fortes, Marinha Raupp, Romeu Queiroz e Salvador Zimbaldi.
Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001 . Deputado Francistônio Pinto, Presidente em exercício.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.509, DE 2001
(Da Comissão de Ciência e Tecnolagia,
Comunicação e Informática)
TVR N° 968/2001
MSC N° 740/2001
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Pro Vida de Sobradinho, a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de
Sobradinho, Distrito Federal.
(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54)).
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria
n° 59, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a
Associação Comunitária Pró Vida de Sobradinho a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Sobradinho, Distrito Federal.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001. Deputado Francistônio Pinto, Presidente em exercício.
TVR N° 968, DE 2001
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N° 740/01
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
n° 59, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a Associação Comunitária Pró Vida
de Sobradinho a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Sobradinho, Distrito Federal.
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(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (art.54)).
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações
para executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 - Portaria n° 45, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária Cidadania, Comunicação e
Cultura de Matinha - MA, na cidade de Matinha - MA;
2 - Portaria n° 48, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária Beneficente, Cultural e
Social Borboremense, na cidade de Borborema SP;
3 - Portaria n° 50, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária Radiovida de Botuporã, na
cidade de Botuporã - BA;
4 - Portaria n° 52, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Cultural e Desportiva de São Bento, na cidade de São Bento - MA;
5 - Portaria n° 59, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária Pró Vida de Sobradinho, na
cidade de Sobradinho - DF;
6 - Portaria n° 61, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária Tancredo Neves
ACOMTANE, na cidade de Cajazeiras - PB;
7 - Portaria n° 63, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária "São Francisco de Assis", na
cidade de Porto Franco - MA;
8 - Portaria n° 69, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária Cidadã de Promoção Educacional, Cultural, Artística, Esportiva e Comunicação Social "Nossa Senhora Aparecida" de Teodoro
Sampaio - SP, na cidade de Teodoro Sampaio - SP;
9 - Portaria n° 81, de 22 de fevereiro de 2001 Associação de Desenvolvimento Comunitário de Várzea Nova, na cidade de Várzea Nova - BA;
10 - Portaria n° 109, de 6 de março de 2001 Associação Comunitária de Prado, na cidade de Prado - BA; e
11 - Portaria nO 118, de 6 de março de 2001 Associação Comunitária Monte Sinai, ACMS, na cidade de ltaocara - RJ.
Brasília, 12 de julho de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.
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Brasília, 26 de março de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
Pró Vida de Sobradinho com sede na localidade de
Sobradinho Distrito Federal, (explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19
de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade
da filosofia de criação desse braço da radiodifusão,
de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53000.005124/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 59, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nO 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53000.005124/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária Pró
Vida de Sobradinho, com sede na Quadra Central,
Bloco 7,1° Piso, na cidade de Sobradinho, Distrito Fe-

019<;4 Sexta-feira 22

I>I.\RIO 1H CAM.\IL\ DOS DEPLJL\DOS

deral, a executar serviço de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei nO
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 15°39'03"S e longitude em
4J047'32'W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
Aviso n° 805 - C. Civil.
Brasília, 12 de julho de 2001

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de radiodifusão comunitária constantes das Portarias
nOs 45, 48, 50, 52, 59, 61 ,63,69 e 81, de 22 de fevereiro de 2001; 109 e 118, de 6 de março de 2001.
Atenciosamente, - Pedro Parente, chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
I - Relatório
De conformidade com o art. 49, inciso XII, combinado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentissimo 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 autoriza a
Associação Comunitária Pró Vida de Sobradinho a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária.
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 so-
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mente 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.

I!- Voto do Relator
A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo em questão, a Associação Comunitária Pró
Vida de Sobradinho atendeu aos requisitos da legislação específica e recebeu autorização para executar
serviço de radiodifusão comunitária.
A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.
O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos arts. 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na forma do projeto de decreto legislativo que ora apresentamos.
Sala da Comissão, 25 de outubro de 2001. Deputado Bispo Wanderval, Relator.
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2001
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Pró Vida de Sobradinho a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Sobradinho, Distrito Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria
n° 59, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a
Associação Comunitária Pró Vida de Sobradinho a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Sobradinho, Distrito Federal.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 25 de outubro de 2001. Deputado Bispo Wanderval, Relator.
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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 parecer favorável do Relator,
Deputado Bispo Wanderval, à TVR n° 968/01, nos termos do projeto de decreto legislativo que apresenta.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
César Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto,
Vice-presidente; Agnaldo Muniz, Alberto Goldman,
Ana Corso, Arolde de Oliveira, Augusto Franco, Benito Gama, Bispo Wanderval, Corauci Sobrinho, Domiciano Cabral, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, íris Simões, João Almeida, Jorge Pinheiro, José Mendonça Bezerra, José
Rocha, Luiz Moreira, Luiza Erundina, Marçal Filho,
Márcio Reinaldo Moreira, Mário Assad Júnior, Maurílio Ferreira Lima, Olímpio Pires, Oliveira Filho, Paulo
Marinho, Pinheiro Landim, Ricardo Izar, Santos Filho,
Saulo Coelho, Silas Câmara, Valdeci Paiva, Yvonilton
Gonçalves, Arnaldo Faria de Sá, Ary Kara, Gastão
Vieira, Gilberto Kassab, Josué Bengtson, Kincas Mattos, Léo Alcântara, Márcio Fortes, Marinha Raupp,
Romeu Queiroz e Salvador Zimbaldi.
Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001 . - Deputado Francistônio Pinto, Presidente em exercício.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W 1.510, DE 2001
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
TVR N° 970/2001
MSC N° 740/2001
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária "São Francisco de
Assis", a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Porto Franco, Estado do Maranhão.
(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54).
O Congresso Nacional decreta:
Ar!. 1° É aprovado o ato constante da Portaria
n° 63, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a
Associação Comunitária "São Francisco de Assis" a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Porto Franco, Estado do Maranhão.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Salada Comissão, 7 de novembro de 2001. -Deputado Francistônio Pinto, Presidente em exercício.
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TVR N° 970, DE 2001
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N° 740/01
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
n° 63, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a Associação Comunitária "São
Francisco de Assis" a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Porto Franco, Estado do
Maranhão.
(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 art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 - Portaria n° 45, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária Cidadania, Comunicação e
Cultura de Matinha - MA, na cidade de Matinha - MA;
2 - Portaria n° 48, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária Beneficente, Cultural e Social
Borboremense, na cidade de Borborema - SP;
3 - Portaria n° 50, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária Radiovida de Botuporã, na
cidade de Botuporã - BA;
4 - Portaria nO 52, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Cultural e Desportiva de São Bento, na cidade de São Bento - MA;
5 - Portaria n° 59, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária Pró Vida de Sobradinho, na
cidade de Sobradinho - DF;
6 - Portaria n° 61, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária Tancredo
Neves
ACOMTANE, na cidade de Cajazeiras - PB;
7 - Portaria n° 63, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária "São Francisco de Assis", na
cidade de Porto Franco - MA;
8 - Portaria n° 69, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária Cidadã de Promoção Educacional, Cultural, Artística, Esportiva e Comunicação Social "Nossa Senhora Aparecida" de Teodoro
Sampaio - SP, na cidade de Teodoro Sampaio - SP;
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9 - Portaria n° 81, de 22 de fevereiro de 2001 Associação de Desenvolvimento Comunitário de Várzea Nova, na cidade de Várzea Nova - BA;
10- Portaria n° 109, de 6 de março de 2001 Associação Comunitária de Prado, na cidade de Prado - BA; e
11 - Portaria n° 118, de 6 de março de 2001 Associação Comunitária Monte Sinai, ACMS, na cidade de Itaocara - RJ.
Brasília, 12 de julho de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.
MCW93EM
Brasília, 23 de março de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
"São Francisco de Assis", com sede na cidade Porto
Franco, Estado do Maranhão explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19
de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cu~ura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nO 53680.000600/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
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PORTARIA N° 63, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2001

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53680.000600/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária "São
Francisco de Assis", com sede na Rua Custódio Barbosa, n° 235, Centro, na cidade de Porto Franco,
Estado do Maranhão, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 6°20'20"S e longitude em
47°23'56"W, utilizando a freqüência de 106,3 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3° o art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
Aviso na 805 - C. Civil

Brasília, 12 de julho de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
na qual submete à apreciação do Congresso Nacional os atos que autorizam a execução de serviços
de radiodifusão comunitária constantes das Portarias nas 45,48,50,52,59,61,63,69 e 81, de 22 de
fevereiro de 2001; 109 e 118, de 6 de março de
2001.
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
I - Relatório
De conformidade com o art. 49, inciso XII, combinado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete à consideração do Congresso Nacional, acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato que autoriza a
Associação Comunitária "São Francisco de Assis" a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária.
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.

U- Voto do relator
A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo em questão, a Associação Comunitária "São
Francisco de Assis" atendeu aos requisitos da legislação específica e recebeu autorização para executar
serviço de radiodifusão comunitária.
A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos todos 6s critérios exigidos por este diploma regulamentar.
O ato de outorga obedece aos princípios de const~ucionalidade, especialmente no que se refere aos
arts. 220 a 223 da Const~uição Federal, e atende às formalidades legais, motivos pelos quais somos pela homologação do ato do Poder Executivo, na forma do projeto de decreto legislativo que ora apresentamos.
Sala da Comissão, 24 de outubro de 2001. Deputado Vic Pires Franco, Relator.
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2001
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária "São Francisco de
Assis" a executar, pelo prazo de três
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anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Porto Franco, Estado do Maranhão.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria
n° 63, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a
Associação Comunitária "São Francisco de Assis" a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Porto Franco, Estado do Maranhão.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 24 de outubro de 2001. -Deputado Vic Pires Franco, Relator.
111 - 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 Vic Pires Franco, à TVR n° 970/01, nos termos do projeto de decreto legislativo que apresenta.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
César Bandeira, Presidente - Francistônio Pinto,
Vice-presidente - Agnaldo Muniz - Alberto Goldrnan
- Ana Corso - Arolde de Oliveira - Augusto FrancoBenito Gama - Bispo Wanderval - Corauci Sobrinho
- Domiciano Cabral - Dr. Hélio - Eunício Oliveira Gilmar Machado - Hermes Parcianello - íris SimõesJoão Almeida - Jorge Pinheiro - José Mendonça Bezerra - José Rocha - Luiz Moreira - Luiza Erundina Marçal Filho - Márcio Reinaldo Moreira - Mário
Assad Júnior - Maurílio Ferreira Lima - Olímpio Pires
- Oliveira Filho - Paulo Marinho - Pinheiro Landim Ricardo Izar - Santos Filho - Saulo Coelho - Silas
Câmara - Valdeci Paiva - Yvonilton Gonçalves Arnaldo Faria de Sá - Ary Kara - Gastão Vieira - Gilberto Kassab - Josué Bengtson - Kincas Mattos Léo Alcântara - Márcio Fortes - Marinha Raupp - Romeu Queiroz e Salvador Zimbaldi.
Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001. - Deputado Francistônio Pinto, Presidente em exercício.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.511, DE 2001
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
TVR N° 973/2001
MSC N° 740/2001
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Prado, a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
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exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Prado, Estado
da Bahia.
(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54)).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria
n° 109, de 6 de março de 2001, que autoriza a Associação Comunitária de Prado a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Prado, Estado da Bahia.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001. Deputado Francistônio Pinto, Presidente em exercício.
TVR N° 973, DE 2001
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N° 740/01

Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
n° 109, de 6 de março de 2001, que autoriza a Associação Comunitária de Prado
a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Prado, Estado da Bahia.
(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 art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de excusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 - Portaria n° 45, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária Cidadania, Comunicação e
Cultura de Matinha - MA, na cidade de Matinha - MA;
2 - Portaria n° 48, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária Beneficente, Cultural e Social Borboremense, na cidade de Borborema - SP;
3 - Portaria n° 50, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária Radiovida de Botuporã, na
cidade de Botuporã - BA;
4 - Portaria n° 52, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Cultural e Desportiva de São Bento, na cidade de São Bento - MA;
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5 - Portaria n° 59, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária Pró-Vida de Sobradinho, na
cidade de Sobradinho - DF;
6 - Portaria n° 61 , de 22 de fevereiro de 2001 Associação
Comunitária Tancredo
Neves
ACOMTANE, na cidade de Cajazeiras - PB;
7 - Portaria nO 63, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária "São Francisco de Assis", na
cidade de Porto Franco - MA;
8 - Portaria n° 69, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária Cidadã de Promoção Educacional, Cultural, Artística, Esportiva e Comunicação Social "Nossa Senhora Aparecida" de Teodoro
Sampaio - SP, na cidade de Teodoro Sampaio - SP;
9 - Portaria n° 81, de 22 de fevereiro de 2001 Associação de Desenvolvimento Comunitário de Várzea Nova, na cidade de Várzea Nova - BA;
10 - Portaria n° 109, de 6 de março de 2001 Associação Comunitária de Prado, na cidade de Prado - BA; e
11 - Portaria n° 118, de 6 de março de 2001 Associação Comunitária Monte Sinai, ACMS, na cidade de Itaocara - RJ.
Brasília, 12 de julho de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.
MC N° 145 EM
Brasília, 26 de março de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para que
a entidade denominada Associação Comunitária de
Prado, com sede na cidade de Prado, Estado da Bahia,
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a
Lei nO 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cuhura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cuhural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
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4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53640.001387/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 109, DE 6 DE MARÇO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nO 53640.0001387/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária de
Prado, com sede na Rua Padre Anchieta, n° 167,
Centro, na cidade de Prado, Estado da Bahia, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei
nO 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 1]020' 43"S e longitude em
39°13'06"W, utilizando a freqüência de 104,9MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
Aviso n° 805 - C. Civil.
Brasília, 12 de julho de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de ra-

diodifusão comunitária constantes das Portarias nOs
45,48,50,52,59,61,63,69 e 81, de 22 de fevereiro
de 2001; 109 e 118, de 6 de março de 2001.
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório
De conformidade com o art. 49, inciso XII, combinado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal,
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que autoriza a Associação Comunitária de Prado a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária.
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 autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei n09.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo em questão, a Associação Comunitária de Prado atendeu aos requisitos da legislação específica e
recebeu autorização para executar serviço de radiodifusão comunitária.
A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.
O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos arts. 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na forma do projeto de decreto Legislativo que ora apresentamos.
Sala da Comissão, 24 de outubro de 2001. Deputado Salvador Zimbaldi, Relator.
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2001
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Prado a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Prado, Estado
da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria
n° 109, de 6 de março de 2001 , que autoriza a Associação Comunitária de Prado a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Prado, Estado
da Bahia.
Art. 2° Este decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 24 de outubro de 2001 . Deputado Salvador Zimbaldi, Relator.
111 - 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 Salvador Zimbaldi, à TVR n° 973/01 ,
nos termos do projeto de decreto Legislativo que
apresenta.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
César Bandeira, Presidente - Francistônio Pinto,
Vice-presidente - Agnaldo Muniz - Alberto Goldman
- Ana Corso - Arolde de Oliveira - Augusto FrancoBenito Gama - Bispo Wanderval - Corauci Sobrinho
- Domiciano Cabral - Dr. Hélio - Eunício Oliveira Gilmar Machado - Hermes Parcianello - íris Simões João Almeida - Jorge Pinheiro - José Mendonça Bezerra - José Rocha - Luiz Moreira - Luiza ErundinaMarçal Filho - Márcio Reinaldo Moreira - Mário
Assad Júnior - Maurílio Ferreira Lima - Olímpio Pires
- Oliveira Filho - Paulo Marinho - Pinheiro Landim Ricardo Izar - Santos Filho - Saulo Coelho - Silas
Câmara - Valdeci Paiva - Yvonilton Gonçalves Arnaldo Faria de Sá - Ary Kara - Gastão Vieira - Gilberto Kassab - Josué Bengtson - Kincas Mattos Léo Alcântara - Márcio Fortes- Marinha Raupp - Romeu Queiroz e Salvador Zimbaldi.
Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001. Deputado Francistônio Pinto, Presidente em exercício.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.512, DE 2001
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
TVR N° 974/2001
MSC N° 740/2001
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Monte Sinai, ACMS, a
executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de
Itaocara, Estado do Rio de Janeiro.
(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54)).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria
n° 118, de 6 de março de 2001 , que autoriza a Associação Comunitária Monte Sinai, ACMS a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itaocara, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001. Deputado Francistônio Pinto, Presidente em exercício.
TVR N° 974, DE 2001
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N° 740/01
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
n° 118, de 6 de março de 2001, que autoriza a Associação Comunitária Monte Sinai, ACMS, a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Itaocara, Estado do Rio de Janeiro.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54)).
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 - Portaria n° 45, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária Cidadania, Comunicação e
Cultura de Matinha - MA, na cidade de Matinha - MA;
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2 - Portaria nO 48, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária Beneficente, Cultural e Social
Borboremense, na cidade de Borborema - SP;
3 - Portaria n° 50, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária Radiovida de Botuporã, na
cidade de Botuporã - BA;
4 - Portaria n° 52, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Cultural e Desportiva de São Bento, na cidade de São Bento - MA;
5 - Portaria n059, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária Pró Vida de Sobradinho, na
cidade de Sobradinho - DF;
6 - Portaria n° 61, de 22 de fevereiro de 2001 Associação
Comunitária
Tancredo
Neves
ACOMTANE, na cidade de Cajazeiras - PB;
7 - Portaria n° 63, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária "São Francisco de Assis", na
cidade de Porto Franco - MA;
8 - Portaria n069, de 22 de fevereiro de 2001 Associação Comunitária Cidadã de Promoção Educacional, Cultural, Artística, Esportiva e Comunicação Social "Nossa Senhora Aparecida" de Teodoro
Sampaio - SP, na cidade de Teodoro Sampaio - SP;
9 - Portaria n° 81, de 22 de fevereiro de 2001 Associação de Desenvolvimento Comunitário de Várzea Nova, na cidade de Várzea Nova - BA;
10 - Portaria n° 109, de 6 de março de 2001 Associação Comunitária de Prado, na cidade de Prado - BA; e
11 - Portaria n° 118, de 6 de março de 2001 Associação Comunitária Monte Sinai, ACMS, na cidade de Itaocara - RJ.
Brasília, 12 de julho de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.
MC N° 154 EM
Brasília, 26 de março de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
Monte Sinai, ACMS, com sede na cidade de Itaocara,
Estado do Rio de Janeiro, "explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput
do art. 223, da Constituição e a Lei nO 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade
da filosofia de criação desse braço da radiodifusão,
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de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pletto,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53770.002448/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 118, DE 6 DE MARÇO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53770.002448/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária Monte Sinai, ACMS, com sede na Praça Coronel Guimarães, n° 17 - Fundos - Centro, na cidade de Itaocara,
Estado do Rio de Janeiro, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei
n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 21°40'04"S e longitude em
42°04'58"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
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Aviso n° 805 - C. Civil
Brasília, 12 de julho de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de radiodifusão comunitária constantes das Portarias n°
45,48,50,52,59,61,63,69 e 81, de 22 de fevereiro
de 2001; 109 e 118, de 6 de março de 2001.
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
I - Relatório
De conformidade com o art. 49, inciso XII, combinado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete à consideração do Congresso Nacional, acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, o ato que autoriza a a Associação Comunitária Monte Sinai, ACMS a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária.
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 autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo em questão, a a Associação Comunitária Monte Sinai, ACMS atendeu aos requisitos da legislação
específica e recebeu autorização para executar serviço de radiodifusão comunitária.
A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
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todos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.
O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos arts. 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na forma do projeto de decreto legislativo que ora apresentamos.
Sala da Comissão, 25 de outubro de 2001. Deputado Hermes Parcianello, Relator.
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° , DE 2001
Aprova o ato que autoriza a a Associação Comunitária Monte Sinal, ACMS a
executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Itaocara, Estado do Rio de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria
n° 118, de 6 de março de 2001, que autoriza a a Associação Comunitária Monte Sinai, ACMS a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de /taoeara, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2° Este decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 25 de outubro de 2001. Deputado Hermes Parcianello, Relator.
111 - 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 Hermes Parcianello, à NR n° 974/01 , nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
César Bandeira, Presidente - Francistãnio Pinto,
Vice-presidente - Agnaldo Muniz - Alberto Goldman
- Ana Corso - Arolde de Oliveira - Augusto FrancoBenito Gama - Bispo Wanderval - Corauci Sobrinho
- Domiciano Cabral - Dr. Hélio - Eunício Oliveira Gilmar Machado - Hermes Parcianello - íris Simões João Almeida - Jorge Pinheiro - José Mendonça Bezerra - José Rocha - Luiz Moreira - Luiza Erundina-Marçal Filho - Márcio Reinaldo Moreira - Mário
Assad Júnior - Maurílio Ferreira Lima - Olímpio Pires
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- Oliveira Filho - Paulo Marinho - Pinheiro Landim Ricardo Izar - Santos Filho - Saulo Coelho - Suas
Câmara - Valdeci Paiva - Yvonilton Gonçalves Arnaldo Faria de Sá - Ary Kara - Gastão Vieira - Gilberto Kassab - Josué Bengtson - Kincas MattosLéo Alcântara - Márcio Fortes - Marinha Raupp - Romeu Queiroz e Salvador Zimbaldi.
Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001. Deputado Francistônio Pinto, Presidente em exercício.
PROJETO DE RESOLUÇÃO W 200, DE 2001
(Do Sr. Mário Negromonte)
Determina a instalação, na porta principal de cada gabinete Parlamentar, no
âmbito de Câmara dos Deputados, da Bandeira Nacional e da Bandeira do Estado
pelo qual o Deputado tenha sido eleito.
(À Mesa e à Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação).
A Câmara dos Deputados resolve,
Art. 1° A porta principal de cada gabinete parlamentar, no âmbito da Câmara dos Deputados, serão
instaladas a Bandeira Nacional e a bandeira do estado pelo qual o Deputado tenha sido ele~o.
Art. 2° A localização das bandeiras, bem como
seu suporte e dimensões, será definida pela Coordenação de Arquitetura e Engenharia da Câmara dos
Deputados e levará em conta a funcionalidade e a visibilidade dos símbolos mencionados no art. 1°.
Art. 3° A Câmara dos Deputados promoverá a
aquisição do material necessário ao cumprimento
desta resolução.
Art. 4° Esta resolução entra em vigor em 2 de janeiro de 2003.
Justificação
A presente proposição visa fazer com que a Câmara dos Deputados seja paradigma do respeito à
Bandeira Nacional e às bandeiras doas Unidades Federadas, pela exibição do símbolo nacional e dos símbolos estaduais à porta de cada um dos gabinetes
parlamentares. Tal providência terá o condão de induzir, em todos os que circulam pelas dependências da
Câmara dos Deputados, o devido respeito a esses
símbolos, tornando claro que aqui são considerados
em posição de destaque, os interesses nacionais e
estaduais.
Por outro lado, a colocação do símbolo estadual
à porta dos gabinetes facilitará o trânsito de pessoas
que nos procuram, oriundas das mais diversas localidades do País, que identificarão de pronto a bandeira
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de seu Estado, assim sinalizando a localização dos
gabinetes dos parlamentares de sua unidade federativa.
Da mesma forma, será demonstração de civismo e brasilidade, espírito regional e culto ao símbolo
pátrio, pela Câmara dos Deputados, demonstrando o
orgulho de todos os que aqui se encontram em serem
brasileiros e naturais de cada Estado.
A exposição das bandeiras realçará as entradas
dos gabinetes parlamentares e fará parte de uma
identidade visual própria desta nossa Casa de Leis,
fazendo com que se incorpore essa imagem à imagem da Câmara dos Deputados enquanto instituição
nacional.
Reporta-se à Coordenação de Engenharia e
Arquitetura a definição da localização, dos suportes e
das dimensões de cada bandeira, por ser aquele órgão o responsável pela distribuição dos espaços internos de nossos edifícios e sua identidade visual.
Por último, resta justificar que a data de efetividade desta Resolução, por nós prevista para 2 de janeiro de 2003, objetiva conferir tempo necessário à
tramitação da Proposição, e visa coincidir com o início
do ano em a que será instalada a 52 a Legislatura.
Por essas razões, esperamos o acolhimento da
proposição pela douta Mesa e pelos nobres Deputados.
Sala das Sessões, 24 de outubro de 2001 . Mário Negromonte, Deputado Federal- BA, Vice-líder do PPB.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) Finda a leitura do expediente, passa-se às
IV - BREVES COMUNICAÇÕES
Concedo a palavra ao Sr. Deputado B. Sá,
PSDB, Piauí. S. Exa. dispõe de cinco minutos.
O SR. B. SÁ (PSDB - PI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Presidente Fernando Henrique Cardoso anunciou anteontem o fim do racionamento de energia elétrica a partir
do mês de março entrante.
Felizmente não se confirmaram as previsões
dos pregoeiros do caos, insuflados por determinados
setores da imprensa nacional, que, de maneira jocosa, apelidaram a Câmara de Gestão da Crise de
Energia, chefiada pelo Ministro Pedro Parente, de
"Ministério do Apagão".
Na realidade, o Governo enfrentou a crise, assumiu sua parcela de culpa, até certo ponto de imprevidência, mas também apontou - como o fizemos, ao
longo de todo esse período, desta tribuna - alguns fatos determinantes para a eclosão do paroxismo que
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angustiou toda a Nação. Um deles, indiscutivelmente,
foi a redução da quantidade de chuvas, principalmente em regiões onde tal fato não costuma acontecer,
como é o caso da Região Sudeste. Elas enchem as
grandes bacias que fazem parte do Complexo de Furnas. Não se tinha visto, pelo menos nos últimos trinta
anos, redução tão drástica na quantidade de chuvas,
O Governo criou a Comissão de Gestão e passou a trabalhar intensamente monitorando esses mananciais hídricos, os grandes responsáveis por cerca
de 95% da geração de energia elétrica no País. A partir daí, graças a Deus, houve o desenvolvimento de
ações que contornaram o problema.
De modo geral, a população brasileira, ao aderir
às iniciativas do Governo, terminou transformando-se
na grande heroína e na maior responsável pela superação da angústia causada pela crise do setor energético que vivemos durante todo o ano passado e o
início deste ano.
O povo e a iniciativa privada empresarial compreenderam que havia grave desperdício de energia
elétrica no País, como se a água e o que dela resu~a
- no caso, a energia elétrica - pudessem ser gastos
infinitamente, sem maiores problemas.
O povo entendeu a situação, tanto que, nesses
últimos dias, tem-se visto sucessivamente, através da
imprensa de modo geral, particularmente da televisão, donos ou donas de casa e pequenos empresários de modo geral, ao falarem sobre o racionamento,
apontarem invariavelmente para um saldo amplamente positivo, posto que reconheceram que desperdiçavam energia. Perceberam que fizeram economia
e pretendem continuar na mesma pisada doravante.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, essas
observações que faço realçam, de um lado, a determinação do Governo do Presidente Fernando Henríque Cardoso, que enfrentou mais esse obstáculo sem
se esconder; de outro lado, o povo brasileiro, que deu
demonstração espetacular de maturidade, de consciência cívica e soube, com certeza, reconhecer o
empenho do Governo em relação ao consumo de
energia elétrica.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ALMEIDA DE JESUS (Bloco/PL - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ocupo a tribuna para falar sobre a necessidade de a Justiça e o segmento policial do Ceará
continuarem dando segurança a ministros evangélicos que desejam pregar o Evangelho, independentemente de denominação religiosa.
Peço a V. Exa. que faça constar este pronunciamento nos Anais da Casa e um pouco de paciência
para esclarecer o caso.
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Os evangélicos têm o círculo bíblico, que percorre todas as cidades deste País. Como existe o direito
livre de culto, todas as denominações podem pregar o
Evangelho. Mais precisamente em Morrinhos, no
Estado do Ceará, distante de Fortaleza aproximadamente 220 quilômetros, o Prefeito Airton Bruno Júnior
considera-se dono da cidade, das praças, dos campos de futebol e não deixa que ali se instale qualquer
movimento religioso. Proibiu, por último, os pastores
evangélicos de realizarem qualquer movimento de
evangelização, impedindo a instalação do círculo bíblico, onde são feitas as pregações religiosas.
Sr. Presidente, alertamos o Governador do Ceará, Tasso Jereissati, o Secretário de Segurança Pública e as demais autoridades do Estado para o fato de
que, se algo vier a acontecer aos ministros evangélicos, no Município de Morrinhos ou mesmo no Estado,
será conseqüência do coronelismo e dos currais eleitorais que ainda continuam a existir no Estado.
Solicitamos à Presidência da Casa sensibilidade no sentido de encaminhar expediente ao Prefeito
Municipal de Morrinhos, para que deixe de perseguir
os evangélicos. Dessa forma, o Evangelho poderá ser
pregado pelos ministros evangélicos sem essa perseguição, semelhante à da época da Inquisição.
Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)Deputado Almeida de Jesus, a solicitação de V. Exa.
será encaminhada ao Presidente da Casa, Deputado
Aécio Neves, para que as providências sejam tomadas, de acordo com a Constituição Federal.
O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, inicialmente quero solidarizar-me com o Deputado Almeida de Jesus e os integrantes de sua
Igreja. É realmente um atentado ao direito de culto a
atitude desse Prefeito. Trata-se de uma medida odiosa. Nossa Constituição assegura a liberdade de culto.
Não pode, portanto, um Prefeito Municipal proibir
qualquer tipo de manifestação religiosa.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero tecer comentários sobre reportagem publicada na revista Carta Capital desta semana, do jornalista Bob
Fernandes, cujo tema é "Um Carnaval de Cordeiros".
A reportagem, cujo subtítulo é "Como poucos
usam Salvador para montar sua festa particular", tece
comentários sobre o carnaval em Salvador, seguramente a maior festa popular do Planeta.
Segundo a Presidenta da EMTURSA, empresa
municipal de turismo, Sra. Eliana Dumêt, o carnaval
gera 125 mil empregos temporários. Em seguida, a
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reportagem descreve esses empregos. Vejamos: 50
mil são de cordeiros - pessoas que ganham 8 reais
por dia para segurar as cordas que delimitam os blocos e oprimir a população nos cantos da rua, permitindo aos carnavalescos brincar, privatizando, portanto, um espaço que é público; outra parte fica com os
barraqueiros, vendedores e outros.
O mais interessante da reportagem é a citação
dos recursos gerados pela festa: cerca de 268 milhões de dólares. Quem abocanha a maioria desses
valores são os donos de blocos, que ficam com 112
milhões de dólares; a indústria fonográfica recebe 35
milhões de dólares; a propaganda, 12 milhões de dólares; as empresas que comercializam bebidas ganham em torno de 19 milhões; e os responsáveis pelos camarotes, 1,6 milhão de dólares. A rede hoteleira
e as empresas de aviação também ficam com parte
significativa desses recursos. A Prefeitura de Salvador diz que este foi o "carnaváfrica", o carnaval dos
afro-descendentes dos negros, pois 85% da população de Salvador são afro-descendentes. No entanto,
o povão ficou com 3,9% desses 268 milhões de dólares. Isso significa que se trata de uma festa para a pequena minoria da população da cidade.
Tenho criticado muito a forma como o carnaval
de Salvador vem crescentemente sendo organizado.
Inegavelmente, é a maior festa popular do Planeta.
Não quero ser contra os blocos de carnaval. Eles têm
o seu papel. Mas o papel do Poder Público é mediar.
Em 1996 e em 2000, quando fui candidato à Prefeitura de Salvador, lancei a proposta de que deveríamos
fazer uma contrapartida com as grandes atrações.
O carnaval em Salvador dura de seis a sete
dias; sugeri que os blocos, que saem três dias, passassem a tocar cinco dias: três no seu bloco; dois,
em outros blocos; e um, sem a corda que separa o
povão. Assim fez Daniela Mercury este ano, e tal iniciativa deveria ser tomada por todos artistas do carnaval baiano.
Aproveito a oportunidade para fazer outro registro. A reportagem aborda tema que tenho denunciado
constantemente: a família do ex-Senador Antonio
Carlos Magalhães cada vez mais se apropria dos negócios na Bahia. Todo evento é patrocinado pela
Rede Bahia, a TV Bahia, que é a TV Globo local, e o
canal a cabo TV Salvador. Há uma promiscuidade
profunda entre os recursos públicos e os negócios da
família Magalhães.
Consta ainda da matéria que ACM Neto - candidato a Deputado Federal nas próximas eleições - é
dono da Penta Eventos, empresa que realiza uma série de eventos públicos em Salvador, inclusive o Bon-
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fim Light. Além disso, a festa de São João que era promovida no interior pelo jornal A Tarde simplesmente
acabou por perseguição; agora há outro evento patrocinado pela citada empresa. Vários eventos promovidos pelas empresas da família Magalhães - a Rede
Bahia, a Penta Eventos, a empresa de Maurício Magalhães, sobrinho de ACM, que patrocina o Festival
de Verão - contam com recursos públicos. Repito, a
família do ex-Senador e alguns de seus áulicos amigos monopolizam os recursos públicos no carnaval
de Salvador.
A reportagem desnuda o que temos denunciado. Salvador tem a maior festa popular do Planeta, infelizmente os descendentes de negros estão oprimidos do outro lado da corda. Além disso, os milhões de
dólares gerados são apropriados por uma minoria.
Então, é hora de repensar o carnaval de Salvador, distribuir renda e deixar o povo pular.
O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, as últimas análises sobre a conjuntura
nacional dão-nos a sensação de que 2002 será um
ano de recuperação e estabilidade. Aparentemente,
as turbulências da crise portenha vêm sendo superadas sem traumas. A balança comercial tem apresentado resultados que nos tranqüilizam quanto ao equilíbrio das contas externas. Tudo indica que a trajetória
dos juros deverá ser descendente, o que, decerto, li··
vrará empresas e pessoas da asfixia financeira a que
têm sido submetidas, permitindo o ingresso da Nação
num cenário de crescimento e prosperidade.

Todavia, Sr. Presidente, essas notícias não podem ser motivo de euforia ou ufanismo. Na realidade,
os graves desequilíbrios de ordem regional e social
existentes no Brasil nos levam a pensar que, se sofremos todos na crise, deleitamo-nos de forma extremamente desigual com a fartura.
Urge que resolvamos de uma vez por todas os
desequilíbrios e a injustiça que caracterizam nossa
existência nacional. Os problemas regionais e sociais
estão umbilicalmente ligados, de nada adiantando
tentar a solução de uns sem atacar também os outros.
Se o atual Governo tem, como alardeia, investido pesadamente na área social, o mesmo não se
pode dizer quanto ao combate aos desequilíbrios regionais. E isso, nobres Deputados, é lamentável, pois
é a distribuição desigual das oportunidades que faz
com que, até hoje, enfrentemos graves fluxos migratórios internos, que resultam no inchaço das metrópoles e nos seus corolários: a miséria e a violência.
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A chave de um porvir alvissareiro é, ao lado dos
gastos em educação, saúde, alimentação, saneamento e habitação, a criação de pólos descentralizados de desenvolvimento, espalhados por todo o território nacional e que tenham por característica o aproveitamento racional e não predatório das potencialidades naturais de cada região.
Tomemos, por exemplo, a área de Altamira, no
meu amado Estado do Pará. Hoje, esse chão representa o sustento de quase 250 mil pessoas, que se
espalham por 280 mil quilômetros quadrados. A renda
per capita local é de apenas US$903 ao ano, muito
interior à renda nacional, de US$3.500 anuais, e mesmo à renda do Estado do Pará, que chega a cerca de
US$2.000.
No entanto, Sr. Presidente, estudo desenvolvido
por empresa de consultoria, a pedido da
ELETRONORTE, demonstra que, com a criação da
Usina Hidroelétrica de Belo Monte e investimentos
corretamente direcionados, Altamira poderia tornar-se um novo pólo de desenvolvimento, com notórios benefícios de ordem social, financeira e fiscal.
A análise tomou como premissas básicas a
construção da Usina de Belo Monte e a pavimentação
de duas estradas, a Cuiabá-Santarém e a Transamazônica, num espaço de cinco anos. Essas ações seriam o marco de um fluxo de investimentos da ordem
de US$ 10 bilhões, dos quais US$ 9,2 bilhões linearmente aplicados em projetos de infra-estrutura e o
restante em programas de cunho social, num horizonte de vinte anos.
O estudo identifica como segmentos com maior
potencial de resposta aos investimentos o de turismo
e ecoturismo e o agroindustrial - este caracterizado
pela verticalização e agregação de valor e centrado
nos segmentos de frutas e de plantas medicinais,
que, como sabemos, vêm despertando o interesse
das indústrias alimentícia, farmacêutica e de cosméticos internacionais.
Os investimentos de caráter social seriam concentrados em educação, saúde, segurança e infra-estrutura urbana, não se desprezando, quanto ao primeiro item, o treinamento de mão-de-obra, indispensável ao atendimento das demandas dos empreendimentos que fossem atraídos para a região.
Os resultados previstos, Sr. Presidente, são dos
mais animadores: até 2020, Altamira e sua área de influência concentrariam quase 600 mil habitantes, cuja
renda per capita poderia atingir US$ 2.500 anuais.
Esse valor, embora ainda baixo, quando comparado
aos padrões brasileiro e internacional, poderia ter seu
significado ampliado, se atingido dentro de um con-
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texto de distribuição mais eqüitativa da renda e de democratização de serviços sociais básicos, como saúde, educação, saneamento etc.
A taxa de crescimento anual projetada chega
aos 9,6%, nível que, em termos nacionais, só foi atingido no início da década de 70. Mais ainda, o estudo
aponta a tendência à intensificação do processo de
urbanização e ao desenvolvimento de setores de serviços a ele intrínsecos, como informática, marketing,
consultoria, pesquisa e assistência técnica especializada.
Em suma, Sr. Presidente, Altamira, como de
resto muitas outras regiões do interior do País, anseia
pela oportunidade de ser objeto de um programa objetivo de investimentos, focado não no imediatismo de
políticos oportunistas, mas na visão estratégica e de
longo prazo que caracteriza os verdadeiros estadistas. É certo que a resposta a tais estímulos será o estabelecimento de um novo pólo de crescimento econômico assentado em bases socialmente justas, a
contribuir para a distensão da crise social que afeta
as grandes metrópoles brasileiras e a estender oportunidades de desenvolvimento da cidadania aos rincões mais longínquos de nossa Pátria.
Solicito, Sr. Presidente, a divulgação deste meu
pronunciamento no programa A Voz do Brasil e nos
demais meios de comunicação desta Casa.
Muito obrigado.
O SR. ROLAND LAVIGNE (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo a tribuna para fazer um registro. O verão passou e, infelizmente, a conclusão das obras do
Aeroporto Luis Eduardo Magalhães, prometida pelo
Sr. Governador do Estado, não ocorreu.
Mais uma vez, venho cobrar ações enérgicas da
Infraero, no sentido de desvendar de uma vez por todas a corrupção que ocorre nessas obras. Por conta
das irregularidades constatadas, o Governo Federal
não liberou os recursos requisitados pelo Governo do
Estado. Apesar de tudo isso, o Governador prometeu
concluir a obra, mas até então não as vimos serem
iniciadas.
Deixo este protesto e a reivindicação de que o
Governador cumpra sua obrigação e conclua as
obras do aeroporto de Salvador.
O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
no Brasil, acostumamo-nos a chamar o Orçamento
Geral da União de peça de ficção, receita de bolo ou
conto de fadas, enfim, aquele amontoado de palavras, siglas, números e denominações que não preci-
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sam ser seguidos à risca e que servem para mascarar
a realidade e embaralhar a vida dos assessores de
plantão, escondendo nas entrelinhas a verdadeira
face dos que pensam o País do futuro.
o corte recorde de 12,4 bilhões no Orçamento
de 2002, anunciado pela equipe econômica um dia
antes do carnaval, revela claramente a fantasia ambígua que marca o Governo FHC ao longo dos últimos
sete anos - total subserviência aos interesses internacionais e extremo autoritarismo nas relações políticas internas do País. O Governo, de forma deliberada,
prioriza o pagamento de 45,7 bilhões de juros da dívida para sacrificar projetos e investimentos mais do
que necessários em saneamento básico, moradia popular, transportes, esporte e turismo.
Novamente Minas Gerais é o Estado mais prejudicado com o enxugamento. Projetos estratégicos,
como a duplicação do trecho da BR-381 e o anel rodoviário de Belo Horizonte estão praticamente cancelados, comprometendo seriamente as condições de
bem-estar, segurança e desenvolvimento de centenas de cidades mineiras. Esse desprestígio de Minas
Gerais não é mais motivado pelas divergências entre
o Governador Itamar Franco e o Presidente FHC,
mas, de fato, leva a marca da insensatez de burocratas que ignoram o mundo real em detrimento da moeda real.
Senão, vejamos. Nos Orçamentos de 2000 e
2001, os investimentos em energia foram quase inexistentes e o Governo só acordou para o gravíssimo
erro estratégico quando, no ano passado, o País já
estava às portas do apagão.
Depois do susto, em 2002, a energia passou a
ser um dos itens intocáveis, que não sofreram gran des perdas no ajuste. Mas o problema das estradas,
ao contrário, vem se agravando ano após ano, chuva
após chuva, e o Governo faz vista grossa. A possibilidade de ocorrer um paradão nas estradas é mais do
que previsível e representa sérios problemas para Minas, que detém a maior parte da malha viária federal,
cerca de 12 mil quilômetros.
Se não há recursos para promover as reformas
necessárias nas rodovias, também faltam iniciativas
eficazes e transparentes, com a participação dos Poderes Públicos e da iniciativa privada.
Basta vontade política para solucionar o problema. Mas no receituário da equipe econômica parece
que transportes têm mão única, só de ida para o exterior.
Vale citar que a medida do Governo FHC, que
atropelou o trabalho extenuante da Comissão Mista
de Orçamento do Congresso Nacional, com uma ca-
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netada apenas trouxe de volta o debate sobre tornar a
lei orçamentária impositiva e não apenas autorizativa,
como é atualmente. Para os técnicos do Palácio do
Planalto, essa discussão pouco importa, pois o Orçamento não é mais que um mero exercício de previsões infundadas, sob as ordens do Fundo Monetário
Internacional.
Nem autorizativo nem impositivo, mas participativo. Alguma coisa nessa peça alegórica, que é o
Orçamento, só vai ficar com a cara do Brasil que nós
conhecemos e sonhamos no dia em que a população,
de forma consciente e participativa, puder influir na
definição de prioridades para o País. As experiências
de orçamento participativo nas esferas municipais e
estaduais já deram mostras evidentes de que é possível aprimorar o processo, tornando o mundo da política econômica mais perto da realidade da população
brasileira.
Enquanto isso não acontece, continuamos vivendo sob a batuta atrapalhada de um maestro desafinado que toca samba em ritmo de tango.
Aproveito esta oportunidade, Sr. Presidente,
para apresentar requerimento, solicitando ao Sr. Ministro dos Transportes informações sobre o funcionamento do novo Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes e investigação sobre irregularidades ocorridas no extinto Departamento Nacional, questionando, por exemplo, qual o tempo previsto para a conclusão do trabalho a ser executado
pelo inventariante do Departamento Nacional de
Estradas e Rodagem.
Em que medida pragmática o novo DENIT vai diferenciar a sua atuação em relação ao extinto DNER?
Quais benefícios a população usuária e as rodovias
podem esperar dessa nova proposta de trabalho?
Os casos confirmados de irregularidades envolvendo o DNER, se por acaso forem devidamente
identificados, serão assumidos pelo DENIT ou pela
União? Por exemplo, as denúncias feitas ao Ex-Ministro Eliseu Padilha de que desviou praticamente 122
milhões de reais do DNER nos últimos anos.
Será que tudo vai ficar sem a devida apuração?
Será que vai continuar do mesmo jeito? São várias as
denúncias que temos feito aqui neste Congresso Nacional e que a população tem perseguido, denúncias
em todas as áreas da administração desse Governo.
Será que também no DNER isso vai ficar sem apuração?
Portanto, o nosso requerimento é no sentido de
que haja apuração mas que ocorra também a devida
punição. Espero, Sr. Presidente, que as medidas sejam tomadas de acordo com a necessidade.
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O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) V. Exa. será atendido de acordo com as normas regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) Concedo a palavra ao nobre Deputado Dr. Hélio. S. Exa.
disporá de cinco minutos.
O SR. DR. HÉLIO (Bloco/PDT _ SP Sem revi-

são do orador- ) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mais uma vez chamo a atenção desta Casa
para os graves riscos que o mosquito da dengue causa ao País. A cada dia, inúmeras mortes por dengue
hemorrágica acometem vários Estados brasileiros,
em particular, as cidades do Rio de Janeiro e de São
Paulo. Infelizmente, há falta de efetivo comando técnico das ações não só para o imediato combate dessa
epidemia, além de faltarem ações duradouras que
possam, de algum modo, controlar a questão da dengue no Brasil.
Essa preocupação já ultrapassou os limites da
fronteira brasileira. A Organização Mundial de Saúde
está alertando toda a população mundial, que vier ao
Brasil, para a necessidade de medidas específicas
contra a dengue e outras enfermidades, como hepatite, febre amarela, malária e cólera.
Portanto, hoje, perante o mundo, o Brasil é considerado um país de risco em termos de doenças que
poderiam estar erradicadas de nosso meio.
Infelizmente, Sr- Presidente, observamos que
existe um conjunto de ações descontroladas, muitas
vezes adotadas de forma amadora, que podem redundar em perda de tempo com relação à tomada de
decisões. Um exemplo disso é a convocação do Exército, sem que antes se tenha estabelecido claramente
as formas de ação, o treinamento dos recrutas. Outra
medida é a quarentena para aqueles que contraírem
dengue. Imaginem os senhores aquelas pessoas que
viajam entre Estados brasileiros, pessoas que ocupam posições como a dos Congressistas, se forem vitimadas por essa doença terão que permanecer em
suas casas por 40 dias aguardando o término do período de contaminação. Querem culpar até as bromélias.
Existe a intenção de levar à opinião pública determinadas medidas que, sabemos, passam simplesmente por uma questão de não se responsabilizar por
aquilo que poderia ter sido prevenido há muito anos.
Não é com a simples transformação da FUNASA
em agência federal, em prol de cuidar das endemias,
que mostraremos, de fato, preocupação com o combate
a uma realidade tão séria, em que vidas humanas estão
sendo perdidas devido a uma doença surrealista.
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É importante deixar claro, Sr. Presidente, que
essa enfermidade tem atingido todo o País. Infelizmente, o Governo Federal procurou descentralizar as
ações para os Municípios, mas eles não estavam preparados, não tinham os recursos físicos nem os equipamentos necessários para, no prazo de dez anos,
combater, controlar e até erradicar a dengue em nosso País.
Ontem, entrei com um pedido junto à Comissão
de Seguridade Social e Família para que o Ministro da
Saúde venha a esta Casa, em reunião de audiência
pública, com a maior brevidade, visando ao estabelecimento de medidas claras, tecnicamente eficazes, e
ao compromisso daqueles que entendem de saúde.
Não podemos colocar nas mãos de leigos a atuação
perante uma epidemia como a de dengue, nem pensar que um economista, qualquer técnico de segurança, o Exército, a Marinha ou a Aeronáutica possam,
com ações espúrias e pontuais, resolver ou administrar o risco de perda de vidas humanas no Brasil.
A epidemia de dengue é muito grave e merece
uma rápida e pronta atuação no sentido de responsabilizar, civil e criminalmente, os causadores da dramática situação em que se encontra o Brasil.
O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ontem tivemos a oportunidade de rejeitar a Medida Provisória n° 10, de 2001, que dispõe sobre contrato temporário no serviço público, aprovando parecer muito bem elaborado pelo Deputado Freire Júnior- Sem sombra de dúvida, foi uma grande vitória do
Parlamento, dos servidores e da sociedade brasileira.
Afinal de contas, essa medida provisória, que havia
sido editada no contexto de uma greve, demonstrando todo um caráter autoritário, não poderia prosperar
como lei.
Porém, ainda resta o debate fundamental sobre
a regulamentação' da greve dos servidores. O Projeto
de Lei n° 6.033, de 2001, do Poder Executivo, regulamenta o direito de greve, mas, na prática, elimina-o.
Uma primeira observação sobre esse projeto é que
ele vem, como sempre ocorre quando interessa ao
Poder Executivo - ainda que não interesse à maioria
do povo -, com urgência constitucional, impedindo
um debate mais profundo na Comissão que avalia o
mérito. No caso, é a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público.
Ora, não se trata de questão tão simples assim.
O direito de greve no serviço público diz respeito a
sua qualidade e ao controle social exercido sobre ele.
Afinal, muitas vezes a greve vem para salvar determinados órgãos quando o governante pretende des-
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truí-Ios. Isso é perfeitamente possível. Daí por que
não ie pode, a pretexto de regulamentar o direito de
greve, fazer uma restrição a tal ponto que ele deixe de
existir.
É preciso chamar a atenção da sociedade brasileira para essa pretensão autoritária do Governo. Isso
vai servir para que os servidores fiquem numa condição de completa subserviência a seu governante,
desconhecendo a necessidade do serviço público
para o usuário. Temos no servidor público instrumento importantíssimo para o atendimento dos interesses
da maioria da população.

É importante dizer que, ao mesmo tempo em
que o Governo tenta aprovar medidas como essas,
sem fazer um debate mais profundo - e isso vai interferir nas administrações municipais, estaduais, enfim,
na relação da administração pública como um todo-,
ele se ocupa em fazer ampla propaganda para que o
Senado Federal aprove o famoso projeto de lei que
prevê a revogação da CLT, usando alguns sindicalistas, que passaram a ser, efetivamente, garotos-propaganda do Governo. Bem, há sindicalistas para tudo;
é o mundo da democracia. Queremos chamar a atenção para a propaganda enganosa que estão fazendo,
pois sabemos perfeitamente que os direitos trabalhistas não são os responsáveis pela crise do desemprego no Brasil.
Também é necessário registrar que há muito
tempo estamos debatendo questões fundamentais,
relacionadas ao desemprego, à segurança pública,
aos serviços de saúde, ao serviço público de modo
geral, para as quais o Governo Federal não apresenta
soluções.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. ALDO ARANTES (Bloco/PCdoB - GO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, há poucos dias fomos surpreendidos com a notícia de uma consulta encaminhada
ao Tribunal Superior Eleitoral pelo Deputado Miro Teixeira a respeito das coligações partidárias nas próximas eleições. O objetivo é esclarecer se as coligações feitas em 2002 para a eleição do Presidente têm
de ser seguidas nos Estados nas eleições de Governador e Senador, estabelecendo-se o que se chama
de "verticalização".
É surpreendente que se levante tese tão absurda
em pleno ano eleitoral, por três motivos. O primeiro deles
é que tal interpretação não tem o menor amparo na Lei
n° 9.504, de 1997, que disciplina as coligações nas próximas eleições. Em seu art. 6°, ela estabelece claramente:
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É facunado aos partidos políticos, dentro
da mesma circunscrição, celebrar coligações
para eleição majoritária, proporcional, ou para
ambas, podendo, neste último caso, formar-se mais de uma coligação para a eleição
proporcional dentre os partidos que integram
a coligação para o pleito majoritário.
Como se vê, a lei concede ampla liberdade aos
partidos para celebrar coligações e em nenhum momento fala em restringir ou obrigar que coligações feitas para eleições presidenciais têm de ser igualmente
celebradas para as eleições de Governador e Senador.
Isso fica ainda mais claro quando sabemos que
foi essa mesma lei que disciplinou as eleições gerais
de 1998 e as municipais de 2000. Em ambas o entendimento foi de que as coligações eram livres e não
amarradas de alto a baixo. Mudar o entendimento
agora seria casuísmo dos maiores.
O segundo motivo diz respeito ao prazo para estabelecimento das regras do jogo. Não há mais prazo
legal para tal alteração, pois isso só pode ser feito por
lei um ano antes das eleições.
Finalmente, o terceiro motivo relaciona-se com
o próprio papel do TSE. Esse órgão não pode alterar
a legislação vigente por meio de instrução normativa,
o que seria um evidente abuso de suas atribuições.
vono a enfatizar que qualquer alteração nas regras
eleitorais precisam ser aprovadas por lei um ano antes das eleições.
Por tudo o que já foi dito, resta-nos pensar que
tal interpretação é na verdade um golpe contra a democracia, pois restringe a livre organização partidária, assegurada em nossa Constituição. Trata-se, na
verdade, como escreveu o jornalista Carlos Chagas,
em recente artigo de sua autoria, que tem o sugestivo
nome de "Golpe em Marcha", de "uma nova vinculação de votos". No mesmo artigo, S.Sa. enfatiza que tal
pensamento prospera no "eixo Palácio do Planalto-Justiça Eleitoral". Na verdade, tal idéia visa favorecer o PSDB, que enfrenta dificuldades em conseguir
apoio para seu candidato a Presidente, pois nem
mesmo Líderes de partidos da base de apoio ao Governo, como o Senador Jorge Bornhausen, defendem
tal absurdo.
Essa idéia desconhece a realidade política em
curso, em que diversos partidos já se articulam e se
aliam em seus Estados para enfrentar as eleições de
2002.
Mas não é apenas através da "verticalização
das coligações" que o Governo Fernando Henrique
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se articula para restringir a livre organização partidária. Em resposta a consulta formulada pelo Partido Liberal, o Tribunal Superior Eleitoral deu a interpretação
de que a cláusula de barreira contida no art. 13 da Lei
n° 9.096, de 1995, passará a valer após a eleição gerai de 2002, e não mais a partir de 2006, como era a
crença geral, inclusive no Congresso.
É fato que a lei é especialmente confusa quando
menciona o início da validade da cláusula de barreira,
mas a interpretação mais adequada, já que resguarda o fundamento constitucional do pluralismo político,
estabelecido no inciso V do art. 1° da nossa Constituição, era de que ela só seria válida a partir de 2006.
Devido a essa interpretação, o Senador Sérgio Machado elaborou projeto visando à antecipação da vigência da cláusula de barreira. De fato, na dúvida sobre a interpretação da lei, projeto aprovado no Congresso é caminho mais correto a ser tomado.

°

A cláusula de barreira é mais um empecilho à
democracia, pois dificulta a livre organização partidária, já assegurada na Constituição. Por ela, segundo o
art. 13 da Lei n° 9.096, de 1995, apenas 'tem direito a
funcionamento parlamentar, em todas as Casas Legislativas para as quais tenha elegido representante,
o partido que, em cada eleição para a Câmara dos
Deputados, obtenha o apoio de no mínimo cinco por
cento dos votos apurados, não computados os brancos e os nulos, distribuídos em pelo menos um terço
dos Estados, com um mínimo de dois por cento do total de cada um deles".
Os partidos que não atingirem esse patamar de
votos passam a não ter funcionamento parlamentar,
ocasionando também a impossibilidade de obterem
recursos do Fundo de Participação Partidária e de terem direito ao tempo gratuito na televisão.
O intuito dessa cláusula é a eliminação dos pequenos partidos, com a alegação de que eles seriam
os responsáveis pela instabilidade política e pela difícil governabilidade do País, já que grande número de
partidos impediria a formação de maiorias estáveis.
Nada pode ser tão enganoso como tal argumento. A
governabilidade não é garantida simplesmente pela
existência de poucos partidos. Ela surge pela construção de uma hegemonia política forjada a partir de programa que apresente saídas efetivas para os problemas do País. Ao se tentar garantir a existência de
poucos partidos com medidas restritivas, acaba-se
criando grandes partidos e maiorias artificiais. No lugar da liberdade partidária, com partidos de feição
política e ideológica claras para o eleitor, nascerão
frentes políticas sem feições e sem perfis claros, coe-
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sionadas pelo fisiologismo e pela pressão das cúpulas.
Na verdade, todos esses movimentos revelam a
vontade política do Governo Fernando Henrique de
golpear os pequenos partidos e restringir a democracia, como parte de sua agenda neoliberal no campo
político.
Não podemos aceitar casuísmo de nenhuma ordem, ainda mais aqueles com a nítida intenção de
restringir as liberdades democráticas tão caras ao
povo brasileiro.
O SR. RICARDO BERZOINI (PT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho hoje à tribuna manifestar a preocupação
com a perspectiva de perdermos importante experiência na relação entre capital e trabalho no País.
Falo do Gabinete de Representação dos Funcionários do Banco do Brasil, experiência de muitos
anos que significou um avanço quanto à presença de
um representante eleito pelos funcionários no Conselho de Administração daquela importante instituição
financeira do País, aliás, a mais importante delas.
Sou funcionário do Banco do Brasil e ressalto
que o GAREF permite a participação dos funcionários
no Conselho de Administração da empresa por intermédio de seu representante, que influi na definição
conjunta dos rumos estratégicos da organização,
além de apresentar sugestões, propostas, denúncias
e outros importantes elementos.
O atual representante dos funcionários, Sr. Paulo
Assunção de Souza, esteve ontem na Câmara dos
Deputados percorrendo gabinetes e conversando
com lideranças sobre a importância de se manter o
Gabinete. Numa reforma estatutária anterior, o Banco
restringiu a participação de funcionários na eleição
desses representantes a funcionários acionistas que
detivessem determinada parcela do capital da instituição. Evidentemente, com o arrocho salarial a que são
submetidos aqueles empregados, é muito difícil disporem de recursos para comprar ações e participar
do capital da empresa.
Portanto, na última eleição, convencemos a direção do Banco e setores diversos do Governo de
que era importante manter essa prática por meio da
eleição direta dos representantes. Agora, novamente,
há a ameaça da perda desse instrumento de participação dos trabalhadores na gestão da empresa.
Nosso objetivo, com o pronunciamento que proferimos hoje e com as articulações efetivadas junto à
direção do Banco do Brasil, aos conselheiros e às lideranças expressivas do funcionalismo, é preservar a
relevante conquista obtida com a aprovação nesta
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Casa, ano passado, da Lei das Sociedades Anônimas. Conseguimos, através do meu mandato, introduzir dispositivo que prevê a possibilidade de eleição
de representantes dos funcionários para o Conselho
de Administração de todas as empresas de capital
aberto.
Evidentemente, não foi imposta a obrigação desejável- trata-se de interessante experiência realizada nos países europeus - de termos esse dispositivo
presente como elemento legislativo ou estatutário nas
empresas. No entanto, foi introduzida previsão nunca
manifesta na história da legislação brasileira.
Portanto, hoje, a empresa que adotar esse procedimento não terá nenhuma dificuldade em relação
a seus acionistas, porque há dispositivo legal que prevê essa representação. É essa a natureza da democratização das decisões das empresas que devemos
preservar. As práticas executadas no Banco do Estado de São Paulo e na Caixa Econômica Federal, infelizmente, foram frustradas, mas, no caso do Banco do
Brasil, são reconhecidas inclusive por diretores nomeados pelo próprio Governo.
Nesse sentido, a participação dos conselheiros
representantes dos funcionários tem agregado excelentes propostas, pois motiva o envolvimento do funcionalismo no debate sobre os rumos da empresa em momentos de crise, além de facilitar as negociações relativas à representação sindical e à direção da empresa.
Enfim, o GAREF tem atuado na interlocução entre a direção da empresa e o seu corpo de funcionários.
O Banco do Brasil, presente em todo território
nacional, é referência para muitas questões administrativas e econômicas do País. Assim, é do interesse
não apenas dos funcionários do Banco, mas de todo
o povo brasileiro, o principal acionista daquela instituição financeira, a preservação desse mecanismo.
Por isso, apelo para o Líder do Governo, Deputado Arnaldo Madeira, as Lideranças da Casa e o
Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Aécio Neves, que se manifestem junto ao Ministério da
Fazenda e à direção do Banco do Brasil, a fim de preservarmos esse fundamental instrumento de democratização das decisões internas do Banco do Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LUIZ RIBEIRO (PSDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesses últimos meses a Região Metropolitana
do Rio de Janeiro foi acometida de uma terrível epidemia de dengue, com vários óbitos ocasionados pela
dengue hemorrágica.
Segundo especialistas, o quadro lembra o de
1991, quando foi observado o recorde de mais de 51
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mil casos. Enquanto pessoas sofrem com a doença,
assistimos à briga entre a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, a Secretaria Estadual de Saúde e a
Secretaria Municipal de Saúde, cada uma transferindo a responsabilidade para a outra, trocando ameaças e ofensas.
O Presidente da Funasa, Mauro Costa, acusa o
Governo Estadual de não ter usado os 11,8 milhões
de reais repassados desde julho de 2000 para o combate de epidemias, inclusive a dengue. Também indaga por que o Estado só investiu 300 mil reais de outros 1O milhões de reais repassados por convênios
para reforçar o Plano Pactuado Integrado de Epidemiologia - a verba foi destinada para custear treinamento de pessoal, cursos e compra de equipamentos.
Afirma ainda que, além de não ter usado a verba, o
Estado aplicou o dinheiro no mercado financeiro. Com
isso, a Funasa ameaça o Estado de torná-lo inadimplente, devido ao não repasse de verbas, e pretende,
através do Ministério da Saúde, encaminhar o caso
ao TCU. O Secretário Estadual de Saúde se defende
em relação às ameaças e acusa o Ministério da Saúde de ter demitido mais de 5.700 guardas sanitários,
em 1999, e de não usar os 23 milhões destinados, em
2001, ao programa de erradicação do Aedes aegypti. Preparando uma conta ofensiva, o Secretário
ameaça retirar dos hospitais federais os servidores
cedidos e os prestadores de serviço, caso a Funasa
cumpra a ameaça de tornar o Estado inadimplente.
Fiquei perplexo diante de tantas ameaças de
um lado e de outro. Creio que é hora de todos os órgãos unirem forças e lutarem contra a epidemia da
dengue, que tem nocauteado a população do Rio de
Janeiro. Outras questões devem ser resolvidas internamente, pois sabemos que falhas existem de ambos
os lados.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em
1999, a bancada do Rio de Janeiro veio a esta tribuna
solicitar ao Ministério da Saúde que não demitisse os
guardas sanitários que executavam o trabalho de prevenção à dengue. Não fomos atendidos, e eles foram
demitidos. Todos os envolvidos cometeram falhas e
são culpados. Estamos cientes da situação. Peço o
esforço de todos, inclusive da população, para erradicar a epidemia não só do Estado do Rio de Janeiro,
mas de todo o Brasil.
Há também problemas em relação aos planos
de saúde, porque alguns convênios recusam-se a
honrar as despesas com clientes com dengue. As denúncias foram encaminhadas à Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS, que promete multar em
50 mil reais as administradoras de planos de saúde
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que se negarem a atender pacientes com dengue.
Alguma dessas operadoras se negava a honrar as
despesas com base em uma cláusula que desobriga
os planos de responsabilidades em caso de calamidades. A Agência afirmou que esse argumento não
pode ser utilizado, porque nenhum Município decretou estado de calamidade.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para que
epidemias como essa sejam evitadas é necessária a
implantação de programas de educação junto à população, no combate ao mosquito da dengue, além da
conscientização sobre a gravidade do problema.
Sr. Presidente, rogo a V. Exa. que meu pronunciamento seja divulgado no programa A Voz do Brasil e
no Jornal da Câmara.

E, se depender do Governo, este ano a população ainda deverá sofrer com os apagões. O Ministério
de Minas e Energia teve um corte de 21,6% para os
investimentos no ano de 2002.
Com o falso argumento de contenção adotado
pelo Governo no chamado Programa de Ajuste Fiscal,
desde 1998, alguns investimentos são cortados quase
que pela metade, quando outros de interesse político
do Governo são mantidos integralmente, como é o
caso do Ministério da Saúde, o único que terá todo o
dinheiro neste ano: 22,159 bilhões de reais.
O favorecimento ao candidato do Palácio do Plana~o é cristalino, quando comparamos os números.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) Concedo a palavra, pela ordem ao Sr. Lincoln Portela.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)Concedo a palavra pela ordem ao Sr. Orlando Fantazzini.

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, em 2001, o "ano do apagão",
a população brasileira esforçou-se em economizar
energia para contribuir com as metas de economia
estabelecidas pelo Governo Federal. O empenho do
povo valeu a pena, e nós já estamos mais perto do fim
do racionamento de energia.
Parabéns aos brasileiros pelo exemplo de cidadania, esforço coletivo e consciência nacional. O
mesmo não se pode dizer do Governo em relação às
promessas de investimentos no setor de geração e
transmissão de energia.
As empresas do grupo Eletrobrás gastaram
apenas 39,4% do dinheiro reservado para investimentos, até o mês de outubro, segundo a Portaria
n° 6, do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, que divulga os investimentos feitos pelas estatais a cada bimestre.
O Orçamento da União, elaborado pelo Executivo no ano passado, reservava 4,239 bilhões de reais
para serviços diversos. Esse dinheiro seria aplicado
em obras como montagem de linhas de transmissão,
instalação de subestações de energia e construção
de usinas de geração.
De todo esse montante, apenas 1 bilhão e 668
mil reais foram realmente aplicados no setor de energia. O mesmo ocorreu com o dinheiro reservado às
pesquisas na área de energia - o valor chegava a
12,38 milhões de reais, dos quais só foram gastos
358 mil reais.
Nas regiões Norte e Nordeste, os investimentos
foram ainda mais baixos, ficando em apenas 29% do
Orçamento, no chamado "arco norte".

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. ORLANDO FANTAZZINI (PT - SP) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, volto a esta tribuna para insistir no descaso da sociedade brasileira
em relação à criança e ao adolescente.
É interessante notar que várias empresas, após
ampla campanha da Fundação ABRINO pelos Direitos da Criança, burlam a legislação e adquirem o selo
Empresa Amiga da Criança, não mais utilizando o trabalho infantil. Entretanto, muitas delas, na contratação de serviços ou na aquisição de matéria-prima,
não levam em consideração se os seus fornecedores
exploram a mão-de-obra de crianças e adolescentes.
No Estado do Pará - exemplo característico - as
siderurgias adquirem carvão vegetal para o preparo
da liga do ferro-gusa de carvoarias clandestinas que
utilizam o trabalho infantil e o trabalho escravo. Lamentavelmente, a nossa fiscalização está mu~o
aquém do ideal e não é capaz de adotar uma ação
enérgica para coibir tais abusos.
Como não dispomos de instrumentos legais que
permitam que a Constituição Federal e o Estatuto da
Criança e do Adolescente sejam respeitados, apresentamos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
projeto de lei que institui a Certidão Negativa da Utilização Ilegal do Trabalho da Criança e do Adolescente. Assim, toda empresa, para obter financiamento
público, deve apresentar certidão que comprove a
não-utilização do trabalho infantil e que a matéria-prima com a qual trabalha não é fruto dessa
mão-de-obra. Além disso, as prestadoras de serviço
também não devem utilizar o trabalho infantil. Essas
medidas são necessárias para acabarmos com a utilização do trabalho da criança e do adolescente. No
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mesmo sentido, para se adquirir uma guia de exportação e para participar de concorrência, há que se ter
essa certidão negativa, como única forma de erradicação dessa mazela social.
Recentemente, o jornal Correio Braziliense divulgou matéria em que noticiava que o Estado do Maranhão tem mais de 40 mil crianças no trabalho infantil. Lamentavelmente, não há vontade política da Governadora Roseana Sarney para alterar essa realidade. Tem sido amplamente divulgado na televisão que
o seu Governo está totalmente voltado para os interesses do povo maranhense. Na verdade, isso não
passa de uma farsa, na medida em que S. Exa. permite o trabalho infantil em seu Estado e não há qualquer
ação contundente para cessá-lo. No caso específico
da emasculação de 22 adolescentes na Grande São
Luís, por exemplo, seu Governo tenta não só impedir
a investigação da Polícia do seu Estado, mas também
a ação da Polícia Federal. Conseqüentemente, o
Brasil está sendo penalizado pela OEA em razão desses crimes horríveis.
Pergunto a V. Exas. como podemos acreditar na
propaganda de alguém que diz estar comprometida
com o povo maranhense e quer comprometer-se com
o povo brasileiro, mas possibilita o trabalho infantil e
escravo e ações criminosas contra crianças e adolescentes, impedindo a investigação e a respectiva punição dos responsáveis.
Sr. Presidente, também quero registrar que, juntamente com a Deputada Ana Corso, encaminhei à
Mesa projeto de lei que proíbe a veiculação de propagandas que exploram o turismo neste País utilizando-se de mulheres nuas ou em trajes sumários. O
Brasil tem grandes maravilhas naturais; logo, não é
justa a exploração de mulheres e, também, como tem
ocorrido, a exploração sexual infantil.
Muito obrigado.
O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna relatar fato ocorrido no Município de Foz
do Iguaçu. O Sr. Dirlô Saldanha morreu em 17 de janeiro passado em conseqüência de falha nos equipamentos cardiológicos do Hospital Costa Cavalcante.
Esses aparelhos deixaram de funcionar justamente
quarenta dias depois da ida à cidade do Ministro José
Serra para inaugurar a ala em que esse senhor esteve
internado.
O Hospital Costa Cavalcante é privado e, com
recursos financeiros obtidos do Ministério da Saúde,
comprou a aparelhagem para qualificá-lo. O aposentado Dirlô Gomes, de 71 anos, tinha um plano de saúde desse hospital, cuja propaganda, veiculada na im-
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prensa local, com a presença do Ministro José Serra,
teve como objetivo a campanha eleitoral de S. Exa. e a
venda de planos de saúde.
Em vez de defender o Sistema Único de Saúde,
implementá-lo e fazer com que, por intermédio do
SUS, garantam-se direitos, o Ministro prestigia a instalação de aparelhos em um hospital privado, que tem
por objetivo enganar a população com a venda de pIanos de saúde.
Chamo a atenção para o fato de que esse hospital é ligado à Itaipu Binacional, cujo Diretor-Presidente é o Sr. Euclides Scalco, homem de confiança do
Presidente Fernando Henrique, do Sr. José Serra e
do PSDB.
No convênio vendido pelo hospital e adquirido
pelo Sr. Dirlô, estava previsto direito à utilização de todos os serviços da instituição. Em dezembro passado, em Foz do Iguaçu, o Sr. José Serra inaugurou vários setores do hospital: Cirurgia Cardíaca, Hemodiálise e Centro de Tratamento para Câncer. Durante mais
de um mês foi espalhada propaganda pelas cidades
da região e em Foz de Iguaçu anunciando os serviços
oferecidos.
Após a morte do Sr. Dirlô, justamente porque
não funcionou o setor que tinha sido inaugurado, a família entrou com denúncia-crime no Procon por propaganda enganosa do hospital e do Ministro. Aliás,
não é a primeira propaganda enganosa que o Sr. José
Serra faz do sistema de saúde que S. Exa. diz funcionar, apesar de todos os bons técnicos, profissionais e
Secretários Municipais de Saúde deste País afora o
cobrarem. E não funciona porque o Ministério sequer
repassa o dinheiro necessário para efetivar a descentralização dos serviços.
Agora, denunciamos o uso indevido do dinheiro
público no setor privado para o favorecimento justamente dos planos de saúde, como fez o Ministro José
Serra no hospital da Itaipu Binacional, em Foz do
Iguaçu.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB - AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, companheiros e companheiras, no início desta semana estive com trabalhadores e representantes de entidades indígenas do
Estado do Amazonas para tratar dos problemas que
afligem tais comunidades, particularmente aquelas
localizadas nos Municípios próximos de Manaus e da
região do Alto Rio Negro.
No início de 2000, o Governo Federal tomou importante decisão no que diz respeito à saúde dos povos indígenas, mudando completamente a maneira
de o Poder Público assisti-los. Até então, a FUNAI ti-
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nha a responsabilidade de prestar esse atendimento
aos índios. No entanto, o Governo Federal repassou
essa função para a Fundação Nacional de Saúde,
sob controle do Ministério da Saúde.
Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o Governo Federal decidiu terceirizar a
assistência à saúde indígena. Criou vários distritos
especiais sanitários e passou a fazer convênios com
entidades não-governamentais para que elas efetivassem essa assistência.
Ocorre que, no início de 2000, entre os tantos
distritos sanitários criados, foi criado o Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Negro. Três entidades, naquele momento, responsabilizaram-se por levar adiante a assistência à saúde indígena, entre elas
a Pastoral e a Federação das Organizações Indígenas do Alto Rio Negro.
No contrato assinado com o Ministério da Saúde, por meio da FUNASA, ficaram definidos os pisos
salariais dos profissionais da área de saúde - técnicos em enfermagem, técnicos em saúde, médicos,
dentistas, farmacêuticos etc. Os técnicos em enfermagem, então, Sr. Presidente, assinaram um contrato
que lhes garantiria um salário de 1.500 reais, que não
é o ideal, mas é razoável, principalmente para os que
atuam em região tão difícil como a fronteira do Brasil
onde fica localizado o Alto Rio Negro, assim como a
região amazônica em geral.
Entretanto, Sr. Presidente, no início deste ano, a
direção da Funasa decidiu mudar o teto salarial de todos os profissionais de saúde, particularmente dos
técnicos em enfermagem, que tiveram um corte em
seus salários de aproximadamente 44%. Todos aqueles que tinham direito a um salário de 1.500 reais,
desde o início do ano estão recebendo um salário
bruto de apenas 1.000 reais. Essa situação tem trazido muitas dificuldades aos trabalhadores que vivem a
maior parte de suas vidas nas aldeias indígenas. É
impossível sobreviver com um salário desses! Já entramos em contato com o Presidente da Funasa, Dr.
Mauro Costa, que ficou de dar uma resposta a todas
essas comunidades.
Sr. Presidente, quero fazer de público o pleito
para que seja revista essa política e que esses trabalhadores tenham seus salários restabelecidos. Do
contrário, perderão não apenas as famílias, lTlas também os povos indígenas, que não continuarão tendo
urna assistência à saúde decente e digna.
Para concluir, comunico à Casa que a partir do
dia 19 do mês de março estaremos realizando, no
Congresso Nacional, atividades comemorativas aos
35 anos da Zona Franca de Manaus. Um modelo eco-
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nômico que, em que pese a todas suas distorções e
dificuldades, deu certo para toda a região amazônica.
Na Câmara dos Deputados, além de uma sessão solene em homenagem aos 35 Anos da Zona Franca,
haverá vários outros debates e uma exposição com o
objetivo de mostrar para o Brasil e os Deputados brasileiros o que é e o que representa a Zona Franca de
Manaus, não apenas para Manaus, o Amazonas ou
tão-somente a região amazônica, mas para a economia nacional.
Neste ano, a bancada da região amazônica travará uma luta pela prorrogação de funcionamento da
Zona Franca de Manaus. Estamos unidos nessa luta,
e penso que os Parlamentares brasileiros devem dar
sua contribuição nesse sentido, pois, de acordo com a
Constituição Federal, ela só será mantida até o ano
de 2013.
Tendo em vista a importância do assunto, falarei
sobre ele outras vezes, mas desde já conto com a
participação e a colaboração efetiva de todos os nobres Parlamentares brasileiros.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desejo falar sobre a Comissão Mista de Segurança Pública, cuja criação foi aprovada ontem.
A Comissão será presidida pelo Senador Iris
Rezende e terá como Relator o Deputado Moroni Torgan, que tem vasta experiência no assunto. S. Exa. foi
Relator da CPI do Narcotráfico, na qual realizou brilhante trabalho para esta Nação, feito que, com certeza, repetirá.
Aguardávamos de há muito iniciativa como
essa; defendíamos a instalação nesta Casa de uma
Comissão para debater assuntos atinentes à segurança pública, que considero uma das principais preocupações da população brasileira, juntamente com
educação e saúde.

Hoje os brasileiros, dos mais humildes aos mais
abastados, estão inseguros, intranqüilos com a banalização do crime, agora já não mais apenas nas grandes, mas também nas médias e pequenas cidades do
País.
Moro na cidade de Dourados, em Mato Grosso
do Sul, onde há 200 mil habitantes. Lá estamos convivendo com uma criminalidade crescente, uma violência absurda. As pessoas estão com muito medo, porque estão sendo assaltadas em plena luz do dia. Imaginem nas grandes Capitais!
O crime de seqüestro tornou-se, no País, prática
corriqueira, uma piada. Há alguns dias seqüestraram

Fevereiro de 2002

DIA.IHO DA ('AMARA DOS DEPUTADOS

uma mulher em São Paulo e pediram como resgate
alguns cheques pré-datados, um aparelho de som,
um telefone celular. Estão seqüestrando para tomar o
salário do trabalhador. Acredito que a principal motivação do crescimento da violência, da criminalidade
no País seja a impunidade. É preciso punir exemplarmente o marginal, o bandido, o criminoso, que age
despudoradamente por saber que, se acaso for preso, poderá escapar facilmente pela falta de condições
das Polícias.
No meu Estado, por exemplo, a Polícia não tem
a menor condição de exercer seu trabalho. Os policiais às vezes não podem fazer uma diligência por falta
de combustível para as viaturas. É gritante a ausência
de condições materiais e o reduzido efetivo para enfrentar a criminalidade, o que propicia seu aumento e
deixa a população impotente.
A Comissão de Segurança Pública, que ainda
será instalada, desengavetará os 240 projetos existentes sobre o tema na Casa para serem discutidos.
Proposta de emenda à Constituição de minha autoria
vincula parte da receita de Estados, Municípios e
União à segurança pública, para evitar que os investimentos na área variem de governante para governante. São raros os Estados brasileiros que fazem em segurança pública os investimentos necessários.
Sr. Presidente, temos de aprovar a proposta de
redução da maioridade penal. Hoje, verdadeiros marmanjos de 16, 17 anos não respondem por seus cri _
mes. Na minha cidade, quase todos os crimes cometidos - conheço bem o assunto, faço jornalismo policial
_ têm a participação de menores, porque não podem
ser punidos. E a Polícia não pode fazer nada quanto a
isso. Precisamos, portanto, discutir a redução da rnaioridade penal.
Há algo que me preocupa nessa Comissão de
Segurança: a possibilidade de crimes considerados
de menor potencial ofensivo não serem combatidos.
Para concluir, Sr. Presidente, quero enaltecer o
projeto do Senador Lúcio Alcântara, do PSDB do Ceará, que acaba com a obrigatoriedade das penas alternativas. Atualmente, se o réu for condenado a uma
pena inferior a quatro anos, é obrigatória a aplicação
dessa pena.
Ora, os casos devem ser analisados individualmente. Os crimes de menor potencial ofensivo também
devem ser combatidos. Hoje, o cidadão que é preso por
porte ilegal de arma é liberado logo após a lavratura do
flagrante. Ocorre que aquele cidadão poderia estar naquele momento se preparando para cometer um crime.
No entanto, vai para casa. Isso tem de mudar.
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Receio que na Comissão esses crimes menores
não sejam objeto de estudo, porque as penitenciárias
estão lotadas. Um erro não justifica o outro. Não é porque o sistema penitenciário está falido que vamos deixar nas ruas delinqüentes menores, que amanhã serão criminosos de maior porte. O Manual do Tolerância Zero, de Nova Iorque, refere-se a isso claramente:
punindo-se os crimes menores evitam-se os crimes
maiores. Os grandes criminosos não se submetem às
regras da sociedade. Eles infringem tudo. O praticante
de um crime menor pode tornar-se um grande criminoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O 5R. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos participando de um debate no Instituto da Cidadania sobre a questão energética no Brasil.
Primeiro, por reconhecermos a importância desse
tema para a sociedade, a energia como fator de desenvolvimento e integração social, de melhoria de
qualidade de vida, sua repercussão na cadeia produtiva e o seu papel na construção do desenvolvimento
sustentável, observando a sua relação com o meio
ambiente.
Essa foi, inclusive, uma das causas da crise
energética ocorrida no Governo Fernando Henrique
Cardoso, que não compreendeu a importância da política energética no contexto da organização do País,
ao menosprezar e tratar a questão energética como
uma commodity, a exemplo do que declarou o Ministro Armínio Fraga, que energia e tomate eram a mesma coisa, demonstrando completa ignorância sobre o
papel desse insumo para a sociedade brasileira.
O setor energético no Brasil foi estruturado com
o Estado tendo a responsabilidade central. O investimento tecnológico, a formação de quadros de pessoai e os centros de pesquisas foram fundamentalmente criados pelo Estado, e tem de continuar sendo assim, porque é o Estado que tem a preocupação social
de prover os recursos e de destinar esse serviço para
universalizá-Io e atender ao desenvolvimento econômico e social.
Por isso, acredito ser o Estado brasileiro o principal responsável pelo fornecimento de energia elétrica, considerando-se o fato de possuirmos um sistema
elétrico único no mundo, propriamente especificado,
com a prevalência de fornecimento de energia a partir
de fonte hidrelétrica, ou seja, mais de 90%, o que privilegia, de certa forma, o Brasil nessa área.
No curso da existência do setor elétrico brasileiro, verificamos a ocorrência de crise desde momentos
anteriores, como à época da ditadura militar, quando
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utilizado como fonte de captação de recursos. Além
disso, não podemos desconhecer a ingerência política e a corrupção que grassou nessa área, inclusive
com o reconhecimento de desvio de recursos para
atender a interesses privados que gerenciavam o setor à época. Mesmo sendo um setor estatal, o patrimonialismo sempre atuou nessa área.
O endividamento externo foi uma das causas
das dificuldades enfrentadas pelo setor elétrico, aliado à política tarifária adotada no Governo Sarney, que
comprimiu as tarifas de forma demagógica, com o intuito de conter o processo inflacionário, o que levou o
setor elétrico a pagar caro por isso.
No desenvolvimento dessa crise, o Governo
FHC propôs, a partir de modelos exóticos, externos, a
desregulamentação, a desverticalização e a privatização do setor, o que acarretou a crise iniciada em 1998
com o apagão no Rio de Janeiro, a crise da Light, o
apagão devido a um raio, que provocou um grande
black-out em 1999 e o racionamento, que, embora
denunciado em 2000, apenas manifestou-se em
2001.
Hoje, o Governo celebra como grande vitória ter
conseguido superar o racionamento. No entanto, alerto para o risco de estarmos num processo grave, inclusive de corrupção. O Ministro Pedro Parente veio a
público dizer que não teremos problema com energia
em 2002 e, ao mesmo tempo, anuncia a contratação
de empresas térmicas - que ficarão paradas - a um
custo de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Quem vai
pagar essa conta não é o Governo, mas a população,
através do aumento de tarifa.
Ora, Ministro, se não faltará energia, por que
contratar essas empresas térmicas e pagar 1 bilhão e
300 milhões de reais para ficarem paradas? Cheira
mal a participação de interesses privados, que querem aproveitar-se do resto da crise. O setor privado
ganhou com a crise ao aumentar tarifas e ao exigir
ressarcimento pela energia não fornecida. E, agora,
está participando desse seguro anunciado pelo Governo.
É possível, sim, fazer um novo modelo energético em que prevaleça o Estado, desenvolva-se matriz
energética mais diversificada sem perda da importância do setor hidrelétrico, respeite-se as populações
atingidas por empreendimentos hidrelétricos, preserve-se o meio ambiente e haja financiamento prioritário a essas empresas. Temos de liberar as empresas
estatais para que se autofinanciem e promovam a expansão do setor, evidentemente com a participação
da iniciativa privada, mas com controle estatal.

Fevereiro de 2002

Por fim, é preciso acabar com o MAE - Mercado
Atacadista de Energia Elétrica, que não foi capaz de
comercializar o produto, e reformular profundamente
a ANEEL e o ONS; a primeira porque foi capturada
pelas empresas privadas, e o segundo porque é um
ente privado que não está cumprindo o seu papel e
tem de se reestruturar para contar com a presença do
Estado em seu interior, a fim de, dessa forma, promover o planejamento, operar de forma qualificada e
atender aos interesses da Nação.

Durante o discurso do Sr. Fernando
Ferro, o Sr. Themístocles Sampaio, § 2° do
art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Marçal Filho, § 2° do art. 18 do Regimento
Interno.

o SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Dr. Heleno.
O SR. DA. HELENO (PSDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ao retornar à tribuna desta Casa, embora
um pouco tarde, devido ao período de recesso parlamentar, desejo prestar uma justa homenagem a um
homem que, mesmo não estando mais na Presidência da Petrobras, deixou um legado tal que o faz merecedor de nossa especial atenção e admiração. Refiro-me ao Dr. Henri Phillipe Reichstul, ex-Presidente
da Petrobras, que pediu demissão, no final do ano
passado, alegando motivos pessoais.
Faço esta homenagem por dever de justiça, pelo
muito que ele realizou à frente dessa conceituadíssima empresa. O Dr. Henri Phillipe conseguiu adaptar a
empresa aos novos tempos surgidos com o fim do
monopólio do petróleo. Com suas atitudes e iniciativas corretas, transformou nossa maior empresa brasileira de petróleo numa entidade respeitada e competitiva aos olhos do mundo, o que o levou a se credenciar como um dos maiores Presidentes da Petrobras.
Um dos seus grandes feitos foi, sem dúvida, a
transformação da empresa numa organização transparente, não se negando jamais a prestar esclarecimentos e informações, mesmo que esses dados fossem contra sua própria administração. Foi assim que
testemunhamos e acompanhamos os fatos que culminaram com o acidente e afundamento da Plataforma P-36.
Foi dele também a iniciativa de abandonar a excessiva verticalização, passando a tratar as atividades afins em blocos, desde a prospecção à comercialização. Com isso, a Petrobras passou a ganhar em
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agilidade, batendo seguidos recordes de produção e
de exploração, bem como de receita financeira.
Não há dúvida de que o Dr. Reichstul mudou os
rumos da Petrobras, sendo pois merecedor das mais
sinceras homenagens e respeito.
Mas a Petrobras não ficou órfã. O seu substituto,
o eminente Dr. Francisco Gros, homem de grande visão futurística, veio demonstrar o acerto com que o
Presidente Fernando Henrique Cardoso se houve
quando de sua escolha.
Com passagem pela Presidência do BNDES, o
economista Francisco Gros apresenta um curriculum
invejável de conhecimentos técnicos, que registra
também passagem pelos Bancos Central, Unibanco e
Morgan Stanley.
Temos certeza que o Dr. Francisco Gros não
terá dificuldades em dar prosseguimento ao trabalho
de modernização da empresa, iniciado de maneira
brilhante pelo seu ex-Presidente, Dr. Henri Phillipe
Reichstul.
Tanto o Dr. Reichstul como o Dr. Francisco Gros
são brasileiros de grande valor. Estou certo de que a
Petrobras e o Brasil serão os grandes beneficiados
neste exato momento em que vivemos um ciclo histórico de transição dessa importante empresa de petróleo, hoje em fase de transformação para uma empresa de energia, quando ela começa a ter uma participação ativa nas construções e gerações das empresas de energia elétrica. As termelétricas que começam a nascer em várias partes do território nacional
são exemplos típicos dessa transformação.
Mais uma vez os nossos parabéns ao Presidente Fernando Henrique Cardoso pela excelente escolha do Dr. Francisco Gros para o cargo de Presidente
da Petrobras e os nossos votos de grande sucesso, a
exemplo do que ocorreu com o seu antecessor.
Para encerrar, lembro que hoje o Ministro José
Serra deixará a Pasta da Saúde. O Brasil ganhou com
a prjsença de S.Exa. no Ministério, reconhecido no
mundo como o melhor Ministro da Saúde que já tivemos.
Era o que eu tinha a dizer.
A SRA. OOLORES NUNES (PMDB - TO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a BR-153, conhecida como Belém-Brasília, é a principal via de interligação das Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste com a região Norte
do País. Trata-se de estrada de fundamental importância para a integração socioeconâmica do Brasil.
No Estado do Tocantins, a BR-153 é a principal
via de escoamento da produção e de cargas para o
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resto do País, além de responder por grande parte do
movimento de passageiros.
Pois bem, a Belém-Brasília está com sua conservação extremamente comprometida, e a situação
agravou-se com as últimas chuvas ocorridas na região. Existem trechos que estão praticamente intransitáveis, como entre Miranorte e Guaraí e entre Gurupi e Aliança do Tocantins.
Os prejuízos decorrentes são imensos. As cargas perecíveis vêm sendo deterioradas nos caminhões, que sofrem enorme desgaste e são danificados pela precariedade dos trechos rodoviários que
têm de vencer.
Em razão do estado crítico dessa importante rodovia, quero fazer um apelo ao Sr. Ministro dos Transportes, Alderico Lima, que esteve recentemente em
nosso Estado verificando a situação da BR-153, para
que libere, em caráter de urgência, os recursos para a
imediata conservação dessa importante rodovia.
Por conseguinte, é preciso que haja prioridade
absoluta no sentido de que os trechos da BR-153 em
questão sejam reconstruídos, e que a mesma rodovia
tenha sua conservação e recuperação aceleradas.
É o veemente apelo, portanto, que faço desta tribuna ao ilustre Ministro Alderico Lima.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. XICO GRAZIANO (PSDB - SP Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta Casa aprovou ontem a Medida Provisória n°
9, de 2001, de muito importância para os rumos da
agricultura no Brasil. Prorroga-se, assim, a dívida dos
agricultores que estavam na securitização. São 380
mil pequenos e médios agricultores de todo o Brasil
que disporão de condição especial de juros para que
essa dívida possa ser paga no prazo de 20 a 25 anos.
Possibilita-se também aos grandes agricultores, que
possuíam dívidas renegociadas dentro do PESA,
condições de juros adequadas para acertarem suas
dívidas.
Esta Casa, através de emenda apresentada por
todos os partidos, incluiu na medida provisória a renegociação das dívidas dos agricultores que contraíram
recursos dos Fundos Constitucionais do Norte, do
Nordeste e do Centro-Oeste. De tal forma que, ao
possibilitar que os agricultores brasileiros acertem
suas pendências nos bancos, este Congresso e o Governo brasileiro tomam medidas necessárias para recompensar os agricultores pelo esforço que têm feito
de ajudar o Brasil a ir em frente.
Ressalto ainda que incluímos emenda, fazendo
com que as dívidas, ou melhor, os financiamentos
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dentro do programa RECOOp, destinado especialmente ao cooperativismo agropecuário, tenham também juros fixos.

Fundação Getúlio Vargas, que mostra, repito, que o
emprego rural está aumentando. Bom para o Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Anteriormente, essas dívidas eram corrigidas
pelo IGP-DI (índice Geral de Preços - Disponibilidade
Interna). Agora, com a aprovação de medidas ontem,
e aceitas pelo Governo brasileiro, esses financiamentos, através do RECOOP, têm juros fixos de 9,75%,
sem correção alguma, por um prazo de até dez anos.
Dessa forma, estamos reconhecendo a importância
do cooperativismo agropecuário em nosso País.

O SR. LUIZ MOREIRA (PFL - BA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao iniciarmos a quarta e última Sessão Legislativa da presente Legislatura, gostaria de registrar minha satisfação em retornar ao convívio parlamentar
após o salutar período de recesso, que, aliás, há alguns anos este Parlamento não usufruía.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, essas medidas vêm no momento em que a agropecuária brasileira dá respostas posrtivas para o futuro do Brasil.
Recentemente, foi anunciado que o saldo comerciai das exportações agrícolas, menos as importações' aquilo que chamamos de "balança comercial
dos agronegócios", rendeu para o Brasil, em 2001,
saldo positivo de 19 bilhões de dólares gerado pela
agropecuária brasileira. Sem isso, as importações industriais não poderiam ser feitas. Mais uma vez, são
os trabalhadores rurais, os homens do campo, os
agricultores do Brasil que estão gerando divisas para
o País em um nível jamais conseguido. No começo do
Governo Fernando Henrique, esse valor era da ordem de 1O bilhões de dólares. Hoje, são quase 20 bilhões de dólares, ou seja, o dobro.
Muitas vezes, quando falamos nesses números,
alguém argumenta: "E os pequenos agricultores,
corno estão? Como está o emprego no campo?".
Ontem mesmo, eu, que gosto de estudar assuntos relativos à minha vida profissional de engenheiro agrànorno, como a agropecuária brasileira, soube que, segundo a Fundação Getúlio Vargas, os empregos no
campo estão aumentando. Pesquisa realizada nos
Estados de São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro,
Goiás e Minas Gerais mostrou que em 2001 houve
aumento de 86% no emprego agrícola nas propriedades de até 100 hectares. Repito: nas pequenas propriedades, de até 100 hectares, houve aumento de
86% na contratação de trabalhadores. Desses, 64%
são empregos permanentes e 36% são temporários.
A agricultura brasileira, Sr. Presidente, não está
apenas conseguindo exportar. Graças ao esforço de
todos, com o Governo e o Congresso Nacional fazendo sua parte e os agricultores trabalhando duro, está
também gerando renda para o País e assegurando
empregos. Esses dados são fundamentais. Quem diz
isso não é um Parlamentar do PSDB, da base do Governo, que vem aqui para enaltecer a agricultura faço isso sempre que posso -, mas uma pesquisa da

Longe de representar um aparente período de
descanso, tenho certeza de que esses quase dois
meses propiciaram, para todos nós, representantes
do povo, uma oportunidade ímpar de contato mais
amiúde com as nossas comunidades e eleitores,
aprofundando o conhecimento da realidade vivenciada pelos brasileiros de todos os recantos do nosso
País.
Corno todos sabemos, o Brasil está passando
por um novo ciclo de desenvolvimento, registrando
nos últimos anos significativos avanços nos campos
econàmicos e social. Não pretendo aqui discorrer sobre as conquistas já alcançadas ou as reformas que
ainda necessitam ser realizadas para melhor viabilizar a sua inserção no contexto de um mundo cada vez
mais moderno e globalizado. No momento, gostaria
de abordar apenas a questão que está mais diretamente a afligir todos nós, reclamando urgentes providências da parte do Poder Público.
Refiro-me especificamente ao assustador crescimento do crime organizado e da violência, retratado
nos últimos episódios de assassinatos, seqüestros,
atentados a bombas, assaltos, rebeliões e motins de
presos, além de ameaças e intimidações de toda ordem feitas acintosamente por grupos, facções e organizações espúrias e criminosas.
A sociedade está sobressaltada e com medo. A
população, principalmente dos grandes centros urbanos, vive um angustiante clima de insegurança, com
crescente sensação de desproteção e descrédito nos
organismos policiais. O quadro, cuja gravidade está
sendo retratada apenas parcialmente pela mídia, é
preocupante e o cenário tende a agravar-se, dados os
fatores de influência que estão presentes. Em suma,
o Estado e suas instituições estão diante de um forte
desafio.
Impõe-se, pois, reverter com urgência esse perigoso quadro, na defesa do Estado democrático e da
sociedade. Esse objetivo só será alcançado se os poderes da União e as três esferas de Governo vierem a
trabalhar de forma mais harmoniosa e cooperativa em
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busca da adoção de medidas efetivas para enfrentamento da situação.
Neste sentido, estou convicto de que esta Casa
tem pela frente o desafio de dar a sua indispensável
contribuição para solucionar o problema. Este desafio
é ainda maior na medida em que terá de conciliar as
naturais implicações inerentes a um ano eleitoral
com a inadiável necessidade de exercer o seu papel
institucional, encontrando alternativas viáveis de
atuação e produzindo os aperfeiçoamentos legais
que se fizerem necessários para a prevenção e repressão ao crime.
Neste sentido, cumprimento as mesas do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados pelas
iniciativas já adotadas, almejando preliminarmente
que a Comissão Mista de Segurança Pública, que ora
inicia seus trabalhos, desenvolva suas atividades
com o objetivo único de produzir propostas capazes
de efetivamente dotar os Poderes Executivo e Judiciário de instrumentos eficazes para responder aos
anseios de segurança da sociedade.
Não podemos aceitar a crítica de que o Parlamenta seja responsável pela falta de medidas coercitivas para reverter esse quadro de insegurança nacional. Tradicionalmente, o Congresso Nacional tem
atendido aos pleitos do Poder Executivo nos assuntos
de seu interesse. Até hoje não tenho conhecimento
de que o Executivo procedeu de forma diferente
quando deseja agilizar seus pleitos.
Muito obrigado.
O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, acredito que precisamos avaliar o acontecido nesta semana no tocante à suspensão do racionamento anunciada pelo Governo.

O ufanismo do Sr. Presidente da República e do
Ministro Pedro Parente assusta a nós, que travamos o
debate dessa matéria nesta Casa, numa comissão
mista com o Senado Federal, onde fomos buscar as
causas desses gravíssimos problemas. O impacto foi
fenomenal, pois cerca de 900 mil empregos foram
perdidos com a crise energética brasileira. Estava
previsto um crescimento de 4,5% da economia brasileira, que cresceu apenas 2%. Este é um dos resultados.
Em 2001, tivemos aumento de tarifas três vezes
maior que a inflação do ano. Portanto, esse ufanismo
me parece uma tentativa de levar o povo brasileiro ao
engano, ao embuste que tem sido a política econômica deste Governo. Não temos por que ser ufanistas;
pelo contrário. Além dessas duas repercussões, tive-
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mos a adoção do horário de verão, problema que temos de resolver.
Na região Sul, por exemplo, onde não havia racionamento, foi adotado o horário de verão sem necessidade. E seus resultados são pífios: algo em torno de
0,6% foi conseguido no Nordeste, onde o horário de
verão é completamente inviável por diversas razões.
Primeiro, porque estamos debaixo da linha do Equador, onde os dias são iguais, diferentes de outras Regiões do País - Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Segundo, não temos viabilidade alguma para horário de verão; pelo contrário, há uma "deseconomia" na Região,
na medida em que ao se aumentar uma hora, os trabalhadores têm de acordar às 4h, em vez de às 5h,
quando amanhece e é necessária toda uma iluminação para realização dos serviços elementares. Além
do mais, isso gerou insegurança pública. A criminalidade aumentou consideravelmente nas regiões metropolitanas do Nordeste.
Portanto, uma das questões que temos de trabahar aqui para este ano de 2002 é eliminar o horário
de verão, não só no Nordeste, mas em todo o Brasil.
Se lá existem esses componentes da violência e da
"deseconomia", no Brasil inteiro há o problema do relógio biológico. Ora, muitas pessoas não se adaptam
à alteração do relógio biológico, principalmente crianças e idosos.
O horário de verão, que era para ser executado
temporariamente, em momento de crise emergente,
superior, passou a ser rotina, inclusive em regiões
completamente inadequadas, com interesses visíveis
do capital financeiro, dos bancos, que querem o sistema em tempo real em todo o Brasil, e também das redes de comunicação, que também tiveram interesse
na adoção no horário de verão no Nordeste brasileiro
esse ano.
Portanto, deixo registradas essas reflexões,
para que não enveredemos pelo caminho do ufanismo do Sr. Fernando Henrique Cardoso e para que façamos, sim, análise profunda da necessidade de investimentos públicos, inclusive com a não-privatização das nossas geradoras. Foi muito importante a luta
do povo paranaense, que suspendeu a privatização
da COPEL. Temos de travar essa luta para que a
energia seja elemento estratégico para o desenvolvimento do nosso País, e não simplesmente para o
mercado, como pretende esse modelo neoliberal capitalista e perverso.
Por fim, Sr. Presidente, torno do conhecimento
de meus pares e do Brasil que o Ceará tem CPI que
investiga as irregularidades do Banco do Estado do
Ceará, que foi federalizado. Em torno de 1 bilhão de
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reais foi desviado no Governo Tasso Jereissati de
1995 a 1998. Ontem, a CPI fez denúncias gravíssimas, comprovadas com dados e elementos. O Secretário de Desenvolvimento Econômico do Sr. Tasso Jereissati, Sr. Raimundo Viana, autorizou empréstimo
de 6 milhões de reais a uma empresa paulista do
ramo de engenharia e construção sem qualquer garantia. O único compromisso era de que a empresa
iria para o Ceará.
O Sr. Raimundo Viana rompeu todas as normas
bancárias que os técnicos do Banco do Estado do
Ceará previram e autorizou esse empréstimo. Não foram aplicados os 6 milhões de reais e, conseqüentemente, houve mais um rombo no BEC, o que precisa
ser investigado a fundo.
Por isso solicitamos ao Presidente da Assembléia, Deputado Welington Landim, que teve a coragem de incentivar e garantir a instalação dessa CPI,
que seja feita investigação mais profunda para que se
encontre os responsáveis desse rombo de 1 bilhão de
reais ocorrido no Estado do Ceará, com graves conseqüências para a economia cearense.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ARY KARA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marçaf Filho) - Tem V. Exa.
a palavra.
O SR. ARY KARA (PTB - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com muita satisfação que comunicamos à
Mesa que se encontra no plenário, capitaneada pelo
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
São Paulo, Deputado Waher Feldman, uma delegação
de Deputados Estaduais de São Paulo, Líderes dos
Partidos que têm acento naquela Casa: Deputados
Geraldo Vinholi, do PDT; Rosmary Corrêa, do PMDB;
Wadih Helú e Conte Lopes, do PPB; Duarte Nogueira,
do PSDB; Luis Carlos Gondim, do PV; Arnaldo Jardim,
do PPS; e Campos Machado, do PTB.

S. Exas. estão em Brasília para audiência com
os Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos
Deputados, trazendo subsídios na área de segurança
pública, dentre eles o resultado dos trabalhos de Comissão Parlamentar de Inquérito realizada no Estado.
Também vão estar com o Deputado Moroni Torgan,
Relator da Comissão Mista de Segurança Pública.
Realmente, é necessário que as bases tragam
para o Congresso Nacional o que acontece em cada
Estado, o que é peculiar a cada um deles.
Cumprimentamos os Srs. Parlamentares, agradecendo a presença. O Deputado Walter Feldman en-
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contra-se no plenário, corn os Deputados Marcelo
Barbieri, Moreira Ferreira e Cunha Bueno. Nossos
Deputados estão acompanhando a delegação, que,
sem dúvida, abrilhantará o trabalho do Deputado Moroni Torgan e da nossa Comissão Mista de Segurança
Pública.
.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - A Presidência cumprimenta o nobre Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, Deputado
Walter Feldman, bem como as lideranças partidárias
e o grande defensor da segurança pública, Deputado
Conte Lopes, que estou vendo, neste momento, no
plenário desta Casa.
Realmente, as contribuições de V.Exas. são muito importantes. Precisamos unir-nos para encontrar
soluções, a curtíssimo prazo, para a questão da violência, que atinge principalmente o Estado de São
Paulo.
Além dos Deputados Estaduais, esta Presidência também cumprimenta os Deputados Federais,
nossos colegas que acompanham V. Exas. no plenário desta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Rubens Furlan.
O SR. RUBENS FURLAN (Bloco/PPS - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há pouco
pensava em abordar o tema "segurança em São Paulo"
e hipotecar minha solidariedade ao povo daquele
Estado, que vive momentos de grande pavor por falta
de segurança.
Coincidentemente, chegam ao plenário da Casa
Líderes de partidos da Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo, entre os quais a primeira delegada da Delegacia da Mulher do Estado de São Paulo,
Rosmary Corrêa, eleita Deputada Estadual em 1990,
época ern que também fui eleito, e que atuou fortemente na segurança pública do Estado. Hipoteco minha solidariedade ao trabalho que S. Exa. vem desenvolvendo ao longo desse tempo.
Encontram-se presentes tarnbém o Deputado
Conte Lopes e os demais Deputados do Estado de
São Paulo. É uma honra recebê-los nesta Casa.
O Governo do Estado de São Paulo e as autoridades do Governo Federal precisam atuar firmemente na segurança do Estado, porque há sete anos não
existe política voltada para esse setor. Em conseqüência, vivemos momentos terríveis.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Está registrado, Deputado Rubens Furlan.
O SR. ENIO BACCI (Bloco/PDT - RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
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Deputados, o ano legislativo começou e com ele também teve início, efetivamente, o ano eleitoral. As
maiores expectativas, interesses e preocupações estão voltados, com grande ênfase, ao comportamento
dos candidatos e à forma como as lideranças políticas
costuram seus acordos e lançam seus programas de
governo.
Por outro lado, a visão da sociedade sobre os futuros líderes está contaminada e repleta de dúvidas e
insegurança em relação a este momento político. E
não é para menos: o cenário é de violência, culminado pelo descontrole político e das autoridades sobre
as questões, principalmente da segurança pública,
além do visível descuido social e do desespero econômico.
Este Congresso Nacional, inevitavelmente, foi
incumbido de acelerar e priorizar as matérias que poderiam tornar nosso povo mais tranqüilo e seguro.
O que vemos, no entanto, Sr. Presidente, é que,
apesar da urgência dos assuntos ligados à segurança
pública, outra questão, muito mais importante e de
prioridade absoluta para o Governo, está roubando a
cena.
Refiro-me à prorrogação da CPMF - Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, que
tem prazo de vigência somente até junho deste ano.
O Governo pretende estender esse prazo até dezembro de 2003 e, com isso, continuar mascarando a permanência do que é provisório. Se continuar desse jeito, a referida provisoriedade vai se estender infinitamente, agregando-se a ela, ano após ano, novas alíquotas e destinações diferentes. E, diga-se de passagem, a CPMF hoje é uma das principais fontes de arrecadação do Governo. É a galinha dos ovos de ouro,
Sr. Presidente!
A previsão de receita para este ano é de cerca
de 20 bilhões de reais. Justifica-se, assim, a urgência
em se aprovar a prorrogação que, aliás, precisa ser
votada até 31 de março, já que o imposto só pode entrar em vigor após noventa dias.
A primeira versão, o IPMF - Imposto Provisório
sobre Movimentação Financeira, foi instituído em
1993 para aumentar os recursos para a Saúde. Durou
21 meses com a alíquota de 0,25% sobre cada movimentação financeira. Em 1996, o Congresso aprovou
nova versão que passou a se chamar Contribuição
Provisória sobre Movimentação Financeira - CPMF,
que continuou em vigor até 1998, iniciando com alíquota de 0,25%, chegando a cair para 0,20% e depois
voltando para 0,25%.
O resultado estava superando as expectativas,
principalmente por ser quase impossível a sonega-
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ção. As gordas somas passaram a encher os olhos do
Governo, o que impulsionou sua ressurreição em
1999 para reforçar o caixa e garantir o ajuste fiscal. A
alíquota, dessa vez, foi mais ousada, 0,38%, vigendo
até março de 2000, quando caiu para 0,30%.
Em junho de 2001, a alíquota da CPMF voltou
para 0,38%, sendo que o Governo passou a destinar
uma parcela de 0,08% para o Fundo de Combate à
Pobreza. A pretensão, agora, além de prorrogar a
CPMF até 2003, é aumentar a alíquota para 0,40% ou
0,42%, no intuito de compensar a perda de arrecada··
ção com a correção da tabela de dedução do Imposto
de Renda da Pessoa Física em 17,5%, e manter as
contas públicas em equilíbrio até o primeiro ano do
próximo Governo.
Ora, Sr. Presidente e nobres Parlamentares tenho de concordar com alguns colegas -, a CPMF
transformou-se no imposto dos desesperados e, no
meu entender, também no da incompetência. Está
comprovado que ela é um péssimo imposto, desestabilizando os preços relativos e reduzindo a eficiência
do sistema econômico. E mais, o aumento previsto da
alíquota vai prejudicar mais de 30 milhões de pessoas
físicas e empresas.
Sr. Presidente, o futuro da CPMF depende deste
Parlamento, e já é hora de discutir o assunto com seriedade e em termos definitivos. De certa forma, não se
pode negar que a CPMF é uma excelente fonte de receita para uma causa nobre. O objetivo precípuo, no
entanto, está tomando caminhos contrários e perigosos.
Se a CPMF é fundamental, vamos dar a ela um
caráter definitivo, regulamentando alíquota e destinação, e introduzindo mecanismos de fiscalização e
controle eficientes quanto a sua aplicação.
Aliás, essa é outra questão muito séria na qual
devemos nos deter. Quem sabe ao certo quanto é
destinado e a quem, dos recursos oriundos da
CPMF? Fala-se muito do desvio desses recursos
para outros interesses. Existe alguma forma sincera
de prestação de contas?
Sr. Presidente, a CPMF, na verdade, tem-se tornado uma excelente medida paliativa para solucionar
problemas econômicos, e tem protelado e impedido a
reforma tributária. Será que não se percebe que uma
reforma tributária permanente, que redimensione o
peso dos impostos e contribuições sobre os assalariados e o setor produtivo, é uma reclamação unânime
da sociedade brasileira?
O sério debate desse tema impõe-se como imperativo neste País. Este é o melhor momento para se
legitimar a discussão e acabar, a exemplo de países
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competitivos, com a utilização de tributos em cascata,
com o alto ônus à produção e ao investimento produtivo, e para descomplicar a vida do contribuinte.
O ideal seria uma reforma tributária ampla, que
mexesse na Constituição e em todo o sistema. Se não
é possível fazê-Ia em curto prazo, vamos, pelo menos, tentar uma reforma limitada, com legislação infraconstitucional, e que atenda, mesmo que apenas
em parte, aos anseios mais imediatos do povo brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O 5R. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado
Marçal Filho, simpático e competente Parlamentar
desta Casa, quero também registrar meu protesto
contra a prorrogação da CPMF até o ano de 2004.
Mais uma vez o povo brasileiro é massacrado, e sabemos muito bem que esse dinheiro não vai ser destinado à saúde pública.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, enquanto o País enfrenta quadro caótico, com crescente aumento da criminalidade, da dengue, da miséria e dos
desmandos, o Governo Federal parece que resolveu
brincar de esconde-esconde com o Congresso Nacional; não com todos os seus membros, mas com a
sua bancada.
Quando estamos em período de atividades parlamentares, querendo votar matérias relevantes para o
bem de todo o País, tais como a reforma tributária e outras tantas, o Governo e sua base usam de todos os artifícios possíveis para impedir que consigamos votar com
êxito essas matérias. Quando estamos em recesso parlamentar constitucional, o Governo Federal, numa afronta ostensiva a todos os Deputados e Senadores, faz declarações makiosas contra o Poder Legislativo.
Na primeira declaração, na inauguração de um
centro integrado de segurança pública no entorno do
Distrito Federal - diga-se de passagem, com mobília
emprestada de outros lugares -, o Presidente da República disse que em uma semana o Congresso teria
condições de aprovar todas as matérias relativas à
segurança pública no Brasil.
O segundo ataque ao Congresso foi em um jantar com o chanceler da Alemanha, Gerhard Schroeder, e com empresários brasileiros, que foram incitados pelo Presidente da República a fazerem lobby
junto aos Parlamentares para votarem a reforma tributária. Isso chega a ser de um cinismo tremendamente elevado.
O que o Governo está querendo com isso?
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Dizer que o Congresso é o responsável pelos
numerosos e altos impostos cobrados no País, quando ele, Governo Federal, taxa tudo e todos sem um
mínimo de respeito ao trabalhador e também àqueles
que produzem emprego nesta Casa?
Transferir para o Congresso a incompetência de
seu Governo para atenuar a criminalidade no País?
Responsabilizar o Congresso pela ausência de
investimentos no setor energético e saneamento básico, sabendo que no Brasil pelo menos 15 milhões
de brasileiros não conhecem o vaso sanitário e pelo
menos 11 milhões de brasileiros nunca tomaram banho em chuveiro elétrico?
Quer transferir para o Congresso a responsabilidade pelas muitas mortes ocorridas com o surto da
dengue, quando centenas de servidores públicos,
que atuavam no combate ao mosquito transmissor da
doença, foram demitidos por ele?
Não posso aceitar que declarações que afetam
minha credibilidade e a de muitos Parlamentares que
desejam um país cada dia melhor, fiquem sem resposta.
O Congresso não pode votar pressionado pelo
Poder Executivo todas as matérias que para cá envia,
sem urna minuciosa análise das maldades que ele
quer impor ao povo brasileiro. O Congresso é suficientemente maduro para cumprir seu calendário de votações e saber quando e o que é benéfico para o País.
Se em uma semana, como disse o nosso governante maior - e menor -, podemos votar todas as matérias relativas à segurança pública, em uma semana o
Governo também teria condições de acabar com o
surto da dengue, com a criminalidade e com o apagão.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O 5R. LUCIANO ZICA (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em
primeiro lugar, saúdo as lideranças da Assembléia
Legislativa de São Paulo e reafirmo a necessidade de
que todos nós, paulistas, nos envolvamos com a
questão da segurança. O Governo do Estado tem
sido inoperante na organização das Polícias Civil e
Militar, na ação dessas Polícias na defesa da segurança pública, além, é claro, no abandono das políticas sociais, um incremento à violência.
Na verdade, venho à tribuna nesta manhã para
tratar de ação do Governo do Sr. Fernando Henrique
Cardoso que me deixa absolutamente descontente.
Os jornais têm divulgado nos últimos dias que o
ex-Secretário de Estado norteamericano Henry Kissinger fará urna visita ao nosso País, onde participará
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de uma palestra e será homenageado com a outorga
da Ordem do Cruzeiro do Sul, pelo Presidente da República, no próximo dia 14 de março. Se esse fato se
confirmar, estaremos diante de um dos maiores vexames já praticados pela diplomacia brasileira, que tradicionamente se pautou pelo equilíbrio e independência. Além da possível homenagem, a própria presença de S.Sa. no Brasil constitui-se numa afronta à
democracia e à soberania brasileira. Henry Kissinger
é, no dizer de Luis Fernando Veríssimo, um dos grandes patifes do século XX.
O jornalista norteamericano Christopher Hitchens escreveu um pequeno, porém valioso, livro intitulado "O julgamento de Henry Kissinger", a ser lançado em breve no Brasil. Em paciente trabalho de
pesquisa e documentação, Hitchens arrolou alguns
dos crimes cometidos por Kissinger: morte de cerca
de 600 mil civis no Camboja e 350 mil no Laos, por
conta de bombardeios maciços, durante o Governo
Nixon, planejados por Kissinger; morte de, pelo menos, 500 mil civis em Bangladesh.
Kissinger levou os Estados Unidos a apoiarem e
armarem o general Yahya Khan, para dar um golpe de
Estado em 1971. O Conselho de Segurança Nacional
dos Estados Unidos quis condenar o golpe, mas foi
impedido pelo então Secretário de Estado, que, publicamente, agradeceu ao general por sua "delicadeza"
e "tato" no assassinato de 500 mil cidadãos em Bangadesh.

Mais um: planejamento e conspiração do golpe
de 1973, no Chile, que derrubou o Presidente eleito
Salvador Allende e colocou no poder o general Pinochet, com milhares de assassinatos de lideranças populares.
Kissinger é acusado pela família do general chileno Renê Schneider como o principal responsável
por seu brutal seqüestro e assassinato, em outubro
de 1970, levado a cabo pela CIA. Com base em abundantes evidências constantes de documentos governamentais liberados ao público, a família Schneider
move processos contra Kissinger no Chile e nos Estados Unidos.
É citado ainda o apoio ao genocídio de pelo menos 200 mil pessoas em Timor Leste, pelo general
Suharto, da Indonésia, em 1975. Na ocasião, o Presidente Gerald Ford e Henry Kissinger mantiveram encontros com Suharto, quando Kissinger declarou que
os Estados Unidos não reconheceriam a independência do Timor Leste, antiga colônia portuguesa. Foi o
sinal para que Suharto invadisse o país.
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Cita-se ainda o planejamento do golpe militar
em Chipre, em 1974, que derrubou o presidente eleito
Vaneziz Makários.
Em setembro último, um juiz argentino convocou Kissinger para depor em um julgamento e esclarecer suas relações com o Plano Condor, que todos
temos em triste memória, de colaboração com as polícias políticas das ditaduras militares da Argentina,
do Chile, do Brasil, do Paraguai e do Uruguai nos
anos 70. Promotores e juízes de vários países já enviaram intimações ao Sr. Kissinger, para que ele seja
julgado por seus crimes.
Kissinger atualmente é dono de uma empresa
de consultoria em Nova Iorque e cobra 30 mil dólares
por palestra.
Se chegar a condecorar um homem a quem o
qualificativo de genocida cai como uma luva, o Governo Fernando Henrique Cardoso passará à história
como o mais subserviente aos interesses do setor
mais agressivo do império norte-americano e fará a
festa dos setores da sociedade brasileira que não ficam nada a dever ao nazismo alemão de cinco décadas atrás.
Kissinger merecia, isso sim, ser impedido de entrar em território brasileiro por conta de sua folha corrida de crimes contra a humanidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero também,
neste instante, saudar a representação da Assembléia Legislativa de São Paulo aqui presente. Todos
os Parlamentares daquela Assembléia merecem,
pela condição de representantes do povo paulista, as
homenagens desta Casa Legislativa. Registro, portanto, nossas saudações aos vários Parlamentares
da Assembléia Legislativa de São Paulo aqui presentes.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Congresso Nacional, diante do clamor público que se formou em torno do combate ao crime organizado no
Pais, não pode protelar as suas decisões sobre matérias de tamanha relevância, algumas das quais tramitando desde passadas legislaturas sem que tenham
obtido a manifestação conclusiva dos Srs. Senadores
e Deputados Federais.
O trucidamento dos Prefeitos de Santo André e
Campinas, bem assim como o longo seqüestro do publicitário Washington Olivetto e o assassinato do promotor José Lins do Rego, este ocorrido em Belo Horizonte, ganharam espaços obrigatórios na mídia, a
ponto de cristalizar-se, na consciência popular, o sentimento de revolta, a reclamar, do Poder Publico, rigo-
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rosa tomada de atitude, por meio de instrumentos legais adequados, ainda à espera de deliberação da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Em janeiro, as Lideranças partidárias, sob o comando do Senador Ramez Tebet e do Deputado
Aécio Neves, comprometeram-se em diligenciar a
apreciação de propostas de emendas constitucionais
e projetos de lei ordinária ou complementar, a fim de
que o Executivo e o Judiciário possam ajustar-se realisticamente a uma conjuntura adversa, com a violência e a criminalidade imperando em nossas metrópoles.
A ocorrência do crime de seqüestro - relâmpago ou duradouro - assumiu impressionante crescendo, ensejando a que o próprio Presidente da República passasse a cobrar dos nossos representantes
postura e ação imediatas, afastando-se as imperdoáveis delongas de que se hão revestido os trâmites de
valiosas iniciativas, ainda dormitando em nossas Comissões Permanentes.
Chegou o Chefe da Nação, em arroubo de retórica, a assinalar "prazo de uma semana" para que nos
posicionássemos a respeito, dentro de elogiável esforço para tornar legalmente exeqüível uma cruzada
imperiosa, que inadmite quaisquer procrastinações.
O Plano Nacional de Segurança Publica não
pode limitar as suas aplicações a repasses insuficientes, que se situam muito aquém do que necessitam os
Estados e Municípios mais diretamente atingidos por
delitos hediondos.
O Ministro Aloísio Nunes Ferreira, aliás, tem-se
mostrado disposto a enfrentar a crise que se instalou
no Pais, assumindo - ele próprio - a responsabilidade
por medidas mais severas, que desestimulem a insidiosa escalada de quadrilhas bem estruturadas, algumas delas com sofisticados aparelhos de interligação, manipulados por experimentados delinqüentes
estrangeiros, como no caso Washington Olivetto.
Recordo, Sr. Presidente, que, em agosto de
2000, com a solidariedade de 245 colegas, formulei
uma PEC, com o objetivo de possibilitar às guardas
municipais, nas maiores comunas brasileiras, desempenho complementar ao cumprido pelas Polícias Civil
e Militar, estando a proposta à espera da proclamação de sua admissibilidade, embora com parecer favorável do Relator, Deputado Alberto Fraga, do
PMDB do Distrito Federal.
Tenho a certeza de que esta Casa, nas próximas horas, possibilitará o urgente andamento da aludida proposição, bem assim como de outras de teor
assemelhado, a fim de que não remanesçam dúvidas
quanto ao nosso inabalável propósito de dotar o Po-
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der Público do arcabouço indispensável ao enfrentamento das quadrilhas de matadores profissionais,
que, infelizmente, se multiplicam entre nós.
O que se exige do Congresso, nesta hora, é uma
resposta positiva, em torno da qual a sociedade civil
não contemporizará, afastando-se, por isso, qualquer
retardamento no exame e deliberação dos projetos
reputados essenciais sob esse aspecto, neste momento de apreensão e intranqüilidade vivido pelos
nossos compatrícios.
É uma guerra de que somos partícipes compulsórios, pelas responsabilidades que temos na condição de legítimos representantes do povo brasileiro.
Se não nos compenetrarmos dos nossos encargos institucionais nesta hora crucial, estaremos negligenciando, imperdoavelmente, o cabal cumprimento
do mandato que nos foi outorgado.
A Comissão Especial ora constituída é apenas
um passo inicial para a grande cruzada que, neste
momento, se deflagra no Congresso Nacional.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, tenho usado meu senso crítico e de independência em todos os meus pronunciamentos no
plenário desta egrégia Casa de leis, assumindo posicionamentos que marcam meus dois mandatos com
coerência, seja para elaborar criticas construtivas ao
Governo que meu partido integra, seja para saudar as
várias iniciativas que obtiveram êxito e seus responsáveis diretos na Administração Pública Federal.
Mantenho, pois, máxima fidelidade aos princípios de meu partido, o PSDB, integrando o bloco de
sustentação do Presidente Fernando Henrique Cardoso nesta distinta Casa de leis, honrando este compromisso com meu voto de apoio, em todos os instantes, às principais matérias votadas neste Parlamento.
Tenho reiterado, insistentemente, que tal conduta se deve à compreensão inquestionável que tenho
de que tem sido o Presidente Fernando Henrique
Cardoso o condutor de uma ampla reforma da sociedade e do Estado brasileiro, assumindo de forma ousada e corajosa a responsabilidade de alterar o perfil
social do País, promovendo investimentos e ações
nunca antes realizadas.
Este não é, entretanto, um trabalho solitário do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, dando-se de
forma coletiva, com o apoio de nobres colegas de
Parlamento com os quais aqui me avisto, como igualmente resulta da contribuição inequívoca de grandes
nomes da administração.
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Neste instante, quero saudar um em especial,
dentre todos os colaboradores diretos do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, que, neste momento,
deixa seu cargo para reassumir seu mandato no Senado Federal. Refiro-me ao nosso Ministro da Saúde,
José Serra, um incansável guerreiro, um aliado do
povo, um técnico e administrador de competência reconhecida internacionalmente e mesmo aqui no
Brasil, admirado mesmo até por seus mais ferrenhos
adversários, em respeito a sua trajetória.
No instante em que o Senador José Serra deixa
seu cargo no Governo Federal e o entrega em mãos
tão competentes como as suas, seu anterior secretário-executivo na pasta, Barjas Negri, é preciso ressaltar as realizações amplamente efetuadas no Ministério da Saúde ao longo destes anos, prestando meu
reconhecimento aos serviços prestados ao Brasil, ao
Estado do Rio de Janeiro e aos Municípios do interior
fluminense.
Foi durante a gestão de José Serra que o Ministério da Saúde obteve excepcionais resultados, podendo este Parlamentar destacar a expansão do número de vacinas aplicadas gratuitamente pela rede
pública, passando de 214 milhões para 301 milhões
ao ano, com a produção nacional de vacinas duplicando de 95 milhões anuais para 193 milhões.
Posso ater-me, entre tantas realizações, à
quantidade de brasileiros contemplados pelo programa Bolsa Alimentação, chegando à marca de 3,5 milhões. Posso referir-me ao volume global de investimento em saneamento, chegando a 2,5 bilhões de reais.
Posso falar, ainda, do sucesso em que se configurou o Programa de Saúde Familiar, em que se
constata que o número de equipes em atuação é hoje
cinco vezes superior, depois da passagem do Senador José Serra pelo Ministério da Saúde, com o número de agentes comunitários triplicando, indo de 54
mil para 153 mil.
Poderia falar destes e de outros indicadores estatísticos e ainda assim não estaria traduzindo com
exatidão a gratidão de milhares de fluminenses pelo
denodo e atenção do Senador José Serra na condução da política de investimentos em benefício direto
às Prefeituras de pequeno e médio portes, às entidades filantrópicas conveniadas ao SUS, que hoje desenvolvem importantes projetos de reformulação de
hospitais públicos, em convênio com o Ministério da
Saúde.
Prefiro, porém, no instante em que o Senador
José Serra deixa o Ministério da Saúde, conceder
este testemunho pessoal, na medida em que minha
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convivência permanente com o povo do interior do
Estado do Rio fornece-me os elementos necessários
para destacar o relevo do trabalho desempenhado
por este político e administrador, por esta figura única
do cenário nacional.
Ao encerrar este pronunciamento, desejo reiterar o meu compromisso com o Governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, manifestando, ainda,
meu apoio ao novo Ministro da Saúde, Barjas Negri,
que tanto contribuiu para que o Senador José Serra
pudesse passar o cargo acumulando este saldo extremamente posnivo.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. CARLOS NADER (PFL - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desenvolvimento é a palavra chave de todos
o Municípios brasileiros. É uma questão de sobrevivência, na medida em que eles crescem e precisam
gerar empregos, promover educação, garantir o saneamento e a infra-estrutura que resultem em melhor
qualidade de vida para todos os cidadãos.
O Prefeito é o ocupante de cargo executivo que
mais diretamente tem contato com a população. É a
ele que os munícipes recorrem para apresentar suas
reivindicações. Governar uma grande cidade é complexo, tendo em vista o volume de necessidades que
se apresenta no dia-a-dia. Governar um pequeno Município, como tantos os que existem neste nosso
imenso País, não é tarefa menos árdua, visto que a
escassez de recursos é, em geral, um problema comum a todos.
O Governo Federal precisa voltar os olhos para
esta nova realidade brasileira. É preciso uma presença cada vez mais constante no cotidiano de todos os
Municípios como forma de auxiliar os Prefeitos a desenvolverem o bem-estar de suas comunidades.
Sabemos, como todos sabem, que não é fácil
administrar uma nação com tamanha extensão territorial como é a brasileira. Temos plena consciência da
demanda por obras de grandes portes reivindicadas
em todo o País e das limitações impostas pelo Orçamento, que deve ser rigorosamente cumprido.
Todavia, não se pode fechar os olhos ao que,
torno a dizer, é uma nova realidade. Não faz muno
tempo, se um jovem não dispunha de uma universidade ou faculdade em sua cidade natal, seguia para outro Município em busca do seu curso de nível superior. Hoje, felizmente, até mesmo o ensino de terceiro
grau ampliou-se consideravelmente, e o jovem que
mudava de cidade em busca de ensino tem muno
mais facilidades de cumprir esta etapa em sua cidade.
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É ali que ele vai desejar permanecer, é ali que ele planejará o seu futuro de vida.
Da mesma forma, ainda que hoje a migração,
principalmente em busca de trabalho, ainda se dê de
forma maciça, ela certamente não está nos mesmos
níveis de 20,30 anos atrás. Isso, naturalmente, obriga
a mais investimentos por parte dos Municípios de pequeno e médio portes, justamente os que dispõem de
receitas menores. São eles que vêem a população
crescer e necessitam de verbas para postos de saúde, hospitais, escolas, habitação e saneamento - estes últimos, por sinal, num volume sempre crescente.
Aliás, hoje ainda ostentamos níveis inaceitáveis de
déficit habitacional e de investimentos em redes de
água e esgoto em grande parte do Brasil.
Por isso, Sr. Presidente, faço uso desta tribuna
para, em nome dos Municípios, reiterar a solicitação
no sentido de que, com o apoio permanente desta
Casa, possamos acelerar e aumentar o volume de
obras nas cidades médias e pequenas, para que elas
não venham, no futuro, a carregar os problemas vividos pelas grandes, onde a gama de problemas é tamanha que, em certos casos, parece insolúvel.
Muito obrigado.
O SR. NILTON CAPIXABA (PTB - RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ao retornarmos os trabalhos legislativos,
quero saudá-los com os melhores votos de avanço na
consolidação de seus ideais, os ideais da sociedade
brasileira, os nossos ideais.
O que é o Congresso Nacional senão o reflexo
cristalino desta imensa Nação? É a soma de todos os
esforços de todos os brasileiros para construir, desde o
Município, a base de uma sólida e próspera Nação destinada a ocupar seu lugar de líder no cenário mundial. E
é no Município e para os Municípios que cada um de
nós orienta suas ações políticas e Parlamentares.
Assim, destaco, neste breve relato, que em visita ao interior do Estado de Rondônia pude aferir os resultados da ação política que se traduz em benefício
coletivo.
Durante o recesso Parlamentar e até o Carnaval, estivemos percorrendo os Municípios rondonienses de Cacoal, Pimenta Bueno, Ji-Paraná, Rolim de
Moura, Presidente Médici, Ariquemes, Nova Brazilândia, Rio Crespo e Colorado do Oeste, o Distrito de
Estrela de Rondônia e a Capital, Porto Velho.
Quero destacar que no último dia 14 realizamos,
em Cacoal, um evento político da maior dimensão e
importância. Tendo como objetivo principal a coleta
de assinaturas de mais de 30 Prefeitos para nada menos que 50 diferentes convênios, fomos surpreendi-
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dos com a expressiva participação das autoridades
estaduais e federais.
O evento, que deveria reunir Prefeitos, Vereadores, Deputados Estaduais e o Governador do Estado
para tratar de assuntos administrativos, transformou-se na primeira grande reunião das forças políticas em favor de Rondônia. Ao contemplarmos com
recursos federais todas as prefeituras da região centrai e zona da mata do Estado de Rondônia, sem fazer
qualquer distinção partidária, na prática, consolidamos o ideal de beneficiar os Municípios e seus munícipes.
Assim foi no Distrito de Estrela de Rondônia, no
Município de Presidente Médici, onde entregamos
dois tratores agrícolas direto para associações de
produtores rurais, e ao Prefeito José Ribeiro, uma unidade móvel médico-odontológica.
Em Rolim de Moura participamos de reunião
com lideranças comunitárias, no bairro Cidade Alta,
discutindo a questão da segurança pública, ou melhor, da falta de segurança pLlblica. É notória a situação de superlotação nos presídios de todo o País.
Rondônia, há poucos dias, assistiu, chocada, ao
massacre de 27 presos no presídio Urso Branco,
onde o número de detentos condenados está acima
do dobro da capacidade.
Se a solução é criar novos minipresídios para
espalhar os presos pelo interior do Estado, há que se
garantir às comunidades que acolherão este tipo de
estabelecimento algo mais que muros e cercas; há
que se garantir que os presos terão ocupação produtiva e rentável, ainda que seja necessário privatizar os
presídios, a exemplo de nações mais desenvolvidas.
Comunguei a preocupação dos habitantes de
Rolim de Moura que não querem mais o minipresídio
em sua pacata cidade. Seria melhor que lá fosse
construída mais uma escola. É isto, de fato, o que vai
mudar a situação da segurança no País. Se a cada
presídio a ser construído pudéssemos construir também uma escola, estaríamos tratando de reduzir as
diferenças sociais que estão na base dos males humanos e principalmente da violência.
Sr. Presidente, solicito a divulgação deste discurso em seu inteiro teor nos Anais desta Casa.
Obrigado.
O SR. EURípEDES MIRANDA (Bloco/PDT RO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Parlamentares, fico contente em verificar que a
imprensa e muitos Parlamentares da Casa reconhecem que estávamos com a razão quando protestamos contra a atitude do Governo Federal de demitir
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servidores públicos da Fundação Nacional de Saúde
que trabalhavam no combate à dengue.
Nosso protesto tinha sentido: o desmanche da
máquina pública ocorria e a população seria prejudicada. Na ocasião, entendíamos que os mais prejudicados seriam os mais pobres. Mas, na verdade, todos
estão sendo atingidos pela dengue.
Lamentavelmente, estávamos com a razão. O
Governo Federal tem convocado o Exército e funcionários da Fundação Nacional de Saúde de outros
Estados. O Estado de Rondônia também está contribuindo, enviando servidores ao Estado do Rio de Janeiro. A situação poderia ser diferente se o Governo
Federal tivesse feito investimentos na área de saúde
em vez de tentar demitir funcionários, terceirizar, privatizar e fazer o desmanche da máquina pública, sem
preocupar-se com o povo brasileiro.
Lamentamos o que está acontecendo no Rio de
Janeiro. Em outros Estados, como o de Rondônia,
que é um Estado pequeno, a situação não é diferente,
o mesmo acontece, por pura responsabilidade do Governo Federal, que demitiu os servidores.
Na Legislatura passada, neste plenário, denunciávamos que essas demissões, além de injustas, iriam
prejudicar nossa população. Está provado. Aliás, muita coisa que foi denunciada no plenário desta Casa,
lamentavelmente, está acontecendo. Ouço muitos
discursos, vejo muitos Deputados saindo pela tangente, tirando sua responsabilidade quando na época
aplaudiam e diziam que o Governo Federal estava
certo em tomar aquela decisão. Verificamos, com muita tristeza, que o povo está pagando um alto preço,
por pura irresponsabilidade daqueles que entendiam
que deveriam demitir por demitir, desmanchar a máquina pública por desmanchar. Hoje, evidentemente,
estão quietinhos, calados. Quero saber qual será o
discurso deles nesta campanha eleitoral! Eles deviam, sim, vir aqui, nesta tribuna, e assumir a responsabilidade, dizendo: "Olha, nós defendíamos as demissões, achávamos que deveríamos demitir, desmanchar a máquina pública. Nós assumimos o nosso
erro". Mas aonde estão eles? As pessoas estão morrendo, as pessoas estão sendo prejudicadas. Aliás,
essa tem sido uma prática do Governo neoliberal.
No Estado de Rondônia, já disse por várias vezes, o nosso Governo também agiu da mesma forma,
demitindo, praticando tamanha crueldade contra os
nossos servidores, e o Superior Tribunal de Justiça,
numa sentença, decidiu que o Governo deveria reintegrar ou indenizar, e o Governador José de Abreu
Bianco nada fez. Aliás, o Governador de Rondônia
deixou as pessoas passando fome, na miséria, e foi
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curtir suas férias, por 40 dias, nas praias do Sul e do
Nordeste. Enquanto isso, o povo passava fome e morria.
Esta é uma prática deste Governo neoliberal.
Aliás, a população tem que estar muito atenta, porque
este deverá ser o ano das mudanças, o ano em que
desejamos mudar o rumo deste País, e o povo não
pode esquecer tudo o que aconteceu de ruim.
Muito obrigado.
O SR. AIRTON CASCAVEL (Bloco/PPS - RR.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, os diretores e controladores
do Banco Nacional, que chegou a ser um dos maiores
bancos do País, foram condenados a penas que variam de 20 a 28 anos, tendo por base de condenação a
chamada Lei do Colarinho Branco.
Entendeu o Sr. Juiz que a prisão se faria de
pronto necessária para impedir se repetisse o escândalo Salvatore Cacciola, banqueiro que, valendo-se
de um habeas corpus, escafedeu-se do País e agora
vive à tripla forra na Itália, consumindo os bilhões que
furtou do Tesouro Nacional.
Os diretores do Banco Nacional respondem por
aquilo que se chama de crime continuado. Durante alguns anos fizeram movimentar mais de mil contas
inativas, inventando depósitos, cobranças, resultados
positivos, distribuição de lucros e o mais, iludindo com
extrema perícia - a perícia própria dos falsários - a
fiscalização do Banco Central.
Veja-se que, um ano antes de decretação de
sua falência, o banco e, aliás, toda a rede bancária
nacional procedeu a um recadastramento das contas
correntes, uma a uma, exatamente para impedir as
contas fantasmas. Pois decorridos poucos meses depois de encerrado esse cadastramento, ali se encontraram mais de 600 contas fictícias, o que acelerou o
processo de intervenção pelo BACEN.
Criou-se o PROER. Alegou-se - uma alegação
que persiste até hoje - que a idéia seria salvar o sistema como um todo. Mas em nenhum instante nossas
autoridades quiseram reconhecer as comprovadas
fraudes, as mesmas que, agora, condenaram aqueles
dirigentes a mais de 20 anos de cadeia.
O Banco Nacional foi o primeiro beneficiário do
PROER. À época, o rombo chegava a mais de 9 bilhões de reais, ocasião em que o dólar tinha cotação
inferior a 1 real, ou seja, um estouro de quase 10 bilhões de dólares. O UNIBANCO comprou a parte sadia da massa falida. Hoje, a dívida por que o Nacional
responde junto ao Banco Central chega a 13,7 bilhões de reais, sempre que seus ativos sejam capazes de cobrir a metade desse montante ou, na melhor
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das hipóteses, deixando ainda um débito de quase 5
bilhões de reais junto aos cofres públicos.
Seria o instante de o Banco Central, aliás, de todas as autoridades fazendárias do País, examinar se
valeu a pena esse PROER, se os bilhões e bilhões ali
investidos e ainda não retornados aos cofres públicos
poderiam ter sido melhor utilizados nos programas
sociais de que tanto carece nossa gente.
O sistema financeiro, ao que se diz, foi salvo.
Mas salvo exatamente para quê? Para seguir agiotando com os juros oficiais, para seguir negando-se a financiar nosso setor produtivo, a arrancar bilhões e bilhões de lucros líquidos a cada exercício e a pagar
cada vez menos impostos? Se os bilhões arrancados
do contribuinte serviram exatamente para isso, não
serviram para coisa alguma ou, então, apenas para
fazer mais perversa a realidade do País.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, passo a
abordar outro assunto.
As regiões metropolitanas proliteraram pelo
País. E isto nos parece mais que necessário, porque é
mais que necessário adotar soluções conjuntas para
um conjunto de pessoas que vivem como que girando
em torno de um centro único, a Capital de cada Estado da Federação.
De mais a mais, a situação foi transformando-se
rapidamente. Antes, cidades como Rio de Janeiro e
São Paulo eram os únicos pólos atrativos capazes de
arrebatar milhões de pessoas, que, principalmente
vindas do Nordeste, fugiam do flagelo da seca. Essas
Capitais explodiram em metrópoles transfiguradas,
onde a qualidade de vida se deteriorou a olhos vistos.
Mas essas cidades assim inchadas começaram
a impedir que as pessoas mais pobres ali se instalassem, sobretudo diante dos custos de terrenos habitacionais, da alimentação e das condições de vida, no
seu aspecto mais geral.
Por essa razão, as maiores linhas migratórias
desviaram-se para a periferia desses grandes centros, gerando, ali, um conturbado processo de urbanização, onde, ao que estamos vendo, o que melhor se
sustenta mesmo é o da prevalência do mais sagaz sobre o mais capaz. A Baixada Fluminense, ao que nos
parece, é o exemplo mais emblemático de que podemos dispor.
Isto, no entanto não nos impede de mostrar a
decadência da qualidade de vida nas áreas metropolitanas de Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza e Belém, para citar algumas.
No caso de Brasília, como essa região teria que
abarcar Municípios de outros Estados, preferiuse criar uma Região Integrada de Desenvolvimento do Dis-
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trito Federal e Entorno - RIDE, sob orientação federal,
mas com o comando conjunto do Distrito Federal e
dos Estados de Goiás e Minas Gerais.
Criada, no entanto, há cerca de cinco anos,
essa RIDE não deslanchou. A região do entorno de
Brasília mais parece terra de ninguém. Um exemplo
também significativo é Águas Lindas, a poucos quilômetros do Plano Piloto. Surgiu como um loteamento e
hoje é uma cidade com mais de 150 mil habitantes,
sem que esse núcleo disponha, ainda, de um plano
diretor, um código de postura, nada, nada.
Invademse terrenos particulares ou públicos,
criamse loteamentos fantasmas, condomínios de luxo
ou os mais miseráveis, tudo sem uma orientação básica que seja, e o cidadão adquire um local apenas
para morar mas jamais para viver.
No Orçamento do próximo ano estão destinados meros 11 milhões de reais para a implantação
dessa RIDE, o que esperamos venha mesmo a ocorrer. O dinheiro é pouco, mas deve permitir que políticos e técnicos se reúnam e tracem políticas comuns,
em benefício de todos, pois a situação, do jeito como
evolui, está indicado que é possível reproduzir, em
torno da nova Capital da República, o que ocorria e
segue ocorrendo no entorno da velha Capital, o Rio
de Janeiro.
As lideranças políticas do Distrito Federal, de
Goiás e de Minas Gerais precisam deixar de lado quizilas paroquiais, vaidades provincianas e entender
que a situação não se pode mais agravar, sendo necessária a adoção de uma política comum para dar
aos cidadãos do entorno de Brasília uma melhor
perspectiva de vida para si e para sua família. Pode
não ser fácil, mas tem que ser feito.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o primeiro bezerro gerado a partir de um
óvulo congelado no Brasil nasceu no dia 24 de dezembro de 2001 , no Município de Lages, planalto serrano de Santa Catarina.
A experiência foi desenvolvida no laboratório de
reprodução animal do Centro de Ciências Agroveterinárias - CAV, da Universidade do Estado de Santa
Catarina - UDESC, em parceria com a Universidade
Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
O animal se chama Victra, é uma fêmea mestiça
charolesa e nasceu com 33 quilos e boa saúde. A novidade na experiência - a geração a partir de uma célula congelada - possibilita que uma fêmea procrie
antes mesmo de atingir a maturidade reprodutiva.
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Os pesquisadores utilizaram óvulos congelados
e fizeram a fecundação in vitro. O óvulo fecundado foi
colocado em um útero de aluguel.
Uma vaca dá à luz, em média, seis filhotes ao
longo da vida, mas com a fecundação in vitro pode
chegar até cem bezerros em um ano, em gestações
reali~adas em diferentes fêmeas.
Quero parabenizar o coordenador do projeto,
Alceu Mezzalira, e aos demais colaboradores do projeto, a UDESC e a Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
Sinto-me honrado em ser Catarinense e saber
que nossas pesquisas estão se destacando e sendo
bem desenvolvidas. Parabéns a todos que idealizaram essa façanha.
Era o que tinha a dizer.
O SR. NILSON MOURÃO (PT - AC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Governo Federal teima em dar continuidade
a sua política de favorecer os grandes proprietários
de terra e sacrificar os agricultores familiares. O processo de negociação do endividamento rural é um
exemplo contundente.
A Câmara dos Deputados examinou e votou o
projeto de conversão da Medida Provisória n° 9, que
equaciona a dívida dos grandes proprietários. Naquela medida está o exemplo incisivo de que o Governo
Federal tem o objetivo claro de privilegiar os grandes
proprietários.
Sr. Presidente, foi um cabo-de-guerra, uma tremenda luta para que o Governo Federal reconhecesse milhares e milhares de agricultores familiares que
fizeram operações de crédito ao amparo dos fundos
constitucionais. Como renegociar dívida rural, ignorando a existência dos fundos constitucionais que beneficiam os trabalhadores rurais das Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste?
O Fundo Constitucional de Financiamento do
Norte - FNO, administrado a partir do Banco da Amazônia, tem milhares de operações de crédito dos trabalhadores rurais da região amazônica e particularmente do
Estado do Acre. Foram necessárias horas e horas de
negociação para que os trabalhadores do Acre, do
Pará, de Rondônia e do Amazonas fossem incluídos naquea medida provisória. Mas devo dizer que eles ainda
não foram incluídos a contento. Não foi fruto de um acordo, como era a perspectiva do Partido dos Trabalhadores, para que os fundos constitucionais fossem incluídos nas mesmas condições de favorecimento estabelecidas para os grandes proprietários de terra.
O que votamos - e votamos favorável -, avançou. É verdade que houve um avanço nas negocia-
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ções. Os trabalhadores que contraíram operações de
crédito, ao amparo dos fundos constitucionais, poderão repactuar suas dívidas. As propostas do Partido
dos Trabalhadores não foram acolhidas na sua integridade, mas apenas parte delas.
Houve avanços, sim, mas ainda temos de lutar
muito. Não foram estabelecidas as mesmas condições para os agricultores familiares corno foram par:a
os grandes proprietários.
Além disso, Sr. Presidente, é preciso ainda ficar
clara a situação dos agricultores familiares que têm
dívidas com o Procera, um programa do Governo Federal. Ali, será um outro cabo-de-guerra, pois ainda
não estamos integralmente satisfeitos com as condições estabelecidas nessa medida provisória.
Na verdade, o povo brasileiro tem de se dar conta de que o Governo Fernando Henrique Cardoso é
um governo dos ricos e para os ricos. Ele está interessado apenas nos grandes, naqueles que já têm muito
e que também devem muito, ou naqueles que dizem
que devem, não negam, mas não pagam. S. Exa. não
está interessado na agricultura familiar, que produz e
gera emprego para o nosso País.
Nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores
e dos demais partidos de oposição, estaremos aqui
para denunciar esse fato à Nação. Lutaremos para
que a agricultura familiar neste País seja efetivamente
fortalecida.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PHILEMON RODRIGUES (Bloco/PL MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, venho a esta tribuna para trazer urna
denúncia inusitada.
No século do desenvolvimento e do entendimento político e democrático, solicito aos Parlamentares do Ceará que tomem providências para educar
o Prefeito Aírton Rocha Bruno Júnior, do Município de
Morrinhos, que proibiu as concentrações e pregações
evangélicas na cidade, e até fechou um campo de futebol, dizendo que quem manda no Município é ele.
Ora, isso é desconhecer o que diz a Constituição Federal brasileira no seu art. 5°, inciso VI:
Art. 5°

.

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção a os locais
de culto e a suas liturgias.
Esse Prefeito demonstra incapacidade para
administrar o Município. Não pode exercer a função
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de Prefeito municipal, porque não é possível desconhecer um artigo fundamental da Constituição, "Dos
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos", e proibir
os evangélicos de professarem sua fé. Isso é inadmissível no Brasil de hoje, um país que demorou
muito para conquistar a liberdade e a democracia.
Solicitarei ao Ministro da Justiça, Sr. Aloysio Nunes Ferreira, que mande investigar a atitude do Prefeito de Morrinhos de proibir os cultos religiosos no Município, violando a Constituição Federal. Se isso for
admitido, será aberta uma porta para os litígios e confrontos religiosos neste País abençoado por Deus.
Não podemos admitir essa prática.
Desta tribuna, denuncio e protesto contra a decisão daquele Prefeito, que faz proibições, dizendo:
"Quem manda aqui sou eu". Para ele, pessoa incapaz
para administrar o Município, a Constituição não vale
nada. Repito, a Constituição Federal não vale nada
para aquele Prefeito!
Sr. Presidente, solicito aos Deputados do Ceará
que o convoquem e lhe dêem uma aula de civismo,
mostrando-lhe os direitos e deveres individuais e coletivos do cidadão. Os Deputados do Ceará precisam
assumir conosco esse compromisso e não deixar que
violem a Constituição em seu Estado.
Como evangélico que sou, não me calarei quando alguém ferir meus direitos religiosos ou pisotear a
Constituição Federal, pois ela nos dá liberdade para
pregar o Evangelho, fazer o bem espiritual e material
ao próximo.
Encerrando, Sr. Presidente, deixo registrado
meu protesto contra a atitude do Prefeito de Morrinhos, Aírton Rocha Bruno Júnior, e solicito mais uma
vez providências ao Ministro da Justiça para a devida
apuração dessa arbitrariedade que proíbe a liberdade
de culto, de expressão e de crença no Município.
Muito obrigado.
.O SR. JOÃO EDUARDO DADO (Bloco/PDT - SP
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a Assembléia Constituinte de 1988, por
intermédio do inciso 11 do § 2° do art. 153 da nova Constituiçãn Federal, conferiu tratamento diferenciado aos
idosos com mais de 65 anos, relativamente ao imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza, incidente sobre rendimentos do trabalho.
O precitado dispositivo previu que haveria
não-incidência do imposto "nos termos e limites fixados em lei", o que gerou muita polêmica e embates judiciais no País, em defesa de se garantir o direito aos
trabalhadores, com mais de 65 anos, de usufruírem
do benefício tributário, segundo o espírito do poder
originário emanado da Constituinte de 1988.
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Vencedor o espírito da Constituição Federal, a
imunidade tributária sobre proventos e pensões de
trabalhadores com mais de 65 anos prevaleceu por
mais de dez anos, representando o reconhecimento
do Estado e da sociedade aos reais e efetivos construtores da nossa história e de nosso País.
Ocorre que a Emenda Constitucional n° 20, de
16 de dezembro de 1998, conhecida como reforma
previdenciária, revogou o dispositivo em questão, tendo permanecido vigentes as normas infraconstitucionais sobre a matéria e pertinente à legislação do
Imposto de Renda.
A guerra judicial acerca da possibilidade de subtração de direito à imunidade tributária aos trabalhadores idosos, pelo poder derivado e reformador (EC
n° 20/98), vem-se arrastando há anos, em prejuízo do
direito a eles atribuído pela Constituição Federal de
1988.
Com vistas a recuperar o benefício tributário em
tela, apresentamos o Projeto de Lei n° 6.051/2002, de
19 de fevereiro de 2002, que altera o inciso XV do art. 6°
da Lei nO 7.713, de 22 de dezembro de 1988, suprimindo o limite financeiro para isenção do Imposto de Renda
sobre proventos e pensões. Caso seja aprovado, o projeto de lei resultará no não-pagamento do imposto, ainda que como isenção (não-cobrança do crédito tributário) e não por imunidade, conforme previa o extinto inciso 11, § 2° do art. 153 da Constituição Federal.
Dessa forma, entendemos que estará consolidada a justiça tributária aos idosos, preservando-se-Ihes direito individual que jamais deveria ter
sido retirado.
Projeto de Lei n° 6.051/2002 (do Sr. João Eduardo Dado).
Torna sem limites a não-incidência do Imposto
de Renda sobre proventos e pensões de maiores de
65 anos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei tem por escopo a eliminação dos
limites de valor vigentes, no âmbito da legislação do
imposto sobre a renda das pessoas físicas, para a
não-incidência sobre os proventos e pensões percebidos por maiores de 65 anos.
Art. 2° O inciso XV do art. 6° da Lei n° 7.713, de
22 de dezembro de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 6°
.
XV - os rendimentos provenientes de
aposentadoria e pensão, transferência para
reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados,
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do Distrito Federal e dos Municípios, por
qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, a partir do mês que o contribuinte
completar sessenta e cinco anos de idade".
Art. 3° Fica revogado o art. 28 da Lei n° 9.250,
de 26 de dezembro de 1995.
Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e aplica-se a partir do primeiro dia do exercício financeiro subseqüente.
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores que acompanham mais
esta sessão da Câmara dos Deputados, faz alguns
anos que diversos Parlamentares, Procuradores da República e órgãos de fiscalização do País, como o Tribunal de Contas, estão preocupados com a gestão no
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem DNER, vinculado ao Ministério dos Transportes, comandado até há poucos meses pelo Ministro Eliseu Padilha, do PMDB do Rio Grande do Sul.
Faz mais de doze meses que lutamos para instalar nesta Casa uma CPI para investigar essa caixa-preta que é o DNER. Para corroborar com essa idéia, há
dois dias o Correio Braziliense publicou matéria sobre
as conclusões de um trabalho elaborado pelo Procurador da República Luiz Francisco de Souza. Num documento de 151 páginas, ele conclui que há fortes evidências de desvio de recursos dentro do DNER.
A manchete do Correio Braziliense diz:
"Procuradores dizem que Padilha recebia propina".
Ela descreve o processo de suposto desvio de recursos dentro do DNER. Na matéria de fundo, a
manchete é: "Passo a passo de um roubo - máfia
do DNER".
Segundo investigação profunda e minuciosa do
Ministério Público Federal, as coisas funcionam da
seguinte forma: existe uma fila para pagamento dos
precatórios - valores devidos pelo Poder Público.
Então, o cidadão que tem um precatório a receber e
quer entrar no esquema da propina, segundo essa
denúncia, vai ao Ministério dos Transportes; conversa
com um dos três assessores de maior confiança do
ex-Ministro Eliseu Padilha, que eram o seu chefe de
gabinete, seu assessor jurídico e mais outro cujo
nome esqueço; e, por meio de um processo fraudado,
pagando propina, recebe o valor antes de outros que
não pagam essa propina.
"Tudo isso pode não ser verdade" - dirá algum
defensor do ex-Ministro Padilha, ou um Parlamentar
que não queira investigar isso. Não estou aqui dizen-
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do que o ex-Ministro recebeu propina desse esquema
da máfia do DNER, nem o estou condenando por tê-lo
feito. Não ~stou aqui dizendo que tudo isso está comprovado. E de se estranhar, por exemplo, que não
haja, fora os Parlamentares do PT, PDT e PSB, nenhum Parlamentar gaúcho do PMDB, do PFL, do PPB
ou do PSDB, que tenha assinado o pedido para realização da CPI, que lutamos para instalar há mais de
um ano e meio. O pedido foi encaminhado pelo Deputado Agnelo Queiroz, do PCdoB do Distrito Federal.
Estou pessoalmente empenhado em solicitar,
desta tribuna, que os Parlamentares gaúchos do
PMDB, do PFL, do PPB e do PSDB, assinem esse
pedido de CPI, para que possamos quebrar o sigilo
bancário do ex-Ministro Eliseu Padilha, do seu
ex-chefe de gabinete e do seu assessor jurídico
para saber se é verdadeira a conclusão do Procurador da República, Luiz Francisco de Souza, estampada na matéria do Correio Braziliense sob o seguinte título: "Procuradores dizem que Padilha, do
PMDB, recebia propinas. Passo a passo de um
Rombo. Máfia do DNER."
Não sei se todos que estão neste plenário assinaram o pedido de CPI, mas o povo brasileiro deve recordar que esse item era um dos que queríamos investigar na CPI da Corrupção, sepultada nesta Casa
com farta distribuição de verbas para Parlamentares,
inclusive com a proposta de retirada de assinaturas já
apostas ao documento.
Eis a pergunta que faço a todos os Srs. Parlamentares: por que o medo da investigação? Atualmente, o ex-Ministro Padilha não é mais Parlamentar.
Se fosse, eu ingressaria na Comissão de Ética deste
Parlamento. No entanto, o ex-Ministro circula no Estado do Rio Grande do Sul pedindo votos para se eleger
Deputado Federal.
É muito bom para o povo brasileiro e para o povo
gaúcho que essa investigação seja concluída antes
da realização das eleições.
O meu desafio ao ex-Ministro é o seguinte: que
ele abra mão do seu sigilo bancário para que as investigações sejam concluídas mais rapidamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo apenas solicitar a V. Exa. que seja feito o registro nos Anais da
Casa do texto referente à palestra que realizei durante a abertura de conferência de saúde, em São Paulo,
no final do ano passado.
O Secretário Municipal de Saúde naquela cidade é o nosso colega Deputado Eduardo Jorge.
Muito obrigado.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:
Boa tarde a todos, senhoras e senhores.
Primeiro agradeço ao meu colega Deputado
Eduardo Jorge, secretário municipal de saúde da prefeitura de São Paulo, pelo convite e pela oportunidade de
vir aqui falar para os senhores e as senhoras a respeito
da reorientação do modelo assistencial brasileiro em
saúde mental. Gostaria de dizer a todos que me situo
nesse debate sobre a reforma psiquiátrica brasileira do
ponto de vista de um representante de uma parte da população do Estado de Minas Gerais, pelo meu partido, o
Partido dos Trabalhadores. Vejo esta questão pelo lado
mais amplo que é o lado dos direitos humanos das pessoas portadoras de sofrimento mental. Não sou técnico,
psiquiatra, psicólogo, psicanalista, terapeuta ocupacional, enfermeiro, assistente social, auxiliar de enfermagem, gestor. Sou candidato a paciente e, enlouquecido,
quero ser tratado no serviço aberto.

É essa a posição que me fez aceitar apresentar
o projeto de lei, há 12 anos, quando procurado, em
Juiz de Fora, pelo Movimento Nacional da Luta Antirnanicomial, uma organização civil da área de saúde
e direitos humanos - já naquela época e há mais de
20 anos, luta pela reorientação e a redefinição do modelo psiquiátrico no Brasil. Ali fui informado que a impiedade do tratamento de pacientes com transtorno
mental estava baseada numa legislação dos anos 30
- 1934 - e que refletia, quando foi criada, o nível e o
grau de compreensão que a medicina mundial e a
maioria dos profissionais da área de saúde entendiam ser o modelo de atenção possível a ser oferecido
-- e como se revelou - imposto aos doentes mentais
no mundo todo.
Não havia ainda nas Nações Unidas e sua Organização Mundial de Saúde uma compreensão e um
consenso sobre o novo tratamento, nem mesmo sobre
direitos de doentes mentais, pontos essenciais que iniciaram o debate mundial pela reforma psiquiátrica. Muito embora, aqui no Brasil, justiça seja feita, desde os
anos 50, já havia uma experiência no Rio de Janeiro, no
bairro de Botafogo, a Casa das Palmeiras, liderada por
uma psicanalista brasileira, doutora Nise da Silveira, a
quem presto uma homenagem nessa conferência. Doutora Nise foi uma pioneira na América Latina. Primeira
profissional a entender que o sofrimento humano, a doença mental podia ser observada por um olhar que ultrapassava o diagnóstico médico e a mera a intervenção daquela clínica. Não a considerava única, suficiente
e capaz de compreender toda a complexidade da loucura e da doença mental.
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A extinção progressiva dos manicômios e a sua
substituição por outros recursos assistenciais, regulamentando a internação compulsória e dando outras
providências na área dos recursos públicos é a primeira lei de desospitalização e desmanicomialização em
discussão no parlamento latino-americano. Essa lei
tramitou 12 anos no Congresso Nacional - dois anos
na Câmara dos deputados inicialmente, oito anos no
Senado federal e dois anos posteriormente na Câmara dos Deputados. A sanção desta lei, no dia 6 de
abril, véspera do dia mundial de saúde mental, é uma
homenagem, especialmente aos doentes e a seus familiares, e é uma conquista do movimento nacional
da luta antimanicomial.
Essa organização, durante 12 anos no Congresso Nacional, conseguiu aumentar progressivamente
o apoio à lei, dentro e fora do parlamento, vencer resistência de inúmeros ministros da saúde e relatores
nas duas casas do Congresso. Digo isso para historiar um pouco e mostrar que derrubar a lei de ferro da
doença mental, a lei de 1934, não foi e não é tarefa
muito fácil ou exclusivamente de legisladores.
Ela é uma lei social, talvez de todas as leis médicas brasileiras, a mais ampla e que envolve o maior número de pessoas na sociedade - usuários, técnicos,
críticos, adeptos, entusiastas e pessimistas - a lei da
saúde mental, segundo dados da OMS, poderia abranger, no Brasil esse ano, 13 milhões de usuários de serviços psiquiátricos ou de remédios da área da psiquiatria.
Essa lei poderia beneficiar diretamente em torno de 600
mil brasileiros que, de uma forma ou de outra, nos últimos cinco anos, passaram por asilos brasileiros e que
vivem praticamente contrários ao que determina a
Constituição do Brasil, uma prisão perpétua.
Se compareço a qualquer serviço de medicina e
não tenho perspectiva de cura, quebro uma perna,
vou ao pronto socorro e dali não saio mais, não sou eu
que estou doente, quem adoece é o hospital, é ele o
doente e a doença. A idéia de que existem pessoas
sem perspectiva de cura é uma impotência da medicina, do sistema sanitário, que propôs um fracasso na
humanidade do sistema, incapaz de ter pelo menos
compaixão. Um saber médico impiedoso aceita, no
mínimo, ser regido pela lei de proteção aos animais,
mais complacente com a vida.
Temos condições claras de substituir o modelo
assistencial de saúde mental, mas não podemos
perder a perspectiva histórica dessa lei. Quando no
século XIX, na Inglaterra vitoriana, se criou as leis dos
pobres, os doentes mentais foram os primeiros a serem estigmatizados e nas naus dos insensatos jogados ao mar. Ali do lado, um pouco antes, na França da
Revolução, a lei dos pobres, também a pretexto de
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protegê-los, discriminava os doentes mentais, mas
buscou distingui-los. Foi um francês, Philip Pinel, que
imaginou a possibilidade de construir o acolhimento e
um lugar de atenção ao doente mental. Nasceu o primeiro hospital especializado, protegendo os pacientes da impiedade e da legislação discriminatória da
época, que não os via como nobres, burgueses, como
cidadãos produtivos e nem mesmo sans-cu\lotes, encarcerando a folia. Nascido sob o regime do terror
(1793), o alienismo aboliu as correntes dos loucos, libertando-os nos hospícios. Alienado, estranho de si
mesmo, mas capaz de ser tratado.
A primeira grande instituição psiquiátrica foi o
manicômio, instituída com o objetivo de proteger pessoas do preconceito e da estigmatização. Essa idéia
de um hospital fechado, murado, que encerra, estigmatiza, isola, 200 anos depois não tem razão de ser.
Não tinha na época, na compreensão da época, mas
possível na compreensão da época tanto quanto a
escravidão. A reforma psiquiátrica é de certa forma a
abolição da escravidão do doente mental, seu fim
como mercadoria de lucro dos hospitais fechados, da
exploração do sofrimento humano com objetivos mercadológicos. Mas é preciso, ao ter em conta a história
dessa lei, considerar que procurar os asilos, no inicio
do século, no nosso País, era uma forma também de
procurar o direito de pensão. Ir ao manicômio abandonar seu paciente numa internação prolongada era lhe
dar direito de pensão e de proteção. Assim compreendiam muitas das famílias que internavam, mas também muitos, por má-fé, utilizavam o dispositivo psiquiátrico por razões não psiquiátricas. Quantas pessoas foram internadas para resolver conflitos familiares, problemas de herança, gravidez não querida,
droga, álcool e outras formas de opressão que não
podem ser resolvidas pela psiquiatria?
Hoje, no início do século XXI, numa cidade importante como São Paulo, tem-se que levar em conta
a história da reforma psiquiátrica no mundo, mas
tem-se que principalmente levar em conta que nem
todos os problemas humanos são psiquiatrizáveis ou
psicologizáveis. Problemas humanos são problemas
a serem resolvidos, e não contornados pela psiquiatria, em substituição a políticas públicas de inclusão
social. Temos que, ao lutar pela humanização do tratamento do doente mental, evitar a psiquiatrização
dos conflitos sociais, que podem nos levar todos a tratamento psiquiátrico sem necessidade. A idéia de que
pela psiquiatria, psicologia ou pela intervenção médica e técnica pode-se resolver problemas sociais é
uma idéia equivocada de uma parte da reforma psiquiátrica. A reforma psiquiátrica não produz lei médi-
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co-social para competir com a prerrogativa das organizações e instituições de caráter social. Ela contém
um forte sentido cultural, mas é essencialmente uma
reforma que tem que ter sustentação técnica, sustentação médica, sustentação na história e na evolução
da medicina compreendida socialmente.
Do contrário, a reforma psiquiátrica provocará
mais loucura ainda, porque, os senhores e as senhoras
sabem, a loucura se tornou doença mental há menos
de 200 anos. Até 200 anos atrás a loucura não era doença mental, era insensatez cu~ural, religiosa, social,
pessoal. A estratégia de transformar toda forma de desequilíbrio em doença mental, toda forma de ruptura do
equilíbrio psicológico em doença é uma estratégia com
forte componente farmacológico, quimioterápico, hospitalocêntrico. Nós não podemos com o tratamento apaziguar a sociedade, recalcando a verdadeira personalidade de homens e mulheres diferentes. A psiquiatria não
foi feita para recalcar a personalidade. Manifestações de
personalidade e transformar suas manifestações múltiplas em sintomas de loucura. Não podemos enlouquecer todos com a psiquiatrização de seus conflitos e das
dificuldades. Da mesma maneira, fazer o discurso da
excelência do avanço médico e do avanço técnico não é
integrar-se ao saber médico, desintegrando-se a si
mesmo diante do saber médico.
A doença mental precisa de dois valores fundamentais que são a base da reforma psiquiátrica: o primeiro deles é a escuta do sofrimento. Quem não gostar de doente mental não tem condições de trabalhar
na área. A doença mental é, talvez, das áreas médicas a que mais exige solidariedade humana, desprendimento, destemor, capacidade de absorção, de
produção e de sentimentos de cooperação e de integração social. Os doentes mentais querem aquilo que
a oftalmologia me deu, que são esses óculos para
compensar um pouco a miopia e vê-los melhor, aquilo
que a cadeira de roda possibilitou ao deficiente físico.
Este quer programas de integração social. Abaixem
as calçadas que eu subo com a minha cadeira. Me dê
uma muleta que ela é a extensão da minha perna. Me
tratem bem, não importa que eu seja louco.
Essa é a idéia essencial da reforma psiquiátrica:
construir um centro de gravidade baseado no paciente, e aí a reforma se faz pela transferência de recursos da área, hoje predominantemente privada ainda
em quase 90% dos recursos nos mega-asilos e no
sistema manicomial, e transferi-los para o sistema
aberto. Não há necessidade mais de amaldiçoar o
sistema manicomial. Ele faz parte da história. Temos
é que fazer a lei entrar em vigor e exigir que os gover-
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nos federal, estadual e municipal transfiram os recursos do sistema fechado para o sistema aberto.
É preciso construir um novo modelo de AIH. A
Autorização de Internação Hospitalar tem que se
transformar progressivamente em Autorização de
Internação Domiciliar. Os recursos têm que sair do
hospital e partir para o paciente. Essa transferência é
que é a reforma do ponto de vista orçamentário. Neste
período de transição, afirmada por conferências como
essa - a nacional, que vai se realizar em dezembro, e
a conferência de regulamentação da lei, em novembro, no Congresso Nacional, é bom que se diga aqui
que o Ministério da Saúde entendeu que a regulamentação de uma lei é metade de uma lei no nosso
País. Muitas vezes se regulamenta uma lei contra o
espírito original de uma lei. O Ministério entendeu,
pela sua coordenação de saúde mental, que a regulamentação dessa lei será feita junto com aqueles que
ajudaram a elaborar a lei - com a sociedade, as organizações sociais e o Parlamento.
A reforma psiquiátrica é uma transição. O velho
não predomina; o novo ainda não domina. Nessa luta
entre o domínio e predomínio, que é o conceito clássico
de transição para afirmar o que deve predominar, temos
que levar em conta algumas coisas. A primeira delas é
que a reforma tem que ter um sentido mais diretivo eb
que imperativo. A reforma tem que conquistar pessoas.
Urna lei imperativa, vertical, imperial corno uma ordenação ibérica é uma lei que está fadada ao fracasso na
área da saúde mental, porque o sofrimento de uma família com seu paciente é tão digno quanto o de um técnico honrado com a demora da reforma.
O medo da reforma por parte de muitos familiares é um sentimento legítimo, e nós temos que conquistar a família para a mudança. Da mesma maneira,
essa lei tem que ter um outro sentido: tem que fazer
com que as pessoas levem em conta que o processo
de integração do cidadão, das várias partes do corpo
multifacetado e mutilado de um cidadão doente, especialmente na área da doença mental, é uma produção histórica que não nasceu na hora da ruptura do
equilíbrio psicológico da pessoa. Essa produção histórica - me arrisco a dizer aqui no meio de técnicos da
área de saúde da competência dos senhores e senhoras - temo pensar que tenha origem em Louis
Pasteur. Ele não imaginava que, quando isolou a
bactéria, produzindo a vacina, que a sua descoberta
- um avanço para a medicina - ia produzir uma ruptura entre o corpo e a alma das pessoas, que a medicina biológica elevou a pensamento único.
A idéia de que um agente externo invade o teu
corpo e te adoece foi um grande avanço na história da
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medicina, mas na história da psiquiatria essa conquista
de Pasteur produziu um desequilíbrio que muitos psiquiatras e escolas de medicina não se dão conta. Não é
por outro motivo que a medicina brasileira, sem exceção, começa seus cursos para jovens entusiastas do
saber médico com as aulas de anatomia, quando deveria começar com obstetrícia, ginecologia e puericultura.
E pelo nascimento que a vida começa e não pela morte.
Não é dividindo o corpo que você ensina uma pessoa a
reunificá-lo. Não é pela anatomia que se faz o corpo encontrar seu sentido filosoficamente indivisível.
O remédio é importante mas não é tudo. A medicina psiquiátrica tem que se dar conta, a partir das
universidades brasileiras, da existência da psiquiatria
democrática. Tem que se estudar Basaglia, Foucault,
Lang e outros grandes teóricos da medicina psiquiátrica no mundo. Não se pode imaginar que seja possível formar um profissional hoje nas escolas de medicina brasileiras sem se estudar o movimento nacional
da luta antimanicomial.
Esta é uma luta que nós precisamos de aliados,
e São Paulo que tem excesso de força em tudo podia
colocar um pouco dessa força excessiva que esse estado tem - e peço aos senhores que relevem o que
digo porque sou de Minas Gerais- na luta para explodir os aparelhos das escolas de psiquiatria brasileira,
especialmente da psiquiatria da USP, uma psiquiatria
conservadora, que não quer se abrir ao novo, que é
antimanicomial na Inglaterra - e manicomial no Brasil.
Ouçam a conferência e nos ajudem a mudar a psiquiatria brasileira. A reforma é inevitável.
O outro aspecto dessa lei é que ela não se fará
exclusivamente pela escuta do sofrimento, criando
condições técnicas, orçamentárias, para que um profissional possa ouvir melhor seu paciente, conhecê-lo
pelo nome, saber a história de sua doença, de onde
ele veio. É preciso também criar espaços protegidos,
proteger o paciente psiquiátrico em serviços onde ele
possa desenvolver toda a sua potencialidade. Mas
não podemos manicomializar os Caps e os Naps, que
são estruturas antimanicomiais. Não podem ser apropriadas pelo saber manicomial. E preciso educar os
deseducados, desconstruir para reconstruir. Um aspecto essencial da reforma é um corolário seu, que já
é lei nacional- a lei das cooperativas sociais. É preciso ampliar os espaços de cooperação e de ação dos
agentes comunitários e também dos pacientes e dos
seus familiares. Vamos desmanicomializar a vida e as
relações sociais.
Por fim, mas não em último, cinco são na verdade
os princípios que norteiam a reforma psiquiátrica. Esses
cinco princípios são conhecidos desde os anos 80,
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quando produziu-se a 8 Conferência Nacional de Saúde, que deu origem ao Sistema Único de Saúde de nosso país. Defender os princípios do SUS é defender a reforma psiquiátrica na sua melhor tradução. Primeiro deles, a universalidade do atendimento. Todos têm direito
ao atendimento pleno. Nós temos que avançar para que
o SUS seja realmente universal. Se aumentarmos a
presença do Estado na oferta de serviços de saúde na
verdade introduzimos na cabeça e no sentimento das
pessoas o princípio de que o Estado presente realiza a
sua tarefa ouvindo a força da sociedade. Serviço de saúde eficiente é também salário indireto. Quem presta
bom serviço de saúde, na verdade está remunerando
melhor um pouco o seu povo.

e

segundo princípio é a equanimidade, a idéia da
justiça. Não podemos estigmatizar, deixar de fora ninguém que por algum motivo não esteja a nosso alcance.
Em terceiro, a descentralização - um princípio caro às
reformas italiana e francesa e até a uma parte da reforma dos Estados Unidos. Evitar a desterritorialização do
paciente. Temos que acabar com as ambulâncias psiquiátricas de um município a outro, um bairro a outro,
carregando o paciente para longe de sua vida. A reforma psiquiátrica tem que ter serviços descentralizados
cada vez mais perto das pessoas. Temos que ter, sim,
alas psiquiátricas em hospital geral, portas de entrada
universal, integração programada de saúde da família.
Muitos psiquiatras me dizem "Paulo, se você colocar um doente mental num hospital geral você pode
provocar um mal-estar. Ele vai assustar os pacientes
de outra área". Pois eu digo a esses médicos "Quem
assusta mais, um louco em surto ou uma pessoa tendo um ataque cardíaco na sua frente?".
cardíaco
pode matar o louco de susto mais do que o surto mata
o cardíaco do coração. Não devemos produzir estigmas.
Essa idéia de que doente mental é de um lado e cardíaco é do outro é uma estratégia da divisão do corpo
humano que nós não devemos aceitar. Quem dividiu
o corpo humano dividiu para lhe dar uma tradução
monetária. Eu proponho que os senhores e senhoras
comecem a discutir um outro conceito para a internação. A internação se transformou num conceito médico como forma de ser traduzida em horas-leito. Leito
em psiquiatria é um conceito ineficaz. Precisa-se de
espaço, de escuta, de outras formas de atenção. Trata-se de um tempo que não pode ser medido no relógio. A internação é um conceito pessoal. Quando num
fim de semana você desliga o telefone de sua casa,
você está internado em sua casa. Quando vai para
uma praia, mesmo diante do mar, você está internado
numa praia. A internação é um conceito de acolhimento, não é um conceito de remuneração. E um con-
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ceito de proteção. Quem se acolhe, se acolhe para
ser protegido e não para ser explorado.
quarto princípio é a integralidade dos serviços
e dos dispositivos para o paciente e suas necessidades. Da vacina ao transplante, do velho Haldol aos neurolépticos de última geração, têm que estar à disposição do paciente, para que ele crescentemente
avance para o tratamento voluntário.
Esse é o desafio da reforma: sair do tratamento
compulsório, caminhar para o voluntário.
quinto princípio é o controle social, não só da
democracia participativa que os senhores praticam cotidianamente, mas o da democracia representativa. É
preciso não amaldiçoar as formas de representação social que a democracia construiu. É preciso eleger representantes dos setores participativos mas não impedir a
voz daqueles que se elegem representantes de outros
setores que às vezes são hostis a nós e é importante dialogar com eles. A democracia é uma conquista na democracia direta e na representativa.
Senhores e senhoras, termino dizendo o que eu
aprendi na história dessa lei: em todas as decadências,
seja social, econômica, política, afetiva, matrimonial,
paternal, o primeiro sintoma que aparece é a depravação do sentimento de amizade. Não há decadência
na história da humanidade ou das relações pessoais
que não tenha começado pela depravação e pelo desaparecimento do sentimento de amizade, do respeito ao outro. e fim da solidariedade é o início da decadência das relações sociais. Por isso, não tenham dúvida, antes de acabar o amor entre as pessoas, acaba
primeiro a amizade. Muitas vezes o sofrimento de
quem ama é o fato de amar uma pessoa que não gosta mais dela como amigo. A reforma psiquiátrica necessária e verdadeira só será feita por profissionais
que sejam relíquias - médicos, técnicos, enfermeiros,
assistentes sociais que, relíquias da humanidade, tenham dedicação integral ao sofrimento dos outros e
que vejam a dor do outro como se fosse a própria dor.
A grande conseqüência da reforma psiquiátrica é que,
se nesses 100 anos de manicômio o psiquiatra ficou
solto e o paciente ficou preso, com a reforma implantada o paciente ficará solto e o psiquiatra, preso - preso ao seu paciente, gostando dele, ajudando-o a conviver com sua loucura.
E a tarefa dos senhores e senhoras é conquistar
os inconquistáveis para a reforma psiquiátrica. Será
bom para todos. Um grande abraço e muito obrigado.
O SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no campo das drogas, muito se tem falado e
escrito ultimamente sobre a política de redução de
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danos, muitos até colocando o tema como se fosse
uma grande novidade na área do abuso de drogas e
uma inovação importante a ser utilizada pelo Brasil,
usando como exemplo o seu "sucesso"(sic) na Suíça,
ao contrário dos métodos restritivos, repressores e
retrógrados utilizados pelos Estados Unidos.
Há dentro disso tudo uma série de distorções e
meias verdades que precisam ser esclarecidas, sob
pena de se cometerem erros graves nessa tão importante área.
Em primeiro lugar, não há nenhuma novidade
nessa área do abuso de drogas. Curiosamente ela
teve início exatamente nos Estados Unidos há cerca
de 20 anos. Em 1983, contemplado com uma bolsa
de estudos do American Col/ege of Physicians (Colégio Americano de Médicos), visitei cerca de dez centros de tratamento e prevenção do abuso de drogas, a
maioria deles localizados em universidades famosas,
como Stanford, UCLA, Harvard, Yale etc. Muitos desses centros já utilizavam o método que hoje é conhecido como "Redução de Danos".
Na verdade o que se pretende com o método é,
naqueles casos de dependência às drogas considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação, adotar medidas que levem o dependente a correr o menor número
possível de riscos. Portanto, em princípio, o método não
se aplica a todos os tipos de dependência. De modo geral, ele é utilizado nos casos de dependência às drogas
opióides, ou seja, aquelas derivadas do ópio, como a
morfina e, principalmente, seu derivado semisintético, a
heroina, alguns narcóticos de síntese e similares, como
o dextropropoxifeno injetável, por exemplo.
Ocorre que essas drogas são usadas por via endovenosa (no "pico"), provocando dependências gravíssimas, em que o índice de recuperação é baixíssimo, em
torno de 20% apenas. Outrossim, a via endovenosa,
corno se sabe, traz muitos riscos ao usuário, como contaminação pelo vírus da AIDS, hepatite C e outras infeçães
graves. Portanto, nesses dependentes graves e praticamente irrecuperáveis, é importante colaborar para que
corram o menor risco possível no uso da droga.
Por tudo isso, os centros das universidades cita das acima, principalmente as do Estado da Califórnia,
passaram a adotar, para tais usuários, a chamada terapêutica de substituição pela metadona. Esta droga
é uma substância sintética de ações farmacológicas
semelhantes às drogas opióides, principalmente à
heroína, mas com uma vantagem sobre esta última,
pois é muito ativa pela via oral.
Assim sendo, a metadona passou a ser usada,
pela via oral, nos dependentes de heroína, procurando retirálos do "pico" (injeção na veia), evitando, as-
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sim, a possibilidade de se infectarem, principalmente
com o HIV, uma vez que tais tipos de usuários, pela intensidade de sua dependência, tomam poucos cuidados higiênicos.
Tendo a metadona ações farmacológicas semeIhantes à heroína, ela daria, segundo os usuários, o
mesmo 'barato" dessa droga opióide. Num dos centros
de recuperação de Los Angeles, a metadona é fornecida aos usuários em ambulatórios, em doses rigorosamente controladas de acordo com as suas necessidades diárias e na forma de xaropes, já que os comprimidos, muitos usuários os partiam, engolindo metade e
vendendo a outra metade no contrabando de rua. Já os
xaropes, eles são obrigados a engolilos na hora.
Há poucos anos, a cidade de Zurique, na Suíça,
tentou modificar esse tipo de programa, estabelecendo um projeto de fornecimento da própria heroína
pura aos usuários considerados irrecuperáveis, a fim
de, principalmente, retirálos das mãos dos traficantes.
Ao lado disso, acrescentaram a distribuição gratuita
de seringas e agulhas esterilizadas descartáveis para
evitar a contaminação com o vírus da AIDS.
O programa fracassou, porque a cidade foi invadida por usuários de drogas vindos de todas as partes da
Europa, e a cidade chegou a ter, em certos fins de semana, cerca de 20 mil dependentes químicos na famosa Platzpit, uma praça central de Zurique, onde se fazia
a distribuição. A cidade passou a ter pejorativamente a
denominação de drug touristic city (cidade turística da
droga). Além disso, houve um aumento de 40%, em média, dos índices de criminalidade. Há poucos anos, as
autoridades suíças suspenderam o programa.
Pelo exposto, Sr. Presidente, verificase que laboram em erros primários aqueles que falam, no Brasil,
em se adotar tal tipo de política em nosso País. Em
primeiro lugar, porque o abuso de drogas opióides entre nós é mínimo. O abuso da heroína por exemplo,
pelos dados dos nossos arquivos, mal atinge 0,001 %,
enquanto que nos países desenvolvidos, como Suíça,
Holanda, Estados Unidos etc., ela constitui um dos
principais problemas, com casos gravíssimos de dependência.
No Brasil, as drogas mais usadas são maconha
e seus derivados, cocaína, crack, anfetaminas ou
"bolinhas", solventes voláteis (colas) e, mais raramente LSD e ecstasy . Tais drogas não têm similares que
possam ser usados numa terapêutica de substituição
como a metadona. Ou se têm, são tão tóxicas como
as que se pretenderia substituir. Alguns irresponsáveis chegaram até mesmo a sugerir, na tal política de redução de danos, dar maconha ao usuário de cocaína,
duas drogas de ações completamente diferentes.

Fevereiro de 2002

DIA RIO DA ('AMARA DOS DEPUTADOS

Neste caso, o indivíduo poderia ficar dependente das
duas.
Quanto à distribuição de seringas e agulhas esterilizadasdescartáveis, não sou contra, uma vez que
muitos usuários de cocaína a injetam na veia, mas
com a condição de que a distribuição seja feita com
critério e através de centros de tratamento credenciados pelo Ministério da Saúde e pela SENAD (Secretaria Nacional Antidrogas), e não aleatoriamente em
praças, ruas e avenidas, o que contraria a lei e seria
considerado um incentivo ao uso da droga. Tenho até
mesmo um projeto de lei tramitando na Câmara dos
Deputados dispondo sobre isso e estabelecendo regras bem estritas para essa distribuição.
Propor política de redução de danos com distribuição de qualquer droga, sem considerar os fatos citados acima, é, no mínimo, irresponsabilidade, ignorância ou má-fé.
O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pronuncia
o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o Estado do Piauí, com raras exceções,
vive neste ano um bom inverno. Verificamos a alegria
no rosto de cada homem e mulher, especialmente no
campo. Somente quem vive na região sabe das mudanças positivas que ocorrem em um ano de inverno
em nossa região.
Lamentavelmente, o Governo, ciente dessa
perspectiva de bom inverno, não se preparou. A justificativa é a transição. Por conta da cassação do
ex-Governador Mão Santa, o Governo do Senador
Hugo Napoleão não se teria preparado para implementar uma política agrícola no Estado.
Vejam o exemplo da falta de sementes de feijão,
de milho e de arroz, para melhor aproveitar esse inverno. Não tivemos, nas diversas regiões, uma política que previsse a instalação de bancos de sementes
para garantir uma melhor produtividade em cada região. Outro ponto é a ausência de um fundo estadual
de políticas agrícolas, num Estado cuja receita bruta
chega a R$1 ,5 bilhões reais e onde se gasta apenas
cerca de R$100 mil reais em investimentos reais na
agricultura do próprio dinheiro do Estado.
De outro lado, a Embrapa trabalha de modo excepcional na área de pesquisa. Mas essas pesquisas
não "são aproveitadas em um plano de desenvolvimento por parte do Governo Federal, muitos menos
dos Estados, e raramente dos Municípios. Ou seja, temos um potencial muito grande, especialmente com a
criação de pequenos animais - os estudos da Embrapa comprovam isso. Podemos ser o maior produtor e
criador de caprinos, de bodes, de ovelhas, de abelhas, com produção de mel. E, com exceção de algu-
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mas organizações de criadores e apicultores, não verificamos a mesma sintonia com os projetos governamentais.
Sinto a necessidade de estabelecermos no Piauí
um plano de médio e longo prazos na área da agricultura. Além disso, há a questão da preparação. Os órgãos
técnicos também trabalham com a perspectiva de que,
especialmente na região do semi-árido, enfrentaremos
um longo período de seca nos próximos anos.
É preciso, então, adotar políticas preventivas,
com cisternas, perfuração de poços, uso de barragens subterrâneas, perenização de rios e riachos, enfim, garantir as condições para enfrentar esse problema. Cobro essas medidas dos Governos Federal e
Estadual e acredito que é temeroso o fato não atendermos a reivindicações justas como essas.
Sr. Presidente, passo agora a abordar outro assunto. Fico impressionado todas as vezes em que retorno à região do semi-árido piauiense, especialmente nas
regiões de São Raimundo Nonato, São João do Piauí,
Paulistana, Simões e Pio IX, e encontro as mesmas dificuldades por faha de abastecimento de água.
Em razão disso, estive recentemente com o presidente da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, quando de uma visita que o mesmo
fez ao Piauí, e na oportunidade apresentei um apelo
no sentido de resolver os problemas dessas regiões.
O Presidente da CPRM acolheu as propostas e assumiu o compromisso de garantir, de um lado, a elaboração de um mapa da água no Estado Piauí, inclusive
incluindo esse mapa no relatório do mapa de minerais
para todo o Brasil. Defendo a tese de que a água é o
minério mais importante para a humanidade, portanto, merece atenção especial.
Por outro lado, solicitei também a realização de
estudo que permitisse o uso da água - que é muito
farta no subsolo piauiense, principalmente nos lençóis das bacias do Canindé e Gurguéia - nos locais
em que jorra água doce, através de adutoras, para
abastecer cidades que ficam distantes cerca de 30 a
70 quilômetros das fontes. Em algumas regiões,
como São Raimundo Nonato, cuja distância é menor
do que 30 quilômetros, o projeto é viável. Observem
que a construção de adutoras desse tipo é uma obra
bem barata, menos custosa que a construção de
grandes barragens, geralmente construídas nessas
localidades. A viabilização dessas obras garantirá o
abastecimento com água saudável, pura, da melhor
qualidade, a todas as cidades da região do semi-árido
piauiense e, quem sabe, até de outros Estados.
Solicitamos ainda uma atuação da CPRM em
projeto que encaminhei, por intermédio da Codevasf,
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visando solucionar, ainda este ano, o problema de
abastecimento de água na região de São Raimundo
Nonato, beneficiando também os Municípios de Guaribas, Anísio de Abreu. Jurema, São Braz, Caracol,
São Raimundo Nonato, Dirceu Arcoverde, São Lourenço, Fartura, entre outros, naquela região.
Naquela oportunidade, lembrei ao Presidente da
CPRM que, na região da Serra da Capivara, foi perfurado um poço e equipado com adutora, ao custo de R$1,5
milhão de reais, com vazão de 50 mil litros de água por
hora, podendo ainda chegar a até 100 rnillitros, e que
projetos corno esse seriam a garantia de abastecimento
de um volume de água maior do que qualquer barragem
que se construísse naquela região. Alertei ainda para o
fato de que a perfuração de poços custa muito pouco,
ao contrário da construção de grandes barragens, que
custam muito caro, consomem muitas vezes valores até
vinte ou mais vezes o valor do custo de um poço desses, além de, infelizmente, não ter o mesmo efeito, a
exemplo da qualidade da água.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, creio que a veemência com que o companheiro
Henrique Fontana faz uma cobrança desta tribuna
está diretamente ligada a um processo aberto no ano
de 2001, pelo menos pelos partidos de Oposição: o
pleito para que esta Casa apure as diversas denúncias de corrupção em órgãos públicos.
O remédio adotado pelo Governo Federal foi o de
mobilizar sua base nesta Casa, distribuir mais recursos,
promover urna operação de guerra para que Parlamentares não assinassem o pedido de instalação da CPI da
Corrupção e, mais do que isso, Deputado Orlando Desconsi, promover outra ação para que Deputados retirassem a assinatura do referido pedido.
Não contente com essa operação, o Governo
tratou de eliminar alguns órgãos e criar agências. A
Sudene, órgão importantíssimo para o Nordeste, foi
extinta, Deputado Waldir Pires. Em vez de combater a
corrupção, extingue-se o órgão. Foi anunciada a criação de uma agência em substituição ao DNER, e há
até a previsão de uma agência para combater mosquito. Pergunto o seguinte: se a agência de combate à
dengue agir como a ANEEL e a ANATEL, o mosquito
vai continuar solto, porque com a primeira houve o
"apagão", com a segunda o "caladão". Com essa
onda de agências, pobre do povo brasileiro!
Há ainda o problema da corrupção, que não ficou
resolvido. Um ex-Presidente do Senado Federal e do
Congresso Nacional - o Brasil inteiro teve a oportunida-
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de de assistir à cena - foi preso. No centro das acusações estão: órgãos públicos federais, a manipulação de
recursos e a liberação de emendas do Orçamento.
A Comissão Mista de Orçamentos recebeu relatório do Tribunal de Contas da União de que constam
121 obras com irregularidades. Se pinçarmos os relatórios sobre o DNER, observaremos que, das 86
obras em curso, quarenta têm graves irregularidades
graves apontadas pelo TCU. Portanto, neste momento não pode haver tratamento periférico por parte do
Parlamento e muito menos do Governo Federal com
relação a esses problemas.
Recentemente, um Procurador do Ministério
dos Transportes envolveu-se com doleiros, em Brasília, na lavagem e troca dos recursos obtidos em real
na venda de negócios e no tráfico de influência por
dólares, a serem remetidos ao exterior. Quando da
apuração dessas denúncias, alguns diziam que elas
eram de cunho político.
Agora, explodem escândalos contínuos nesse
mesmo órgão, envolvendo também Parlamentares.
O Governo Fernando Henrique Cardoso, por intermédio de seu representante maior, o próprio Presidente da República, costumava dizer que a responsabilidade era do Congresso Nacional- era aqui que se tentava caçar Senadores e que processos contra Deputados deveriam ser abertos. Mas os recursos são liberados pelo Governo Federal. Aqui se elabora o Orçamento, mas, a partir das facilidades ou das fragilidades
construídas de forma intencional nas relações com os
Ministérios e com o Palácio do Planalto - de fiscalização, de acompanhamento, de normatização -, são permitidas ações indecorosas de bandidos na manipulação desses recursos que poderiam resolver graves problemas pelo Brasil afora, como o das estradas.
Estive este final de semana, Deputado Waldir Pires, nas "buracovias" de uma região de impraticável 10comoção no Estado da Bahia. Não ternos rodovias e os
aumentos do IPVA em todo o País foram expressivos.
Com a votação do Orçamento nesta Casa e, em
particular, com a instituição da nova Contribuição de
Incidência de Domínio Econômico, que substitui a conta
petróleo, o Ministério dos Transportes será agraciado
com uma verba considerável para cuidar exatamente de
estradas ou pelo menos é o que deveria fazer. Na realidade, parece-me que os recursos são para tratar do canal de negócios, do canal de corrupção.
Não podemos assistir à continuidade dessa prática sem que uma atitude vigorosa seja tomada. A
Mesa e a Corregedoria desta Casa já receberam representação contra os Deputados citados. A Casa
pode até tomar atitudes contra Deputados envolvidos
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na questão do Orçamento, como fez no passado em
relação aos "anões", que agora são gigantes, mas é
preciso chegar ao outro lado da praça para identificarmos exatamente quais os envolvidos, como isso
acontece e quais as facilidades construídas. Cassam-se Deputados, mas não se eliminam a forma e o
método utilizado na corrupção.
Portanto, urge a instalação da CPI solicitada pelos
companheiros. O Deputado Agnelo Queiroz tem-se esforçado e encabeçado a luta por uma ação mais firme
da Comissão de Orçamento, Fiscalização e Controle
desta Casa, para que medidas sejam tomadas de forma
punitiva e para que construamos caminhos com o objetivo de eliminar esta sangria desatada de uma vez por
todas, este verdadeiro canal de recursos que se esvaem. Enquanto todo o povo brasileiro reclama por investimentos em áreas sociais, os desvios vão alimentando
Ministros, Deputados, membros do Palácio do Planalto
e a safadeza com empreiteiras.
Estamos fazendo um desafio a esta Casa para
que haja apuração, e não pura e simplesmente a
apreciação da participação de Deputados, que, volto
a afi rmar, deve ser feita para que não caiamos no erro
de ter um único instrumento para cassar os envolvidos aqui, deixando as facilidades reinando soltas do
outro lado da rua, no Palácio do Planalto.
Passo agora, Sr. Presidente, a abordar outro assunto. A revista Carta Capital, edição desta semana
(n° 177), num artigo do jornalista Bob Fernandes, revela a face suja do carnaval baiano. Algo que a TV
não mostrou, alguns jornais esconderam, e o povo
baiano desconhece.
A primeira revelação é a existência de uma relação
promíscua entre o público e o privado. A matéria conta
que a Prefeitura de Salvador é a única do mundo que aluga banheiros portáteis por 24 meses, o ano inteiro. É
como se todo dia tivesse festa pública em Salvador!
Quantos banheiros? Não se sabe. O Diário Oficial não
especifica. O custo desses mictórios chega a R$2,1 milhões, que vão para o bolso da empresa Star Ambiental.
A iluminação também é motivo de espanto. Por
três anos, como diz o repórter, a empresa Ilumina clareou o carnaval; em 2002 quem ganhou foi a empresa
lIumitech, que faturou R$704 mil. Tudo honesto, por licitação. Honesto? O dono da Ilumina é Jorge Luís Faustino; uma das donas da lIumitech é Leal Faustino. O
mesmo sobrenome talvez seja mera coincidência.
Talvez na Bahia muita gente seja Faustino. Agora, o
que é estranho é que as duas empresas estão localizadas no mesmo endereço...
E o ex-Senador Antonio Carlos Magalhães? É
difícil ele não entrar nessas. Visível, desta vez, po-
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rém, só o seu DNA. Seu neto, ACM Neto, que pretende perpetuar o nome do avô, tangido daqui por
atos inescrupulosos, está envolvido. Ele é dono de
uma agência promotora de eventos, a Penta. Ela,
que tem seus laços de amor com a Prefeitura, promove a "Bonfim light", uma festa para gente fina, nomeada de light para se diferenciar da festa do povo
baiano, que participa da festa do Bonfim. Atenção,
senhoras e senhores, cuidado, ACM Neto é candidato a Deputado Federal.
O segundo aspecto a se observar na festa baiana
é a segregação da população. Na página 25 da referida
revista há uma foto onde se vê o povo afro-descendente, negros, morenos, mulatos, observando o povo rico,
branco, fino, dentro das cordas. Eles não estão na festa.
É a famosa pipoca, o grupo dos que não têm como pagar até R$ 600 por um abadá e (literalmente) rebola
como pode. Em resumo: na Bahia, carnaval é um luxo.
Pobre e preto não brincam carnaval. Só trabalham. E
como? Que tal trabalhar o dia inteiro segurando uma
corda para separar o rico do pobre e ganhar entre R$8 e
R$10?! São os "cordeiros". São 50 mil pessoas trabalhando no carnaval. Tem também emprego para segurança: média de R$20 por dia.
Mas é preciso propagandear ao Brasil que em
Salvador é tudo ótimo. E criar tradição, mitificar mais
ainda. Por exemplo, a Prefeitura quis fazer um carnaval
de afro-descendentes. Então, exagerou, mandou buscar oito embaixadores e cinqüenta artistas da África. A
Presidenta da Empresa Municipal de Turismo
(EMTURSA), Eliane Dumêt, afirmou que "foi uma forma
de dizer ao mundo que temos orgulho de ser uma cidade formada por 85% de afro-descendentes". Faltou dizer que os afro-descendentes, além de não poderem
brincar o Carnaval de sua cidade, só tem acesso aos piores empregos. Diz a Constituição que a rua é um espaço público, mas no Carnaval da Bahia esta lei não vale.
E que depois do Carnaval vem a realidade: Salvador
tem a quarta pior distribuição de renda do mundo e índices de desemprego na casa dos 25%. A pipoca (o lugar
dos excluídos) é bem maior do que o que se vê.
Tudo isso é escondido. O que se vê são os colunáveis de sempre, os camarotes ocupados pelas siliconadas, atrizes e modelos em ascensão, o batuque
dos blocos e o povo rico pulando. No Carnaval deste
ano circularam US$268 milhões. A partilha é desigual:
os donos de blocos ficaram com US$112 milhões; a indústria fonográfica levou 35 milhões; a propaganda comeu 12 milhões; para os afro-descendentes sobrou
US$11 ,7 milhões - o problema é dividir isso com 85%
da população! Em compensação, tem muita grana
para uns poucos, aquela dezena de indivíduos ou em-
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presas que dominam a indústria do Carnaval, desde a
mídia até a produção do entretenimento.
Ao fazer estas revelações, gostaria de frisar que
acredito em festas do povo e para o povo. Minha crítica é ao modo como é feito o Carnaval baiano. Critico a
propaganda mentirosa, a hipocrisia oficial na falsificação de uma realidade e na relação suja entre o público e o privado. O Carnaval baiano precisa ser modificado. Precisa ser feito de uma forma decente e que
permita a participação da população baiana e não
apenas de uns poucos que tem mais recursos.
Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Walter Pinheiro, o Sr. Marçal Filho, § 2 0 do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Efraim Morais, 1 0 Vice-Presidente.

o

SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Com a
palavra o Deputado Laire Rosado.
O SR. LAIRE ROSADO (PMDB - RN. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, neste reinício das atividades parlamentares da 51 a Legislatura, trazemos ao conhecimento da
Casa a visita do Ministro José Serra à cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, ocorrida no dia 18 de
janeiro, com o objetivo implantar programas de governo e assinar importantes convênios na área da saúde
com o Governo do Estado, Prefeitura Municipal e entidades filantrópicas.
Como destaque, registramos a inauguração do
Pronto-Socorro Vingt Rosado Neto, no Hospital Tarcísio Maia.
Faço questão de assinalar que esse serviço de
saúde, dotado de equipamentos os mais modernos,
recebeu esse nome por sugestão do Diretor do Hospital Tarcísio Maia. O Dr. Walter de Paiva Pinto, sentindo
a emoção da cidade, decidiu homenagear um jovem
que, embora desaparecido aos 24 anos de idade, já
havia demonstrado toda a sua vocação de homem
público quando eleito Vereador na sua cidade.
Com menos de seis meses de atuação política,
o Vereador Vingt Rosado Neto já havia comprovado
que galgaria patamares mais elevados na política potiguar. A escolha do nome foi justificada pelo Dr. Walter Pinto pelo fato de Vingt Neto "ter sido sempre o incentivador das causas da saúde, devendo ser lembrado por sua luta pela humanização no atendimento
aos pacientes de baixa renda".
Sua juventude, Sras. e Srs. Deputados, confundida-se com o entusiasmo com que desempenhava seu
mandato. Seu poder de agregação o destacava entre
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seus pares. Sua humildade fazia com que os demais
companheiros convergissem para o seu gabinete, na
busca de uma palavra de apoio ou de orientação para
suas atividades. Comportava-se como verdadeiro líder.
Jerônimo Vingt Rosado Maia Neto, falecido há sete
meses, era o terceiro filho deste Deputado que vos fala.
Com o receio de que a saudade impedisse as
nossas palavras, não tivemos coragem suficiente
para, neste plenário, tratar do assunto antes desta
data. Hoje, porém, registramos o orgulho dos pais
que, assistindo ao valor do filho ser reconhecido por
cidadãos que talvez não o tenham conhecido pessoalmente, agradecem a Deus a felicidade de um dia ter
podido com ele conviver.
Voltando ao tema principal do nosso pronunciamento, Sr. Presidente, afirmamos que o Ministro José
Serra muito nos honrou com sua vis~a. S. Exa. iniciou
o Programa Bolsa-Alimentação e assinou convênios
com a Prefeitura Municipal e com a Associação de
Assistência e Proteção à Maternidade e à Infância de
Mossoró, permitindo que essa instituição filantrópica
se prepare para começar o serviço de cirurgia cardíaca em nossa cidade, atendendo a outros mais de setenta Municípios, inclusive da Paraíba e do Ceará.
O Ministério da Saúde já havia assinado, com
recursos do Reforsus, convênio para o aparelhamento da APAMIM, possibilitando a aquisição de sistema
de hemodinâmica e do equipamento necessário às cirurgias. A APAMIM é a mantenedora da Casa de Saúde Dix-Sept Rosado, da Maternidade Almeida Castro
e do Hospital Infantil Cid Augusto. Nenhum outro estabelecimento hospitalar no Rio Grande do Norte possui, em um mesmo serviço, toda essa gama de atendimento médico, incluindo hemodiálise, tomografia,
UTI das mais modernas do Nordeste e cintilografia.
Pela importância que esses empreendimentos
representam para Mossoró e para o Rio Grande do
Norte, julgamos importante divulgá-los desta tribuna,
para que todos os brasileiros tomem conhecimento
da importância da correta utilização dos recursos públicos: ações voltadas para a comunidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, profundamente consternado, mas
cumprindo um dever, venho dar ciência à Câmara Federal do falecimento de Antônio Flávio Lima, um engenheiro agrônomo que, por duas vezes, exerceu o cargo
de Secretário da Agricultura em meu Estado. Foi um
homem de temperamento moderado que, com muita
sabedoria e bastante espírito público, soube desempenhar sua missão profissional, aliada a um rígido critério
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da ética e moral à cidadania, sobretudo no que diz respeito a sua ativa militância na vida pública.
Nascido em Recife e diplomado pela Escola Superior de Agricultura de Pernambuco, sua atividade
profissional iniciou-se na Colônia Agrícola Nacional
do Piauí, em 1948. Daí transferiu-se para o Rio de Janeiro' onde foi técnico-silvicultor do Serviço Florestal
da Secretaria de Agricultura e, depois, delegado florestal em todo o território daquele Estado, função à
época considerada relevante e não remunerada. De
1949 a 1959, foi agrônomo dos Serviços Articulados
do Acordo entre o Ministério da Agricultura e o Estado
de Goiás e, a seguir, encarregado do Serviço de Defesa Agrícola e do Serviço de Seleção, Preparo e Distribuição de Sementes de Algodão.
Representou a Seção de Fomento Agrícola em
Goiás na 2a Conferência Rural. Cuidou dos trabalhos de
Fomento e Defesa da Cultura Algodoeira em Goiás. Foi
assistente técnico da Anderson Clayton no Setor de
Campos de Cooperação da Cultura de Algodão. Atuou
como secretário da Associação Goiana de Engenheiros
Agrônomos, membro do Conselho Regional do Serviço
Social Rural e chefe da Divisão de Operações Especializadas da Campanha Agrícola do Estado de Goiás,
além de agrônomo interino do Quadro Permanente do
Ministério da Agricultura e secretário das Associações
Rurais do Estado de Goiás, desde 1959.
O engenheiro agrônomo Antônio Flávio Lima foi
professor no Curso Ginasial do Colégio Leão XIII, em
Recife, nos anos de 1946 a 1947, e de Biologia, do
Curso Científico do Colégio Ateneu Dom Bosco de Goiânia, no ano de 1952. Também ocupou a cadeira de
Agricultura Especial da Escola de Agronomia e Veterinária da Universidade Federal de Goiás, promovendo
nessa condição diversos cursos de extensão e ciclos
de conferências sobre assuntos relativos ao fomento
agrícola na Região Centro-Oeste do Brasil. Organizou
e participou das campanhas ruralistas patrocinadas
pelo Conselho Regional de Goiás do Serviço Social
Rural e do 8° Encontro Regional de Abastecimento e
autor de um estudo científico sobre produtos agrícolas
e derivados, sendo esse trabalho largamente difundido
em todos os Estados da Federação.
Do seu currículo profissional consta que obteve um
certificado de mérito por haver participado do Seminário
de Organização e Desenvolvimento de Comunidades,
realizado no Estados Unidos em 1959. Recebeu também
um diploma do primeiro seminário que se reuniu em Porto Rico, onde apresentou trabalhos que bastante interesse despertaram entre os profissionais de agronomia na
América Latina. Fez estágio nos Institutos Biológico e
Agronômico de Campinas (SP), no Curso de Extensão
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Agrícola realizado no Centro de Ensino e Treinamento de
Engenharia Rural da Fazenda lpanema (SP) e no Curso
Avançado de Citricultura promovido pela Escola Superior
de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São
Paulo, realizado na cidade de Piracicaba (SP). O Engenheiro Agrônomo Antônio Flávio Lima foi membro da Comissão de Experimentos Agro-Zootécnicos da 11 a Exposição Agropecuária de Produtos Derivados do Estado de
Goiás, do Grupo de Trabalho do 8" Encontro Regional de
Abastecimento, realizado em julho de 1961 e patrocinado pela COFAP Estagiou na Seção de Algodão e Leguminosas do Instituto Agronômico de Campinas (SP) e foi
liquidante da Companhia Agrícola do Estado de Goiás.
De 1966 a 1971, no Govemo Otávio Lage de Siqueira, foi
Secretário de Estado da Agricultura, tendo exercido o
mesmo cargo durante o Governo Ary Valadão, além de
presidente da Empresa Goiana de Pesquisa durante
quatro anos consecutivos.
Para fazer observações sobre agricultura e pecuária, esteve na Itália, Inglaterra e Alemanha, viagem
que efetuou em 1970. Nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul fez estudos e pesquisas sobre a aplicação do método André Volsin de pastoreio racional. Em toda a sua vida profissional destacou-se como um técnico de alto gabarito, sempre requisitado para conferências em simpósios e seminários
realizados sob os auspícios de instituições universitárias e centros de estudos agronômicos. Em Goiás, foi o
introdutor da pesquisa científica no setor da agricultura
e, com rara visão administrativa, soube cercar-se de
uma equipe de jovens agrônomos especialistas em assuntos de aproveitamento do solo em diferentes regiões geográficas do Estado mediterrâneo.
De sua autoria, amplamente divulgados, são
três importantes estudos intitulados "Cultura do Marmeleiro", "Produtos Agrícola e Derivados" e "Recuperação de Campos Cerrados". São trabalhos que, fundados explicitamente em pesquisas e estudos, bem
atestam a capacidade técnico-profissional de quem
os elaborou, naturalmente embasados no que havia
de mais avançado nesse campo, sobretudo e principalmente nos Estados Unidos e em alguns países latino-americanos. Era também um severo crítico da
política agrícola que, em determinados instantes da
vida nacional, o Governo conduziu, sempre ressaltando alguns desvios de conduta na assistência ao homem do campo e ao incentivo dos seus empreendimentos ruralistas.
Como se vê pelo que apontei, é riquíssimo o currículo profissional de Antônio Flávio Lima. Na presidência da Federação de Agricultura do Estado de Goiás,
função que desempenhou com muito brilho e eficiên-
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cia, assumiu a liderança da classe rural com o melhor
espírito de colaboração e renúncia, sempre buscando
o caminho da pacificação e da harmonia entre os que
trabalham preferencialmente no campo. Foi, sobretudo, um técnico experiente, um condutor seguro dos
movimentos em defesa dos produtores rurais, um conselheiro de sábias lições no sentido de apaziguar ânimos e eliminar diferenças radicais, um cidadão de notável exemplaridade pessoal, íntegro de proclamada
probidade moral, um goiano nascido em Pernambuco,
que constituiu família na Capital do meu Estado,
uniu-se à tradição da terra e fez dela o foco de todas as
aspirações do seu mister profissional e no mais discreto exercício de uma modelar cidadania.
O falecimento de Antônio Flávio Lima, engenheiro agrônomo que ilustrou o quadro técnico-administrativo e político-social do Estado de Goiás, consternou a sociedade goiana. À família enlutada, à digna e
dedicada esposa, D. Genesi Camilo de Lima, aos filhos, Antônio Flávio (também engenheiro agrônomo),
Teresa, Suzana e Virgínia, transmito sentimentos de
pesar que, tenho certeza, também são os do povo de
meu berço natal. Faço-lhe honra e glória neste necrológico que, inserido nos Anais parlamentares, evidencia para gerações futuras a forte personalidade de um
dos homens mais ilustres do Brasil, nascido no Recife
e falecido em Goiânia há poucas semanas.
Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Registro com pesar o falecimento do jornalista Luiz
Gerci de Araújo, que pertencia à equipe de comentaristas esportivos da Rádio Difusora de Goiânia e era
assessor de imprensa da Secretaria Estadual de Desenvolvimento do Esporte e Lazer, além de presidir a
Associação dos Cronistas Esportivos de Goiás e escrever para o semanário Jornal da Segunda. Formado em jornalismo pela Universidade Federal de
Goiás, em 1970, ele trabalhou na Folha de Goiás e
atuou também no Diário da Manhã, passando a integrar, em seguida, a redação de O Popular, onde foi
repórter e editor de esportes até 1995. Sua atividade
profissional estendeu-se ainda à edição de texto de
programa Goiás na Bola, hoje Globo Esporte, Televisão Anhanguera. Além disso, criou e editou ainda um
jornal especializado em automóveis, chamado Ignição, que posteriormente se transformou em programa televisivo.
Morto aos 59 anos de idade, provavelmente vítima de problema cardíaco decorrente da Doença de
Chagas, o jornalista Luiz Gerci de Araújo deixa na imprensa goiana uma tradição de profissionalismo sério
sempre a serviço das boas causas. Era homem de
temperamento sóbrio, muito dedicado à família, casa-
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do com a Sra. Gildete Lima Silva de Araújo há 32 anos
e pai de três filhos, Bruno, Ana Paula e Heloísa. Esta
última, que seguiu a mesma profissão do pai, reside
nos Estados Unidos, onde faz curso de especialização
universitária, pretendendo depois exercitar em Goiânia
seus conhecimentos na docência do ensino superior.
O falecimento do jornalista Luiz Gerci de Araújo
deixou profundamente consternados seus colegas, sobretudo os dos meios esportivos. Era homem de respeitável conduta profissional, de opiniões sempre definidas, defensor da prática esportiva em Goiás em clima
de elevada cordialidade e sempre esteve à frente das
campanhas em favor da melhoria dos clubes de futebol
da capital do Estado. De vida decente, honesto, cavalheiro, disciplinado, foi um exemplar chefe de família e,
como presidente da Federação Goiana de Automobilismo, incentivou bastante todas as iniciativas que tinham
como objetivo, além da valorização dessa modalidade
esportiva, atenção também à concepção industrial.
Assim, consigno aqui voto de pesar pela morte
do jornalista Luiz Gerei de Araújo, expresso os meus
pêsames à família enlutada e estendo os meus sentimentos à valorosa imprensa esportiva de Goiás, que
com ele sempre contou em todos os momentos de
sua profissão. Que nos Anais desta Casa constem estas minhas palavras em homenagem à memória do
extinto e também aos que fazem a crônica esportiva
do meu Estado, que perdeu, sem dúvida, um dos
seus mais expressivos profissionais.
Muito obrigado.
O SR. FERNANDO ZUPPO (PSDC - SP. Pronuncia o seguinte discurso. ) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, estou apavorado com o crescimento
do número de casos confirmados de dengue desde
sua forma mais branda (se é que podemos chamá-Ia
assim) até a forma hemorrágica, rápida e fatal.
Antes a doença era "coisa de pobre" e as autoridades competentes não davam muita atenção, reduzindo suas ações de prevenção à simples circulação
de carros de "fumacê", que espalhando sua fumaça
de odor desagradável não fazia muito mais que dar
uma satisfação à população. No entanto, a situação
agora muda de figura. As classes média e alta estão
vendo o nefasto mosquito invadir suas confortáveis
casas e contaminar seus moradores sem dó nem piedade. De quem é a culpa? Seria certo culpar as pessoas que deixam acumular água nos pratinhos sob os
vasos de flores e plantas? Obviamente, o acúmulo de
água em recipientes vazios ajuda na propagação da
larva do mosquito transmissor, mas a culpa pela disseminação da doença vai além do cidadão médio. O
Estado tem a obrigação constitucional de garantir a
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saúde aos seus cidadãos. Com a descentralização
dos sistemas públicos de saúde, os Municípios viram-se na obrigação de cuidar sozinhos dessas
questões e infelizmente não têm logrado êxito no intento. Por que, me pergunto, o Ministério da Saúde
não trata da dengue como tem feito com a poliomielite
e outras doenças, como a gripe, na população de terceira idade, a febre amarela, etc.? Em vez da deflagração de uma campanha nacional eficiente, que invista apropriadamente verbas em informação e prevenção, temos às nossas vistas o velho jogo do empurra-empurra entre Prefeituras e Secretarias de Saúde que não traz nenhum bem à sociedade. Mas parece-me que enquanto não forem atingidas pessoas
eminentes, autoridades, o quadro de epidemia não
vai ser encarado e enfrentado com a seriedade necessária. Afinal, os pobres têm que esperar a discussão entre Prefeitura e Secretaria de Saúde sobre a titularidade de veículos adequados ao atendimento de
pacientes contaminados. É revoltante, é imoral e tem
que ser denunciado. Não podemos simplesmente
pensar na dengue como um problema local e encará-Ia como uma questão de saúde pública que deve
ser tratada rápida e eficientemente pelo Ministério da
Saúde. Outro aspecto de extrema importância deve
ser considerado: os doentes não podem trabalhar durante um período que pode ser muito longo. O País
sofre com a perda da população economicamente ativa. Todos perdem. Os responsáveis pelo sustento da
família, as empresas, a Nação, todos enfim vêem-se
alijados de uma importante fator de crescimento e de
soberania. Chega de enrolação, chega de descaso
para com o povo brasileiro, vamos exigir das autoridades uma atitude coerente e oportuna antes que a
dengue faça tantas vítimas fatais quanto uma guerra.
Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
No ano passado o Congresso Nacional conseguiu firmar acordo com o Executivo para o reajuste da tabela
do Imposto de Renda em 17,5%.
Infelizmente, o Presidente não considerou o
acerto, vetou a matéria de forma integral e editou uma
medida provisória para reajustar a tabela, mas incluindo o aumento na carga tributária para os prestadores de serviço (CSLL) de 12% para 32%.
A fundamentação do Palácio do Planalto para
tal desatino era a de que havia brechas legais que poderiam permitir que as pessoas jurídicas viessem a
reivindicar a mesma correção.
Ora, senhores, a alegação de brechas no ajuste
firmado com o Congresso, assim como aquela anteriormente apresentada pelo Presidente de que não
se opunha ao reajuste, apenas via como condição es-
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sencial para a alteração pretendida a existência de receita que fizesse frente à suposta redução na arrecadação, não procedem. Eu, da mesma maneira que os
meus pares e cidadãos brasileiros, estou cansado
das justificativas esfarrapadas, da conversa para boi
dormir que o Governo nos impinge.
O que o Governo efetivamente realizou no campo tributário no ano que passou foi um aumento na
carga tributária na ordem de 166%, um verdadeiro
confisco, uma medida monstruosa que a nós cumpre
a tarefa de rechaçar.
A Ordem dos Advogados do Brasil logrou ajuizar
ação direta de inconstitucionalidade perante o STF
em face da MP 22, que alterou a base de cálculo da
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL)
questionando a violação do princípio da isonomia, da
capacidade contributiva e da própria natureza jurídica
e da finalidade dessa contribuição.
Entendo que a alegação da isonomia é por demais subjetiva. Acredito firmemente que a fundamentação mais correta é a de que com a MP 22 ocorre
nada mais nada menos que um confisco, que é violação frontal ao princípio sedimentado no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, pois foi o que aconteceu de fato com o aumento de 166% calculado.
Se permitirmos que essa atitude criminosa se
confirme através da aprovação da MP 22, estaremos
validando uma mentira contada pelo Governo, qual
seja, a de que a correção da tabela do IR corno acordada entre o Congresso e o Executivo provocará uma perda de R$ 1,8 bilhão no Orçamento e isto nós não podemos nem iremos fazer, pois sabemos que é mais uma
inverdade entre tantas que já tentaram nos "empurrar".
Quero deixar claro que votarei contra a MP 22,
por acreditar no trabalho de imensa responsabilidade
que me foi confiado pelo voto popular, ao qual serei
fiel e buscarei continuar honrando.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ARY KARA (PTB - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
capítulo dos mais interessantes da nossa História registra que a instalação da primeira tipografia no Brasil
deu-se no dia 4 de janeiro de 1808. Sem dúvida alguma, o momento em que nossa imprensa emancipou-se de Portugal, passando a ter maior liberdade,
com a possibilidade de termos nossos jornais impressos aqui mesmo, em solo pátrio, é marcante nos anais
históricos.
Os mesmos historiadores, contudo, registram
como tardio o início da imprensa brasileira. Seu advento
ocorreu apenas no século XIX, tendo em vista a proi-
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bição de Portugal quanto à existência de imprensa
em suas colônias, caso do Brasil. Foi no dia 4 de janeiro de 1808 que Hipólito José da Costa fundou, em
Londres, o Correio Braziliense, que até 1822 veicularia as idéias de emancipação brasileira.
Naquele mesmo ano de 1808, outro importante
fato seria registrado: a Corte portuguesa transferiu-se
para o Brasil, trazendo uma tipografia completa. Ainda naquele ano, por meio de decreto de D. João VI,
seria criada a Imprensa Régia. No mesmo decreto,
porém, o Rei de Portugal criava a censura prévia. Coisas do Brasil, que conviveria em outras oportunidades com a censura de sua imprensa, como no Estado
Novo e durante o regime militar. A Imprensa Régia foi
responsável pela publicação, entre 1808 e 1822, do
jornal Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro impresso
no Brasil e que se dedicava a publicar os atos oficiais
do Governo.
Hoje, além de ter passado por completa modernização de suas gráficas, o Brasil conta com uma das
mais competentes imprensas do mundo. Nestes 194
anos desde o advento da tipografia no Brasil, o setor
sofreu grandes e profundas transformações. Das
enormes máquinas impressoras manuais e das velhas linotipos alemãs, de tipos móveis e moldados no
chumbo derretido em caldeiras, chegamos à era da
impressão off-set, regida por computadores. O processo de composição simplificou-se, e atualmente
jornais, revistas e todo tipo de impressos são produzidos em microcomputadores, dezenas de vezes menores que as antigas e obsoletas linotipos.
Podemos observar que as nossas tipografias
acompanharam a evolução destes tempos de globalização e hoje produzem impressos, notas fiscais, folhetos, folders, jornais, revistas, livros etc. em máquinas menores e mais modernas, democratizando o
acesso de toda a sociedade a seus produtos.
Fazemos tais observações, Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, motivados pelo transcurso do Dia
Nacional do Gráfico - 7 de fevereiro.
Desta tribuna, portanto, parabenizamos todos
os gráficos brasileiros, especialmente de nossa região - Vale do Paraíba, Litoral Norte e Mantiqueira-,
que atuam em segmento econômico e social dos
mais importantes e são profissionais que merecem
todo o nosso respeito.
Sr. Presidente, acreditamos no trabalhador brasileiro, nesses profissionais que, com seu trabalho e
talento, ajudam a construir um país melhor. A data de
20 de janeiro é especial para os trabalhadores porque
nela se comemora o Dia do Farmacêutico, profissional que exerce atividade de vital importância para o
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bem-estar da população e a quem também dedicamos algumas palavras nesta oportunidade.
Não existe determinação oficial sobre o Dia do
Farmacêutico. O que se sabe é que no dia 20 de janeiro
de 1916, no Rio de Janeiro, foi fundada a Associação
Brasileira de Farmacêuticos. Desde então, essa data
passou a ser comemorada no meio farmacêutico de
maneira informal.
Como sempre havia uma confraternização nesse dia, as festas foram se tornando uma tradição em
todo o País até que, com a aprovação dos demais colegas de profissão, o Dr. OUo Cezar Granado resolveu
oficializá-lo como o Dia do Farmacêutico.
Assim, ocupo a tribuna desta Casa para externar meus sinceros cumprimentos à categoria pela
passagem de seu dia.
A arte de manipular substâncias e produzir medicamentos é muito antiga. Há indicações de que, muito
antes de Cristo, elas já eram produzidas por médicos,
e somente os nobres tinham acesso às poções. Como
a população aumentou, e o número de médicos continuava escasso, eles próprios passaram a ensinar
amadores, que começaram a aprender a fazer compostos quimicos. As raízes dessa profissão, portanto,
estão ligadas à pesquisa, manipulação, produção e
dispensação de medicamentos e insumos básicos.
Não obstante seja uma das mais antigas profissões do mundo, Sr. Presidente, infelizmente ainda
não é bem conhecida em nosso meio. O farmacêutico
é muito mais do que aquela pessoa de roupa branca
que fica atrás do balcão das farmácias prestando informações sobre o correto uso de medicamentos. O
farmacêutico é o homem da farmácia, do laboratório,
do banco de sangue, do ensino e da pesquisa. Ser
farmacêutico é preparar soluções, manipular fórmulas, realizar exames, fazer dosagens bioquímicas e,
antes de tudo, saber orientar o corpo clínico e os pacientes sobre posologia, interações e efeitos colaterais.
O farmacêutico é um profissional de saúde que
tem destacado papel de atuação frente ao medicamento. Ele atua na pesquisa, no desenvolvimento, na
produção, na manipulação, no controle de qualidade,
na análise, no registro, na distribuição, no armazenamento, na dispensação, enfim, em toda a cadeia do
medicamento, englobando seus aspectos técnicos de
produto e de insumo essencial à saúde, visando ao
seu correto e racional uso.
Além disso, Sras. e Srs. Deputados, devido a
sua formação acadêmica e competência comprovada
ao longo dos anos, é um profissional que atua em várias áreas importantes que contribuem para proporcionar melhor qualidade de vida aos brasileiros - aná-
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lise clínica e toxicológica, análise e controle da água,
vigilância sanitária e epidemiológica, análise de alimentos etc.
Ser farmacêutico é ser agente de saúde, fiscalizando com amor e nobreza os serviços de saúde; é
abraçar as causas que preocupam a humanidade.
Como disse o sábio, "nas mãos do farmacêutico, as
substâncias se transformam em medicamentos, em
cura, em saúde, assim como a pedra, nas mãos do
ourives, se transforma em jóia, em brilho e em luz".
Por todas as contribuições que os farmacêuticos têm prestado, contribuindo para a melhoria da
qualidade de vida dos brasileiros, queremos cumprimentar tão importantes profissionais, que merecem
nosso respeito e consideração, pela passagem do dia
que lhes foi dedicado.
A cada farmacêutico, profissional que em seu labor cotidiano atende ao público, auscultando seus
problemas, decifrando seus receituários e aviando
seus medicamentos, sempre de modo atencioso e
cortês, nossos mais sinceros cumprimentos pelo
transcurso deste dia tão especial para todos nós.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. ROBERTO PESSOA (PFL - CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a tristeza que me toma a alma não pode
ser impedimento para que eu venha a esta tribuna
prestar uma última homenagem a um cearense ilustre, que, reiteradas vezes, foi fonte de inspiração para
o meu trabalho como representante de meu Estado
nesta Casa que também foi sua. Trata-se do ex-Deputado Ernesto Gurgel Valente, falecido há cerca de um
mês, precisamente no dia 19 de janeiro.
Formado em Direito, Ernesto Gurgel Valente superava qualquer engenheiro agrônomo no conhecimento das questões agropecuárias - e aqui não há
nenhum demérito a estes profissionais, mas tão-somente o reconhecimento de toda uma vida dedicada
à defesa da agricultura, das culturas do algodão, do
caju, da carnaúba, identificadas, com muita propriedade, pelo nosso homenageado como a grande vocação do Nordeste Brasileiro.
Nascido em 12 de abril de 1913, no Município de
Aracati, no Ceará, era filho de Argemiro Gurgel Valente
e Júlia Gurgel do Amaral Valente. Casado com Helena
Lopes Gurgel Valente, perpetuou seu nome nos filhos
Eduardo e Ernesto. Bacharel em Ciências Jurídicas e
Sociais pela Faculdade de Direito de Recife, foi Prefeito
de Nazaré da Mata, em Pernambuco, um dado pouco
conhecido, já que sua grande projeção deu-se no Parlamento, onde representou o Ceará de 1967 a 1975.
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No âmbito estadual, foi representante popular
na Assembléia Legislativa durante quatro legislaturas, de 1951 a 1963. Antes fora oficial de gabinete do
Ministro da Justiça, na gestão do Ministro Eurico Gaspar Dutra. No Executivo, foi também Secretário do Ministro da Viação e Obras Públicas no curto período do
Presidente João Goulart.
Seu trabalho projetou-se por todo o Vale do Jaguaribe, sendo, no seu tempo, o principal impulsionador do desenvolvimento daquela região. Seu descortino, sua competência e, sobretudo, a abnegação e o
idealismo, em tudo contribuíam para consolidação do
perfil econômico do Vale Jaguaribano, tanto na agroindústria, no apoio às classes produtivas, quanto na
embrionária indústria turística. Foi pelo seu esforço
pessoal que a região ganhou importantes rodovias,
como a Translitorânea, que veio a dar condições de
acesso à faixa litorânea da região, e ainda a Ponte
Juscelino Kubitschek, sobre o Rio Jaguaribe, essencial para a ligação terrestre com o vizinho Estado do
Rio Grande do Norte.
Nesta Casa, integrou as Comissões de Relações Exteriores, Mista de Orçamente, de Economia e
do Polígono das Secas. Foi de sua iniciativa, naquela
época, uma importante publicação tratando do Banco
do Nordeste e a Valorização do Polígono das Secas.
Profundamente culto e inteligente, recebeu, ao
longo de sua vida pública, condecorações relevantes,
destacando-se os títulos de Comendador da Ordem
de São Gregório Magno, da Santa Sé; Cidadão Honorário de Nova Orleans e San Leandro; e Prefeito Honorário de Kansas City. Coroando sua vida pública,
foi, poucos dias antes de sua passagem, homenageado pela Câmara Municipal de Aracati, que lhe outorgou sua mais importante comenda, a Medalha Dragãodo Mar.
Sr. Presidente, ao fazer esse resgate da vida de
Ernesto Gurgel Valente, quero, no tributo público, reconhecer a importância de seu trabalho para o Aracati, para o Vale Jaguaribano e para todo o Ceará.
Muito Obrigado.
O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a datar dos Oitocentos, a humanidade atingiu
patamar em que ficou inconteste a importância cada
vez maior da ciência e tecnologia em nossas vidas.
Em menos de três séculos, a chamada C&T assumiu papel efetivamente avassalante no dia-a-dia
dos cidadãos. Papel inaudito até então, haja vista que
hoje não se faz praticamente nada sem que se utilizem, de uma ou de outra forma, auxílios tecnológicos
dos mais vários matizes.
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E não falamos apenas da televisão, do computador, do automóvel e do transporte aéreo, dentre outros exemplos mais patentes, senão também da mera
abertura de portas por meio de cartões magnéticos
ou das corriqueiras vacinações em massa, que quase
eliminam as doenças comuns à infância. Isso para
não falar do uso indiscriminado das pílulas anticoncepcionais, que tanto modificam o comportamento
sociossexual humano, e - por que não? - da lâmina
de barbear, de uso corrente pelo "homem tecnológico", cuja aparência a substituição da incômoda navalha chega a transformar.
Em síntese, a chamada revolução tecnológica
está aí. E veio para ficar.
Entretanto, o mal infelizmente também habita a
humanidade. É inegável que a C&T serviu e serve
igualmente a inconfessáveis propósitos bélicos. Pior:
talvez se possa asseverar que os maiores avanços
técnico-científicos da história recente se tenham
dado graças às guerras - o intolerável preço que se
tem pago pelo conforto cotidiano, Srs. Deputados, em
legítimo desatino!
E será que paga a pena? Quem sabe não podemos vir a ter outro estímulo ao desenvolvimento da
tecnologia de ponta, que não o sofrimento dos coirmãos ou mesmo a morte dos semelhantes?
Nesse passo, certamente teremos de chegar a
um ponto em que os Estados Unidos e outras potências do dito Primeiro Mundo - e não só deste - terão de compreender que ou as guerras cessam ou
terminam os tempos. Aí, acabam-se os investimentos
em destruição, e a C&T da paz terá por fito somente a
redução das desigualdades sociais e a promoção da
democracia.
Ilustres pares, este relato se prende à discussão
reaberta no País em meados de 2001, na Conferência Nacional de Tecnologia, Ciência e Inovação.
Reunidos em Brasília, pesquisadores, professores, empresários e políticos debateram o projeto denominado Lei de Inovação. Especificamente, a tônica
dos trabalhos foram propostas de criação de mecanismos que facilitem a integração dos trabalhos das
universidades e dos institutos públicos de pesquisa
com a iniciativa privada.
Os resultados surpreenderam. Aliás, não poderia
ser de outra forma. Afinal, a exemplo do renomado Estado do Espírito Santo, há cerca de trinta anos diversas
unidades federativas coirmãs já promovem a aproximação entre ambos os sistemas: o produtivo, em especial o
industrial, e o de pesquisa, em especial a aplicada.
Por isso, é lastimável que, neste País, em 1999,
se tenha investido a insignificância de apenas 0,87%
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do PIB em pesquisa e desenvolvimento - P&D, a irmã
gêmea da C& 1. É igualmente lamentável que, embora
em 2001 o montante se tenha elevado a inegáveis
1,4%, ainda não tenhamos chegado sequer à metade
da proporção mínima de 3% do valor da produção
anual de rigor das nações do chamado Primeiro Mundo. Uma lástima.
Explicitamente, é consabida a carência de verbas de nossas universidades públicas. Em bom português, elas se encontram em penúria crônica, o que
acaba por comprometer a devida integração setor privado/ciência brasileira, chave para maior autonomia
econômica do País e sua melhor integração no mundo globalizado. É preciso pôr cobro a este status
quo, para que os desígnios da Conferência em apreço tomem lugar, reduzam-se nossas vergonhosas desigualdades e bem se disseminem nossos ideais democráticos constitucionais.
Nobres Deputados, por fim e não menos importante, neste panorama ainda longe do ideal, mas cujos indicadores seguramente dão esperança, é mister
destacar as maiores vítimas: as pequenas e microempresas. Logo, as maiores responsáveis pela geração
de empregos no Brasil devem ser as principais beneficiárias do saber universitário aplicado ao processo
produtivo.
Por isso a não-difusão dos resultados técnicos
do encontro entre a indústria e os institutos de pesquisa às empresas de menor porte só estenderia os
maus índices de distribuição de renda ao âmbito empresarial. Tudo o que não se quer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil precisa de projeto nacional que sintetize
a convergência de forças políticas, econômicas e sociais. É hora de institucionalizar um pacto entre o crescimento econômico e o social, que nos dê forças nas negociações e confrontos no plano internacional.
Nos últimos anos, ocorreram mudanças de naturezas distintas na vida brasileira: de um lado, a
economia foi organizada por meio de drástica redução nas taxas de inflação e sensível melhoria em
leis e normas que regem o ambiente de negócios;
de outro, apesar dos benefícios sociais da estabilização da moeda e de um conjunto de programas
assistenciais iniciados pelo Governo, os problemas
sociais persistem e assumem a feição de urgência
nacional.
A reforma tributária faz falta; outras mudanças
legais, porém, foram efetivadas, propiciando às empresas condições de trabalhar com maior competitivi-
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dade. As empresas nacionais e as estrangeiras recém-chegadas intensificaram a concorrência, elevando a qualidade dos bens e serviços e, assim, favorecendo o consumidor. Essa melhoria da qualidade dos
produtos é um dos fatores que estão elevando as exportações brasileiras.
O fortalecimento da economia fornece recursos
para algumas ações sociais de grande efeito, embora
ainda insuficientes para o resgate da dívida social que
carregamos há décadas. A boa notícia é que se abre
agora um horizonte de crescimento econômico e, por
isso, podemos e devemos colher os frutos sociais
desse desenvolvimento.
Nos últimos anos foi muito difícil estimar o futuro
ou acreditar em nossa capacidade de conquistar
objetivos.
Quando da implantação do Plano Real, a
auto-estima dos brasileiros havia chegado a seu ponto mais baixo. Não eram muitos os que acreditavam
possível vencer a inflação que castigava o Brasil há
tantos anos. Vencida a inflação, seguiram-se anos em
que o País se viu atingido por uma série de choques
internacionais, e pareceu realmente que chegaria a
uma situação semelhante à tragédia que hoje assola
a Argentina.
Durante os últimos anos, o Plano Real funcionou como projeto nacional do Brasil, tendo a consolidação da estabilidade monetária e o equacionamento
das relações financeiras externas como metas principais e tratando as questões sociais em caráter emergencial. Agora é necessário ampliar esse rol de objetivos, manter como permanentes as duas metas monetárias, mas adicionar pontos de referência sociais no
contexto das prioridades.
Temos uma dívida social a resgatar - e esta causa não pode estar ausente do primeiro escalão de
prioridades de um projeto nacional do Brasil. É necessário, portanto, tornar a economia mais eficiente e democratizar a propriedade, promover o trabalho e o
emprego e eliminar a pobreza absoluta.
Se mergulharmos no estudo das particularidades das metas sociais, vamos verificar que elas
têm muito a ver com o desenvolvimento da econo·
mia.
Promover o trabalho e o emprego, por exemplo,
requer medidas de resultados imediatos e outras de
médio e longo prazos. Se tal meta estivesse entre as prioritárias, ninguém se esqueceria de que, sobre as folhas de pagamento das empresas, pesam impostos, taxas e obrigações, que totalizam mais de 100%. Em outras palavras, se o empregador paga um salário de 300
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reais ao empregado, tem de arcar com outros 300 reais com as tais taxas, impostos e obrigações.
Transferir esses encargos da folha para outra
fonte, sem dúvida, resultaria em um choque de emprego no País.
E para que outras fontes seriam transferidos?
Alguns itens poderiam ser considerados em função
do faturamento, ou do lucro; outros poderiam ser, simplesmente, suprimidos. Tal mudança ensejaria uma
revisão dos critérios de custo/benefício das taxas. Seriam beneficiadas as empresas com maior folha de
pagamento. No momento em que isso for efetivado, o
empresário pensará menos na hora de decidir se contrata ou não mais um empregado.
Promover o trabalho e o emprego requer também maiores investimentos por parte do País na formação profissional.
O outro objetivo emergencial - eliminação da pobreza absoluta - seria ajudado por essas medidas de
apoio ao trabalho e emprego, mas requereria alguma
criatividade na configuração de projetos de habitação
para a população de baixa renda, ou sem renda.
Não há contradição entre os itens econômicos
e sociais que estamos preconizando para compor o
projeto nacional. Todos os itens sociais seriam irrealizáveis sem que previamente tivesse ocorrido a
reorganização da economia. Mas sua inclusão entre as prioridades resultará em fortalecimento econômico.
Na verdade, a síntese de um projeto nacional
para o nosso País não poderia deixar de ser a eliminação do desnível entre os dois Brasis, por meio da
elevação da parte menos favorecida para que integre
o contexto da outra metade.
Isso não quer dizer que devam ser suprimidos
investimentos em ciência e tecnologia ou no ensino
superior. Pelo contrário. Os avanços nessa direção
serão de inestimável importância para os projetos sociais.
Não devemos cometer o equívoco de deixar de
exportar alimentos enquanto não alimentarmos toda
a população. Primeiro, porque essas duas ações não
são excludentes: o potencial de produção de alimentos do Brasil está longe de ser totalmente utilizado.
Segundo, porque as exportações são úteis para o fortalecimento da economia, o que é indispensável para
o resgate da dívida social.
A solução de nossos problemas será mais difícil
se deixarmos de considerar que somos parte do mundo. Reclamamos - e com razão - dos males da globalização, temos de nos defender deles, mas não devemos nos esquecer de que o mundo caminha mais de-
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pressa porque os países trocam produtos, tecnologia,
investimentos e experiências.
Precisamos viver em consonância com o mundo
e de olhos fixos no futuro. E é muito mais fácil projetar
nosso futuro observando a trajetória dos outros países' seus erros e acertos. E viver em consonância
com o mundo não significa abrir mão da natureza dos
brasileiros, deixar de lutar pelos interesses do Brasil e
de desenvolver o espírito de solidariedade entre os
brasileiros.
Devemos, cada vez mais, ser brasileiros, cultivar a cultura de nosso povo, a solidariedade multirracial e a integração regional deste País continente.
E precisamos cultivar a democracia, cuja prática é o
princípio básico para a construção do futuro coletivo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Município de Centenário do Sul, no
Estado do Paraná, completou 49 anos no dia 14 de
dezembro, data em que, no ano de 1952, foi realizada a sessão solene de sua instalação e de posse do
primeiro Prefeito, Sr. Afonso Belenda, e da Câmara de
Vereadores.
A formação do povoado que lhe deu origem
teve início entre os anos de 1943 e 1944, quando lá
chegaram os primeiros colonizadores. Em 20 de
agosto de 1945 foi efetuada a demarcação dos lotes urbanos e rurais pelo engenheiro Casimiro
Leão. A terra fértil atraiu homens de negócios, fazendeiros e agricultores, destacando-se, entre outros, João de Carlos, João Ferreira dos Anjos, José
Climácio da Silva, Benedito Anacleto Resende, Pedro Gonçalves da Silva e Horácio P. da Silva, 1° vereador de Centenário do Sul, na Câmara Municipal
de Jaguapitã.
Em 1946, foi construída a primeira capela, com
a primeira missa celebrada em 6 de setembro pelo
Padre Luiz de Otam; em 1947, entrou em funcionamento a primeira serraria, que impulsionou o desenvolvimento do lugar, que em 10 de outubro foi elevado
à categoria de Distrito Administrativo; a primeira escola foi construída em 1948, e em 1949 Centenário já
contava com um campo de pouso para aviões de pequeno porte; a energia elétrica chegou entre 1950 e
1952; e o primeiro vigário, Frei Francisco, lá instalou-se em 1951, ano em que houve o desmembramento de Jaguapitã, em face do crescimento e progresso do então Distrito.
Há duas versões para o topônimo Centenário do
Sul: uns dizem que o engenheiro Casimiro Leão as-
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sim denominou a localidade para indicar que ficava
próxima do Ribeirão Centenário, na parte sul da gleba; outros atribuem-no ao fato de que no ano de sua
instalação o sul do Estado comemorava o centésimo
aniversário de emancipação de São Paulo.
Com área de 393 quilômetros quadrados, o Município divide sua economia entre a Agricultura, com
predomínio da cultura canavieira, e a Pecuária de corte, com extensas pastagens. O comércio e as microindústrias geram a maior parte do ICMS, e a outra parcela da arrecadação é proveniente de outras transferências de recursos estaduais e municipais. A maior
parte do orçamento municipal é destinada à manutenção da Educação e da Saúde, que foram municipalizadas.
Centenário do Sul conta com 11 escolas municipais e 2 estaduais, respectivamente, 2.843 e
2.239 alunos, num total de 5.082 estudantes. Seu
setor de saúde é bem equipado: o hospital municipal tem 28 leitos, distribuídos em 5 quartos, 2 enfermarias, 1 UTI, uma maternidade, 2 pediatrias e um
raio X. Nos postos de saúde, a população carente
tem acesso a medicamentos, os quais, em caso de
falta, são fornecidos por farmácias da cidade, devidamente credenciadas por licitação. Para reforço da
alimentação das famílias carentes, a Prefeitura distribui diariamente 200 litros de leite de soja a 180 famílias cadastradas.
Na história do Município, destaca-se a do Distrito de Vila Progresso, que foi um grande centro comercia/. No bairro, cercado por florestas de peroba-rosa e habitado por mais de 30 mil pessoas, havia um grande comércio e muita fartura, com lojas
de confecções, mercearias, açougues, além de médicos, dentistas e outros profissionais liberais. Palco de um dos mais sangrentos conflitos armados
que o norte do Paraná registrou, foi o pivô central da
Guerra de Porecatu, no final da década de 40, que
envolveu os Municípios de Porecatu, Centenário do
Sul, Guaraci, Jaguapitã, Florestópolis e Miraselva.
Com o fim do Ciclo do Café, o êxodo rural provocou
o esvaziamento do Distrito, onde hoje vivem menos
de 300 pessoas.
Finalizando, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, parabenizo o Prefeito Municipal, Dr. Antônio Mário Guirro, que está na terceira e muito profícua gestão, o Vice-Prefeito Luiz Paulo Gallego, o Presidente
da Câmara, Rivaldo Alves de Souza, os Vereadores
Celso Delani, Edinelson Ribeiro Silva, Jorge Stecanelli, Luiz Carlos Zanoni, Nivaldo Saulo Sartori,
Osmar Martins de Azevedo, Vanderlei Marin da Silva
e Vera Lice Pazzotti. assim como as lideranças em-
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presariais, religiosas, de trabalhadores, agricultores,
pecuaristas, professores, estudantes, donas de casa,
profissionais liberais, a sociedade de Alvorada do Sul
pelo transcurso do quadragésimo nono aniversário do
Município.
Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Como parte das comemorações aos sessenta e cinco anos da Irmandade da Santa Casa de Londrina,
foi inaugurado no dia 20 de dezembro de 2001 o
Centro de Emergência e Trauma da instituição, com
novas instalações de Pronto Socorro, Unidade de
Terapia Intensiva de Trauma e Unidades de Internação.
Durante a solenidade, foi entregue o Título de
Irmão Benemérito ao Excelentíssimo Senhor Ministro
da Saúde, Senador José Serra, em reconhecimento
ao trabalho que vem desenvolvendo à frente da Pasta
e pelo apoio conferido ao projeto de ampliação da
Santa Casa de Londrina.
Expresso minha alegria, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, ao fazer esta comunicação, por haver
contribuído para a concretização das obras de ampliação e modernização do hospital, que possa melhorar ainda mais o atendimento que presta à população
de Londrina e do norte-paranaense.
Parabenizo o Provedor da Irrnandade da Santa
Casa de Londrina, Dr. José Cyrillo Silveira Mendes, o
Diretor Dr. Fahd Haddad, os demais membros de sua
direção, os funcionários e todos quantos colaboraram
para a importante realização, assim como a com unidade local, por mais essa conquista no campo da
saúde.
Ao Ministro José Serra, o muito obrigado de todos os londrinenses e os meus cumprimentos pelo
Título de Irmão Benemérito que lhe foi concedido
pela Santa Casa de Londrina.
O eminente Ministro, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, que está deixando a Pasta da Saúde é credor do reconhecimento e da admiração de
todos os brasileiros pelo brilhante trabalho desenvolvido, que rendeu a S. Exa. o título de melhor Ministro da Saúde do País.
Externamente, nobres Colegas, o Ministro
José Serra obteve significativas vitórias para o
Brasil, como no caso das patentes de medicamentos, fato que lhe valeu o respeito da comunidade
internacional.
Aproveito, portanto, a oportunidade para novamente parabenizá-lo e formular votos de sucesso
em seus novos desafios.
Muito obrigado.
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O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna
para render a minha homenagem ao ilustre amigo Sr.
Barjas Negri, empossado ontem pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso como o novo Ministro da
Saúde.
Um ato pleno de reconhecimento pelo nosso
Presidente a este cidadão piracicabano pela sua capacidade, integridade e competência, já demonstrada
no trato de soluções dos enormes problemas que afetam a Pasta da Saúde.
Sua trajetória na vida pública é marcada com
sucesso por todos os postos que ocupou.
Formado economista pela Universidade Metodista de Piracicaba em 1973 e complementada sua
formação acadêmica com o título de Mestre em Economia pela Unicamp, em 1977, posteriormente, o de
Doutor em Economia pela mesma Unicamp, em
1994.
Foi professor e pesquisador do Instituto de Economia da Unicamp, desde 1986.
Sua experiência no setor público se deu nas três
esferas de Governo.
Foi Secretário Municipal de Educação e Secretário de Planejarnento do Município de Piracicaba,
São Paulo.
Em âmbito estadual, foi Coordenador de Políticas Sociais e Coordenador de Planejamento e Avaliação do Governo de São Paulo e Coordenador de
Planejamento da Unicamp.
No âmbito federal, ocupou o cargo de Secretário Executivo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e Secretário Executivo do
Ministério da Saúde.
Publicou vários artigos e escreveu diversos livros.
Como vêem, Sr. Presidente e nobres colegas,
o novo Ministro da Saúde é um homem cuja vida é
recheada de grandes experiências, vitórias e conquistas.
Quero, nesta oportunidade, Sr. Presidente,
deixar registrado nos Anais desta Casa a minha
satisfação e os votos de pleno êxito ao arnigo Barjas Negri pela difícil e espinhosa missão que recebeu para comandar a gestão da saúde do povo
brasileiro.
Não tenho dúvidas que este novo desafio será
mais uma conquista vitoriosa a ser colecionada pelo
Sr. Barjas Negri.
Muito obrigado.
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v - ORDEM DO DIA
PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:
Partido

Bloco

RORAIMA
Aírton Cascavel

PPS

POT/PPS

Alceste Almeida

PL

PLlPSL

Luciano Castro

Presentes de Roraima

PFL

: 3

AMAPÁ
Antonio Feijão

PSDB

Badu Picanço

PL

Eduardo Seabra

PTB

Evandro Milhornen

PSB

Jurandil Juarez

PMOB

Presentes de Amapá

PLlPSL

PSB/PCDOB

5

PARÁ
PFL

Oeu",deth Pantoja
Elcione Barbalho

PMOB

Gerson Peres

PPB

Giovanni Queiroz

POT

Josué Bengtson

PTB

Haimundo Santos

PL

Vic Pires Franco

PFL

Zenaldo Coutinho

PSDB

PDT/PPS

PLlPSL

Presentes de Parâ : 8
AMAZONAS
Atila Lins

PFL

Francisco Garcia

PFL

Pauderney Avelino

PFL

Silas Câmara

PTB

Vanessa Gra=iotin

PCdoB

PSB/PCOOB

Presentes de Amazonas : 5
RONDONIA
Confúcio Moura

PMOB

Eurlpedes Miranda

PDT

Presentes de Rondonia

PDT/PPS

: 2

ACRE
IIdefonço Cordeiro

PSOB

João Tota

PPB

Márcio BIUar

PPS

Marcos Afonso

PT

N ilsan Mourão

PT

Presentes de Acre : 5
TOCANTINS
Antônio Jorge

PTB

Dolores Nunes

PMDB

Os.valdo Reis

PMDB

Presentes de Tocantins: 3

POT/PPS
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Bloco

MARANHÃO
Eliseu Moura

PPB

Gastão Vieira

PMDB

Neiva Moreira
Nice

Lob~o

PDT

PDT/PPS

PFL

Presentes de Maranhão :4

CEARÁ
Adolfo Marinho

PSDB

Almeida de Jesus

PL

Anlbal Gomes

PMDB

Imicio Arruda

pedoB

José Unhares

PPB

José Pimentel

PT

Léo Al~ntara

PSDB

Manoel Salviano

PSDB

Marcelo Teixeira

PMDB

Mauro Benevides

PMDB

Moroni Torgan

PFL

Nelson Otoch

PSDB

Pimentel Gomes

PPS

Raimundo Gomes de Matos

PSDB

Roberto Pessoa

PFL

Rommel Feij6

PSDB

Vicente Arruda

PSDB

Presentes de Ceará : 17

PlAul
Atila Ura

PSDB

B.Sá

PSDB

Heráclito Fortes

PFL

Joao Henrique

PMDB

Mussa Demes

PFL

Themístodes Sampaio

PMDB

Presentes de Piauí : 6

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina

PMOB

Carlos Alberto Rosado

PFL

Henrique Eduardo Alves

PMDB

Iberê Ferreira

PTB

Laire Rosado

PMDB

Lavoisier Maia

PFL

MúcioSá

PTB

Neylopes

PFl

Presentes de Rio Grande do Norte : 8

PUPSL

PSB/PCDOB

PDT/PPS
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PARAIBA
Adauto Pereira

PFL

Armando Abilio

PSDB

Avenzoar Arruda

PT

Carlos Dunga

PTa

Damião Feliciano

PM08

Domiciano Cabral

PSDB

Efraim Morais

PFL

Presentes de Paralba : 7
PERNAMBUCO
Djalma Paes

PSB

PSB/PCDOB

Eduardo Campos

PSB

PSB/PCDOB

Fernando Ferro

PT

Inocêncio Oliveira

PFL

José Chaves

PMOB

Luiz Piauhylino

PSDB

Pedro Eugênio

PT

Wolney Queiroz

POT

PDT/PPS

Presentes de Pernambuco : 8
ALAGOAS
Augusto Farias

PPB

Givaldo Carimbào

PSB

José Thomaz NonO

PFL

Olavo Calheiros

PMDB

Regls Cavalcante

PPS

POT/PPS

PDT/PPS

PSB/PCDOB

Presentes de Alagoas : 5
SERGIPE
IVéln Paixão

PPS

Jorge Alberto

PMDB

Pedro Valadares

PSB

PSB/PCDOB

Tânia Soares

PCdoB

PSB/PCDOB

Presentes de Sergipe : 4
BAHIA
Claudio Cajado

PFL

Eujácio Simões

PL

Félix Mendonça

PTS

Francistõnio Pinto

PFL

Jairo Carneiro

PFL

Jaques Wagner

PT

João Leão

PPB

Jonival Lucas Junior

PMOB

José Lourenço

PMOB

José Rocha

PFL

Jutahy Junior

PSDB

Luiz Alberto

PT

Luiz Moreira

PFL

Milton Barbosa

PFL

Paulo Magalhães

PFL

PLlPSL
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Partido
Pedro Irujo

PFL

Reginaldo Gennano

PFL

Roland Lavigne

PMDB

Saulo Pedrosa

PSDB

Ursicíno Queiroz

PFL

Waldir Pires

PT

Yvonilton Gonçalves
Presentes de Bahia : 22

PFL

MINAS GERAIS
Aécio Neves

PSDB

Aracely de Paula

PFL

Carlos Mosconi

PSOB

Danilo de Castro

PSOB

Edmar Moreira

PPB

Eduardo Barbosa

PSDB

Elias Murad

PSOB

Elíseu Resende

PFl

Gilmar Machado

PT

Ibrahim Abi-Ackel

PPB

João Magno

PT

José Milílao

PTB

Lael Varella

PFL

Lincoln Portela

PSL

Marcos Lima

PMOB

Maria do Carmo Lara

PT

Mário Assad Junior

PL

Mário de Oliveira

PST

Olimpio Pires

PDT

Osmânio Pereira

PSOB

Paulo Delgado

PT

Philemon Rodrigues

PL

Rafael Guerra

PSOB

Romeu Queiroz

PTB

Ronaldo Vasconcellos

PL

Saraiva Felípe

PMDB

Saulo Coelho

PSOB

Sérgio Miranda

PCdoS

Silas Brasileiro

PMDB

Virgllio Guimarães

PT

Walfrido Mares Guia

PTB

Zezé Perrelta
Presentes de Minas Gerais : 32

PfL

Bloco

PUPSL

PLlPSL

POTlPPS

PLlPSL

PLlPSL

PSB/PCOOB

EsplRITO SANTO
Feu Rosa

PSOB

João Coser

PT

José Carlos Elias

PTB

José Carlos Fonseca Jr.

PFL

Ricardo Ferraço

PPS

Rita Camata

PMDS

ProClAntocr: ""6 I=Ghiritn ~antn

.R

POT/PPS
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Partido

Bloco

RIO DE JANEIRO
Aldir Cabral

PFL

Alexandre Santos

PSDB

Candinho Maltos

PSDB

Carlos Nader

PFL

Carlos Santana

PT

Dr. Heleno

PSDB

Fernando Gonçalves

PTB

lédio Rosa

PFl

Jair Bolsonaro

PPB

Joáo Mandes

PFL

Jorge Biltar

PT

Luiz Ribeiro

PSOB

Luiz Sérgio

PT

Milton Temer

PT

Mlriam Reid

PSB

PSBIPCOOB

Miro Teixeira

POT

POTIPPS

Paulo Baltazar

PSB

PSB/PCDOB

Paulo FlliJó

PSOB

Paulo Lessa

PPB

Rodngo Mala

PFL

Rubem Medina

PFL

Simão Sessim

PPB

Valdeci Paiva

PSL

PLlPSL

PSB

PSB/PCOOB

Wanderley Martins
Presentes de Rio de Janeiro : 24
SÃO PAULO
Aloizio Mercadante

PT

André Benassi

PSOB

Angela Guadagnin

PT

Antonio CarlOS Pannunzio

PSDB

Arlindo Chinaglia

PT

Arnaldo Madeira

PSOB

Ary Kara

PTB

Bispo Wanderval

Pl

Corauci Sobrinho

PFL

Cunha Bueno

PPB

Delfim Netto

PPB

Or. Hélio

POT

Ouilio Pisaneschi

PTB

PLlPSl

PDT/PPS

Emerson Kapaz

PPS

Fernando Zuppo

PSOC

Gilberto Kassab

PFL

Jair Menegualli

PT

João Eduardo Dado

POT

PDT/PPS

João Herrmann Neto

PPS

PDT/PPS

João Paulo

PT

Jorge Tadeu Mudalen

PMOB

PDTIPPS
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Partido
José Genolno

PT

José Roberto Batochio

PDT

Julio Semeghini

PSOB

Kincas Maltos

PSB

Lamartlne Posella

PMDB

Luciano Zica

PT

Luiza Erundina

PSB

Marcelo Barbieri

PMDB

Medeiros

PL

Moreira Ferreira

PFL

Orlando Fantazzini

PT

Paulo Kobayashi

PSDB

Professor Luizinho

PT

Ricardo Berzoini

PT

Ricardo Izar

PTB

Robson Tuma

PFL

Rubens Furlan

PPS

Wagner Rossi

PMDB

Xico Graziano

PSDB
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Bloco

PDT/PPS

PSBIPCDOB

PSBIPCDOB

PUPSL

PDT/PPS

SÃO PAULO
Zé Indio

PMDB

Zu/aiê Cobra

PSDB

Presentes de São Paulo: 42
MATO GROSSO
Osvaldo Sobrinho

PTB

Telé Bezerra

PMDB

Wilson Santos

PSDB

Presentes de Mato Grosso : 3

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz

PCdoB

Alberto Fraga

PMDB

Paulo Octávio

PFL

PSBIPCDOB

Presentes de Distrito Federal : 3

GoIÁs
Aldo Arantes

PCdoB

Geovan Freitas

PMDB

Luiz Billencourt

PMDB

Norberto Teixeira

PMDB

Pedro Chaves

PMDB

Vilmar Rocha

PFL

P/1lS8ntes de Goiás : 6
MATO GROSSO DO SUL
Dr. Antonio Cruz

PMDB

Marçal Filho

PMDB

Marisa Serrano

PSDB

Nelson Trad

PTB

Waldemir Moka

PMDB

Presentes de Mato Grosso do Sul ; 5

PSB/PCOOB

DIARI() DA ('AMARA DOS DEPIJJADOS

02016 Sexta-feira 22

Partido
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Bloco

PARANÁ
Abelardo Lupion

PFL

Affonso Camargo

PSDB

Airton Roveda

PTB

AJex Canzianl

PSDB

Basilio Villani

PSDB

Chico da Princesa

PSDB

Dilceu Sperafico

PPB

DL Rosinha

PT

Flávio Arns

PT

Gustavo Fruet

PMDB

Iris Simões

PTB

Luciano Pizzatto

PFL

Moacir MicheleUo

PMDB

Odllio BalbinoUi

PSDB

Oliveira Filho

PL

PUPSL

Rubens Bueno

PPS

POT/PPS

Santos Filho

PFL

Werner Wanderer

PFL

Presentes de Paraná : 18
SANTA CATARINA
Antõnio Carlos Konder Reis

PFL

Edinho Bez

PMDB

Edison Andrino

PMDB

Eni Voltolini

PPB

Fernando Coruja

PDT

Gervásio Silva

PFL

João Matos

PMDB

João Pizzol<lUi

PPB

Paulo Gouvêa

PFL

Pedro Biltencourt

PFL

Renato Vianna

PMDB

Vicente Caropreso

PSDB

PDT/PPS

Presentes de Santa Catarina : 12
RIO GRANDE DO SUL
Ana Corso

PT

Edlr Oliveira

PTS

Enio Baccl

PDT

PDT/PPS

PSB

PSBJPCDOB

Ezjdio Pinheiro
Henrique Fontana

PT

Mendes Ribeiro Filho

PMDB

OrlandO Desconsi

PT

Osmar Terra

PMDB

Osvaldo Blolchi

PMDB

Telmo Kirst

PPB

Veda Crusius

PSDB

Presentes de Rio Grande do Sul : 11

h.wereiro de 2002

mARIO DA C:\MAR.\ DOS DEPUTADOS

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A lista de
presença registra o comparecimento de 274 Senhores Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Item 1:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 856-A, DE 2001
(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n° 856, de 2001, que
aprova o texto do Acordo entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Hungria sobre Cooperação nos Campos da Quarentena Vegetal
e da Proteção de Plantas, celebrado em
Brasília, em 10 de novembro de 1999; tendo pareceres das Comissões: de Agricultura
e Política Rural, pela aprovação (Relator:
Sr. Joel de Hollanda); de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, pela aprovação (Relator: Sr. Luiz Ribeiro); e de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa (Relator: Sr. Marcos Rolim).
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Em discussão. (Pausa.)
Vai-Se Passar À Votação Da Matéria.
O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT encaminha
o voto favorável à matéria, o que é natural, já que houve parecer favorável na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.
Chamo, porém, a atenção para um ponto fundamentai: a questão da proteção do comércio internacional de vegetais, abordada aqui de maneira soberana, com tratamento eqüitativo entre os países, entre
as partes envolvidas, para facilitar e incrementar o comércio alternativo do Brasil com a Europa do Leste.
Sr. Presidente, tratamentos desse tipo não existem em relação a todos os países. É preciso que os
acordos extremamente bem elaborados que o Brasil
faz éom diversos países, freqüentemente, também
em relação à União Européia e aos Estados Unidos,
tenham o mesmo tratamento.

Sexta-Icira 22 02017

Sabemos que o protecionismo praticado pela
União Européia em relação aos produtos agrícolas
brasileiros, assim como pelo Canadá e pelos Estados
Unidos, muitas vezes, parece travestido de defesa sanitária ou de questões técnicas na exportação de vegetais e de produtos pecuários.
É preciso que o Brasil se coloque de maneira firme diante do fato, porque se fala em globalização e
em ALCA, mas, na hora da globalização, que poderia
trazer-nos benefícios, quando se trata do açúcar, dos
cítricos, dos produtos vegetais e dos de origem animai, o protecionismo aparece da maneira mais desavergonhada por parte dos países que se dizem industriais, de tecnologia de ponta, mas que praticam um
protecionismo danoso às nossas economias.
Portanto, Sr. Presidente, ao votar favoravelmente à matéria e ao elogiar a postura do Brasil diante
desse acordo, não podemos deixar de chamar a atenção para a necessidade de o País, na assinatura de
acordos, nas negociações de acordos bilaterais ou ainda na sua inserção em área de comércio americana,
ter uma postura firme e desafiadora diante das atitudes
imperialistas praticadas em detrimento da nossa agricultura, da nossa produção e da nossa economia.

O PT vota favoravelmente ao projeto.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Concedo a palavra pela ordem ao Deputado Eni Voltolini,
para encaminhar a votação da matéria.
O SR. ENI VOLTOLlNI (PPB - SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como
Vice-Líder do PPB e em nome do Partido Progressista Brasileiro, registro apenas a satisfação de ver o
acordo assinado e prorrogado e a preocupação do
Partido Progressista, que é diversa daquela exposta
pelo orador que me antecedeu.
Precisamos ter uma visão clara e abrangente
dos acordos que o Brasil faz, para verificarmos se não
existem eventuais lacunas que possam causar algum
tipo de problema. Sabemos que, hoje, barreiras sanitárias e fitossanitárias, como é o caso, podem às vezes causar dificuldades na relação desse dito mundo
globalizado. Mas nunca o PPB irá colocar óbices para
acordos que mantenham a condição de o Brasil ter a
relação internacional cada vez mais preservada, ainda mais que nosso País tem também na agricultura
um dos seus principais suportes.
Nós queremos que isso tenha continuidade. Porém, desejamos que haja, Sr. Presidente, não apenas
a assinatura do acordo, mas a fiel observância do rito
nele previsto, para a preservação da soberania e da
garantia da nossa agricultura.

020]X Sexla-lcira 22
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Com essa única ressalva, o PPB encaminha favoravelmente à aprovação desse acordo com a Hungria.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Vou
submeter a votos o Projeto de Decreto Legislativo
nQ 856, de 2001.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'1. É aprovado o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Hungria sobre Cooperação nos
Campos da Quarentena Vegetal e da Proteção de
Plantas, celebrado em Brasília, em 10 de novembro
de 1999.
Parágrafo único. Ficarão sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso I do art. 49 da
Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2 2 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Aqueles
que forem pela aprovação permaneçam como se
acham.
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Há sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 856-B, DE 2001
Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Hungria sobre Cooperação nos Campos da
Quarentena Vegetal e da Proteção de
Plantas, celebrado em Brasília, em 10 de
novembro de 1999.
O Congresso Nacional decreta:
Art. '1 2 Fica aprovado o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Hungria sobre Cooperação nos
Campos da Quarentena Vegetal e da Proteção de
Plantas, celebrado em Brasília, em 10 de novembro
de 1999.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem revisão do referido Acordo, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso I do art.
49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2fJ Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Fevereiro de 2002
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O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Aqueles
que forem pela aprovação permaneçam como se
acham.
Aprovada.
A matéria vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Item 2:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NU 894-A, DE 2001
(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo ~ 894, de 2001, que
aprova o texto da Convenção Internacional
sobre a Supressão de Atentados Terroristas
com Bombas, adotada pela Assembléia Gerai das Nações Unidas, em 15 de dezembro
de 1997, e subscrita pelo Governo brasileiro
em 12 de março de 1999; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. (Relator: Sr. Moroni Torgan).

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) Vai-se passar à votação da Matéria.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Passo a
palavra ao Deputado Professor Luizinho para encaminhar a votação da matéria.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o acordo vem em
boa hora, e seria interessante que todos prestassem
atenção. Estamos firmando, acatando e assinando
um acordo da ONU para atacar a questão do terrorismo. Porém, tal acordo procura preservar as profundas
relações dos direitos humanos.
Então, há instrumentos utilizados por organismos internacionais que possibilitam a reação de enfrentamento para se exterminar uma barbárie da humanidade, que são os ataques terroristas, sem ter de
infringir normas superiores da humanidade, como a
defesa dos direitos humanos, e sem agir de forma
prepotente, imperialista, corno um comandante do
mundo, conforme fazem os Estados Unidos nessa relação derrotada de bombardear o Afeganistão, matando valhos e mulheres e não conseguindo prender
até agora quem deveria ter sido preso e condenado,
através dos instrumentos jurídicos internacionais
existentes à disposição.
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S.omos favoráveis a esse importantíssimo acordo aSSinado neste momento, nessas condições.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Concedo a palavra ao Sr. Eni Voltolini, para encaminhar a
votação da matéria.
O SR. ENI VOLTOLlNI (PPB _ SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Não temos nenhuma ressalva a fazer. Acho que esse tratado é uma feliz coincidência, quando esta Casa cria uma Comissão Permanente de Segurança Pública para enfrentar em definitivo esses assuntos. Quem sabe os próximos dias
reservem fatos interessantes para discutirmos atentados, seqüestros? Estou até muito curioso para ouvir
algumas pessoas neste plenário, principalmente ao
se falar de seqüestro. Todos sabemos de histórias envolvendo seqüestros. Quero saber a posição que esta
Casa vai adotar em relação a quaisquer tipos de comportamentos inadequados à segurança pública.
O Brasil assinou, em 1999, um tratado que a

mos qualquer forma de terrorismo, e não só o terrorismo com bombas - motivo dessa Convenção.
Esta é a oportunidade para o Congresso brasileiro dar um passo, embora tímido, nesse sentido e já
sinalizar que nós, brasileiros, condenamos todas as
formas ~e terrorismo, inc~usiv~ o te.rr<:>rismo d~ E.stado, praticado pelas naçoes Impenallstas, pnnclpalmente <:>s Esta~os Unid?~, contra os povos, e que
~at~ cnanças, Idosos, CIVIS, como o caso do Afegan1stao~ em .que. ~orreram mais de 20 mil pessoas, o
que na~ fOI notlclad<:> pelos ca~ais monopolistas norte-amencanos. Por ISSO, tambem condenamos essa
forma. de terror, entre tantas outras praticadas pelo
terronsmo de Estad~.
Essa Convençao é uma sinalização muito tímida, por~m importante, do Congresso brasileiro contra
o terronsmo.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Vou sub2
meter a votos o Projeto de Decreto Legislativo n

Assembléia Geral das Nações Unidas convalidou,
preocupada com as questões de terrorismo. A especificidade de serem atentados com bombas é que cha ma a atenção. Diria que muito mais importante que
descrever que tipo de atentados sobre os quais queremos assinar pacto, o Brasil deveria repudiar- como
está fazendo -, de forma absoluta, qualquer tipo de
atentado terrorista.
Esse caso é específico, porque talvez não houvesse a informação de que poderiam ocorrer atentados com o uso de aviões. Para que não tenhamos
essa preocupação e especificidade, é importante que
o País - insisto nesse ponto, para que fique bem claro
_ repudie total e absolutamente qualquer ato de terrorismo internacional patrocinado por quem quer que
seja. Não podemos oferecer o Brasil como salvaguarda de interesses que afetem a nossa segurança ou a
de qualquer outro país.

894, de 2001.
O Congresso Nacional decreta:
2
Art. 1 É aprovado o texto da Convenção Internacional sobre a Supressão de Atentados Terroristas
com Bombas, adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 15 de dezembro de 1997 e subscrita
pelo Governo Brasileiro em 12 de março de 1999.
Parágrafo único. Ficarão sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos dos quais
possam resultar alterações ou revisão da referida
Convenção ou que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, nos termos
do inciso I do artigo 49 da Constituição Federal.
2
Art. 2 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Aqueles
que estiverem de acordo permaneçam como se
acham.

Nessa direção, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o PPB encaminha favoravelmente a qualquer
tratado que busque a preservação da segurança e da
vida de pessoas que habitam este mundo.

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Há sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - O PPB
encaminha favorável.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Agnelo Queiroz para
encaminhar a votação da matéria.
O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB
também encaminha favoravelmente, porque condena-

REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
ti' 894-B, DE 2001
Aprova o texto da Convenção Internacional sobre a Supressão de Atentados Terroristas com Bombas, adotada
pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 15 de dezembro de 1997 e subscrita pelo Governo Brasileiro em 12 de
março de 1999.
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o Congresso Nacional decreta:
Art. 111 Fica aprovado o texto da Convenção
Internacional sobre a Supressão de Atentados Terroristas com Bombas, adotada pela Assembléia Geral
das Nações Unidas em 15 de dezembro de 1997 é
subscrita pelo Governo Brasileiro em 12 de março de
1999.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em alterações ou revisão da referida Convenção ou que acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional, nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal.
Art. 211 Este decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 2002. Deputado lédio Rosa, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Aqueles
que estiverem de acordo permaneçam como se
acham.
Aprovada.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Item 3:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 203-C, DE 1995
(Do Sr. Laprovita Vieira)
Discussão da Redação do Vencido
em primeiro turno da Proposta de Emenda à Constituição n 2 203-8, de 1995, que
dá nova redação ao parágrafo 12 do artigo 222 da Constituição Federal, suprimindo-se o parágrafo 22 do referido artigo, que trata da propriedade de empresas jornalisticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Em discussão. (Pausa.)
Vai-se passar à votação da Matéria.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Com a
palavra, para encaminhar a votação, a Deputada Tânia Soares.
A SRA. TÂNIA SOARES (Bloco/PCdoB - SE.
Sem revisão da oradora) - Sr. Presidente, o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB encaminha favoravelmente.
Aproveitamos o momento em que está sendo
aprovada a redação final para pedir que o Conselho
Nacional de Comunicação Social seja instalado. Um
dos acordos que produziu o consenso em relação a
esta votação tratava da instalação desse Conselho.
Ela cabe ao Congresso Nacional e já deveria ter ocor-
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rido no ano passado, pela aprovação do vencido e
desta lei. Precisamos ter um controle social e garantir
a pluralidade da nossa sociedade nessa nova conformação dos meios de comunicação no País.
Encaminhamos favoravelmente ao vencido.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem a
palavra, para encaminhar a votação da matéria o Sr.
Deputado Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO - Pela Liderança do
PT. Como Vice-Líder, posso fazê-lo.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - V. Exa.
será eterno Líder nesta Casa.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, esta matéria é importantíssima. Não estamos discutindo exclusivamente o
aspecto econômico, a entrada ou não do capital estrangeiro ou a necessidade dos órgão de comunicação no País, mas a democratização dos meios de comunicação.
Esta matéria relaciona-se com episódios recentes envolvendo a ação de diversos países, em particular os Estados Unidos.
Há muito tempo discutimos nesta Casa a importância do processo de abertura, no sentido da ruptura
do monopólio dos meios de comunicação no Brasil.
Esse debate, no entanto, não é simples. Na nossa
bancada, por exemplo, a discussão sobre a aceitação
ou não dessa PEC foi recheada de polêmica. O PT votou favoravelmente à matéria, apresentou diversas
emendas; algumas, inclusive, acatadas. Aquelas que
foram acatadas tratam do aproveitamento do pessoal
da área de comunicação - artistas, profissionais -,
dando prioridade aos brasileiros e à grade de programação na TV.
Quero fazer um paralelo, até porque, hoje, há
preocupação relacionada com a ética na programação brasileira. Ontem, o Deputado Marcos Rolim
apresentou projeto bem elaborado nesse sentido, no
momento em que se debate o conteúdo da programação das TVs brasileiras. A Deputada do PCdoB, que
me antecedeu, comentou sobre o Conselho de Comunicação Social, cuja instalação estamos aguardando há dez anos. Enquanto isso, correm à solta as
concessões. Enquanto isso, caminha a passos largos
um processo de concentração dos meios de comunicação, com poder cada vez maior do Ministério nessa
relação entre concessões e concessionários, o que
estabeleceu o novo coronelismo eletrônico.
Portanto, essa matéria é preocupante. Vamos
votá-Ia em segundo turno. Estamos votando agora a
redação apreciada já pela Comissão que discutiu a
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PECo É importante lembrar que uma das condições
que não foi cumprida para aprovação dessa matéria
foi a instalação do Conselho, a abertura do processo
por parte do Senado, o que pode suscitar, em votação
aqui, no segundo turno, mudanças de posições. Quero realçar essa questão, até porque a matéria é extremamente polêmica e o debate está centrado na questão da democracia.
O Partido dos Trabalhadores vai votarfavoravelmente a essa redação vinda da Comissão Temática,
mas fazendo um alerta no sentido de que as condições efetivas do processo de negociação para votação da matéria sejam apresentadas. Do contrário teremos um novo embate no segundo turno de votação
da matéria, o que pode nos levar a uma completa desconfiança em relação ao cumprimento daquilo que
era a essência básica para um novo modelo de comunicação no Brasil e que parece até agora extremamente desvirtuado.
O PT vai votar favoravelmente à redação vinda
da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Concedo a palavra, para encaminhar a votação da matéria,
ao Deputado Eni Voltolini.
O SR. ENI VOLTOLlNI (PPB - SC. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, redação de vencido é redação de vencido. Já discutimos bastante o assunto
em primeiro turno e iremos encaminhar favoravelmente. Só que o PPB gostaria de fazer, neste momento, um registro, por conta do segundo turno.
Nossa assessoria detectou algumas questões
que nos preocuparam. Estamos nos preparando
para, no momento da discussão em segundo turno,
provavelmente em caráter supressivo - o Regimento
Interno assim o permite -, oferecer contribuições a
respeito da matéria.
Não temos preocupação com investimentos estrangeiros no País. O PPB é favorável a que o capital
estrangeiro esteja presente em investimentos em que
o capital nacional seja detentor majoritário. Nossa
preocupação é no sentido de que o que for aprovado
aqui esteja em consonância com o sentimento da
base partidária e com o que queremos fazer.
Sr. Presidente, a preocupação maior não é apenas quanto ao fato de a responsabilidade editorial ser
afeta a brasileiros. Queremos discutir também a Lei
de Imprensa, exatamente no que diz respeito a responsabilidade. Essa questão não está coberta pela
intenção exposta na votação em primeiro turno que o
PPB também vai tratar no primeiro semestre.
Quanto à votação do vencido em primeiro turno,
logicamente o PPB encaminha favoravelmente.
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SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço
declaração de voto contrário ao texto e à decisão.
Inconformado continuo e estarei lutando pela derrubada desse texto no segundo turno, na terça-feira.
Considero danosa à cultura do povo brasileiro a aprovação do projeto. Na terça-feira, estarei defendendo
minha tese neste plenário.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Deputado, há grande expectativa deste Plenário em relação à próxima terça-feira.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Vou submeter a votos a Redação do Vencido em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nO 203, de
1995.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
Art. 102 O artigo 222 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 222. A propriedade de empresa
jornalística e de radiodifusão sonora e de
sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos,
ou de pessoas jurídicas constituídas sob as
leis brasileiras e que tenham sede no País.
§ 102 Em qualquer caso, pelo menos
setenta por cento do capital total e votante
das empresas jornalísticas e de radiodifusão
sonora e de sons e imagens deverá pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros
natos ou naturalizados há mais de dez
anos, que exercerão obrigatoriamente a
gestão das atividades e estabelecerão o
conteúdo da programação.
§ 2.2 A responsabilidade editorial e as
atividades de seleção e direção da programação veiculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez
anos, em qualquer meio de comunicação
social.
§ 3.2 Os meios de comunicação social
eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a prestação do serviço,
deverão observar os princípios enunciados
no art. 221, na forma de lei específica, que
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também garantirá a prioridade de profissionais brasileiros na execução de produções
nacionais.
§ 4í/ Lei disciplinará a participação de
capital estrangeiro nas empresas de que
trata o § 1í/.
§ 5º As alterações de controle societário das empresas de que trata o § 1Q serão
comunicadas ao Congresso Nacional."
Art. 2.2 Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Aqueles
que forem pela aprovação permaneçam como se
acham
Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Sras. e
Srs. Deputados, como foi discutida e aprovada a redação do vencido sem que houvesse apresentação de
emendas, a Mesa entende que a matéria publicada e
distribuída corresponde à redação que será colocada
para votação em segundo turno.
Dessa forma, a proposta virá à votação na próxima terça-feira, em segundo turno.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Apresentação de proposições.
Os Senhores Deputados que tenham proposi.;ões a apresentar queiram fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSiÇÕES OS
SRS:
JOÃO MAGNO - Requerimento de Informação
- Ao Sr. Ministro Interino dos Transportes, Alderico
Lima, sobre o funcionamento do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes e as investigações sobre irregularidades ocorridas no extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. (RIC
r'fl 4.130/02).
PEDRO EUGÊNIO - Requerimento de Informação - Solicita informações ao Excelentíssimo Senhor
Ministro Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, sobre as atribuições
e conduta de funcionário lotado na Secretaria de
Acompanhamento e Estudos Institucionais. (RIC
nQ. 4.131/02).
NELSON PELLEGRINO - Projeto de Lei - Destina dez por cento das vagas das instituições particulares de ensino superior para estudantes carentes,
sem cobrança de mensalidades, taxas ou qualquer
outra forma de pagamento. (PL n2 6.091/02).
ORLANDO FANTAZZINI - Projeto de Lei -Institui a Certidão Negativa de Utilização Ilegal do Traba-
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lho da Criança e do Adolescente e dá outras providências. (PL n2 6.092/02).
ANTONIO FEIJÃO - Projeto de Lei - Dispõe sobre a exigência curricular imposta aos candidatos a
cargos públicos e também sobre a dispensa do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos
para a investidura de cargo público ou para o ingresso
em Universidades Públicas. (PL n!! 6.093/02).
Projeto de Lei - Dispõe sobre a criação do Distrito Agropecuário do Amapá nos municípios que
menciona, e dá outras providências. (PL ní/6.094/02).
ROBERTO PESSOA - Requerimento - Requer
voto de pesar pelo falecimento do Jornalista Mansueto Barbosa. (REQ ní! 51/02).
MARCOS AFONSO - Projeto de Lei - Determina que empresas de fabricação e comercialização de
uniformes policiais sejam credenciados junto às respectivas instituições policiais, e dá outras providências. (PL ní! 6.095/02).
Requerimento de Informação - Solicita informações quanto a procedimentos de inspeção em Clínicas de Cirurgia Plástica. (RIC n2 4.132/02).
Requerimento de Informação - Solicita informações sobre exigências, até há pouco inexistentes,
para a abertura de novos cursos superiores. (RIC n2
4.133/02).
FEU ROSA - Projeto de Lei - Mera a Lei ní! 8.069,
de 13 de julho de 1990, que "Dispõe sobre o Estatuto
da Criança e do Adolescente, e dá outras providências". (PL ní! 6.096/02).
WILSON SANTOS - Projeto de Lei - Declara
Feriado Nacional o dia 20 de novembro, Dia Nacional
da Consciência Negra. (PL ní! 6.097/02).
Projeto de Lei - Extingue a prática e a divulgação via meios de comunicação, da luta esportiva denominada "Vale Tudo". (PL nJl6.098/02).
Projeto de Lei - Extingue as listas tríplices do
processo de escolha dos dirigentes das escolas técnicas federais, centros de educação tecnológica e escolas agrotécnicas federais. (PL ~ 6.099/02).
CELSO RUSSOMANNO - Projeto de Lei - Altera o art. 31 da lei 8.078 de 11 de setembro de 1990.
(PL n° 6.100/02).
Projeto de Lei - Acrescenta parágrafo primeiro
ao art. 31 da lei 8.078 de 11 de setembro de 1990. (PL
ní! 6.101/02).
Indicação - Sugere a elaboração de um projeto
de lei acrescentando a hepatite c crônica ao rol de doenças previstas na lei ní/ 8.112 de 11 de dezembro de
1990 para aposentadoria por invalidez permanente.
(INC ní! 2.852/02).
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PAULO PAIM - Indicação - Sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, sugerindo o pagamento,
aos servidores do IBGE no Estado do Rio Grande do
Sul, do valor descontado de suas remunerações du rante o período da greve dos servidores públicos federais, ocorrida no ano de 1996. (INC nSl2.853/02).
JUQUINHA - Requerimento de Sessão Solene
- Requer prorrogação da Sessão do dia 11 de março
de 2002 para homenagear o jornal Diário da Manhã,
do Estado de Goiás. (RQS nU 36/02).
PAULO PAIM - Requerimento de Sessão Solene - Requer realização de Sessão Solene dia 17 de
junho em comemoração ao dia do Servidor Público
Aposentado. (RQS oI! 37/02).
TÂNIA SOARES - Projeto de Lei _ Institui o Dia
Nacional da União entre os Povos. (PL n2 6.102/02).
WILSON SANTOS - Projeto de Lei - Dá nova
2
2
redação ao § 2 do art. 45 da Lei n 8.666, de 21 de junhode 1993, que regulamenta0 art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas, para licitações
e contratos da Administração Pública e dá outras providências, para estabelecer critério de classificação
no caso de empate entre duas ou mais propostas. (PL
n2 6.103/02).
DA. ROSINHA _ Requerimento de Informação _
Solicita informações ao Sr. Ministro de Estado da Saúde sobre agrotóxicos. (RI C n2 4.134/02).
Requerimento de Informação - Solicita informações ao Sr. Ministro de Estado do Meio Ambiente sobre agrotóxicos. (RIC n2 4.135/02).
Requerimento de Informação - Solicita informações ao Sr. Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento sobre agrotóxicos. (RIC n!! 4.136/02).
PAULO PAIM - Projeto de Lei - Acrescenta parágrafo único ao art. 24 da Lei n!! 8.906, de 4 de julho de
1994, que "Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)". (PL nIl
6.104/02).
ALOIZIO MERCADANTE - Projeto de Lei - Exige que as informações sobre licenciamento ambiental
sejam disponibilizadas na rede mundial de computadores. (PL n2 6.105/02).
SÉRGIO NOVAIS - Requerimento de Informação - Solicita seja encaminhado pedido de informação ao Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, sobre o valor da campanha publicitária, visando a
convocação da 4~ Reunião Anual da Assembléia de
Governadores do Banco Interamericano de Desenvolvimento. (RIC n2 4.137/02).
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LUIZ ALBERTO - Requerimento de Informação
- Solicita informações ao Sr. Ministro das Minas e
Energia sobre os projetos de construção de usinas hidrelétricas e termelétricas com suas respectivas capacidades de geração, critérios e prazos da licitação,
cronograma de instalação das usinas e demais condições contratuais. (RIC nU 4.138/02).
Projeto de Lei - Denonima "Aeroporto Internacional de Salvador - Dois de Julho" ao aeroporto da Cidade de Salvador, Estado da Bahia. (PL nU 6.1 06/02).
UNO ROSSI - Projeto de Lei - Altera a Consolidação das Leis do Trabalho para tornar obrigatória a
anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social
da condição de devedor de pensão alimentícia. (PL
oI! 6.107/02).
JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Requerimento - Requer a desapensação do PL nU 1.335/99, que tramita
conjuntamente ao PL n2 2.220/99. (REQ nIl 52/02).
MENDES THAME _ Projeto de Lei - Proíbe o
uso de amianto em obras públicas. (PL n2 6.110/02).
Projeto de Lei - Proíbe o Uso de amianto ou asbesto em materiais de fricção e outros componentes
automotivos. (PL nU 6.111/02).
Projeto de Lei - Proíbe o uso de amianto em artefatos infantis. (PL n2 6.112/02).
O SR. ORLANDO DESCONSI- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. ORLANDO DESCONSI (PT - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, cidadãos e cidadãs brasileiros, venho a esta tribuna para
me reportar à matéria publicada pelo Correio Braziliense no dia 8 de fevereiro de 2002, de autoria do jornalista Rudolfo Lago, com o título "Máfia dos Precatórios - o Chefe era Padilha".

Após dois anos de silêncio, e um processo por improbidade, o ex-chefe da Procuradoria do DNER confessa em carta aberta que o esquema de pagamento dos precatórios sofria influência política do ex-Ministro
dos Transportes, Eliseu Padilha.
Por mais de dois anos, o procurador
do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem (ONER) Pedro Elói Soares suportou calado. Desde outubro de 1999, quando
estourou o escândalo dos precatórios do
ONER, a Pedro Elói vem sendo imputada a
maior parcela de responsabilidade por um
esquema que desviou, pelas contas da Corregedoria da Advocacia Geral da União,
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mais de R$ 122 milhões dos cofres públicos. Ex-chefe da Procuradoria Geral do
DNER, Elói assinou a maior parte dos acordos judiciais que geraram esses gastos.
Com a sua assinatura, foram cometidas várias irregularidades. A fila de pagamentos
dos precatórios não foi respeitada, como determina a Constituição. Em vez de economia para os cofres públicos, os acordos geravam despesas maiores. Elói responde
ação por improbidade administrativa movida
pelo Ministério Público. É investigado pela
Polícia Federal. No dia 30 de janeiro, ele
concluiu que não tinha como suportar tudo
sozinho. O procurador escolheu seus colegas de DNER para confessar as suas irregularidades e dividir as responsabilidades
que lhe eram imputadas solitariamente.
Escreveu uma "Carta Aberta aos Servidores
do DNER". Na carta, confessa que o esquema de pagamento dos precatórios sofria
uma "influência política", que classifica de
"desastrosa, imoral e ilegal"'. E identifica no
Ministro dos Transportes o autor dessa "influência política".
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Segundo a carta, Padilha controlava o
pagamento das dívidas judiciais a partir da
Secretaria de Desenvolvimento do Ministério dos Transportes. Após a triagem, os processos subiam para o gabinete. "De lá, com
o placet ministerial, evoluíam ao diretor gerai do DNER para "fazer de conta" que estava exarando ato sponte sua (ato da sua
vontade) e, assim, exercendo na plenitude o
cargo".
As declarações de Elói corroboram a
suspeita de todos os que já tinham se aprofundado na investigação do escândalo dos
precatórios. No dia 22 de outubro do ano
passado, uma correição extraordinária da
Corregedoria da Advocacia Geral da União
chegou a conclusões semelhantes sobre a
responsabilidade de Padilha. Agnelo Queiroz, responsável pelas primeiras denúncias
sobre o caso, também tinha as mesmas suspeitas. "O que diz agora Pedro Elói confirma
de forma inequívoca todas as denúncias que
fizemos. E demonstra o que já suspeitávamos: o esquema era comandado pela alta
cúpula do Ministério dos Transportes.

Isso é o que diz o repórter.
De acordo com Pedro Elói, o esquema
começou a formar-se após a saída do ex-ministro Odacir Klein, em 1996. Assumiu interinamente o Ministério o peemedebista gaúcho Alcides Saldanha. É neste momento que
a idéia ganha formatação. Com Padilha, estabelece-se de forma mais clara que os pagamentos só saem após o aval do Ministro.
Na carta aberta aos servidores, Pedro
Elói começa justificando as razões do seu
silêncio até agora. "Várias pessoas ligaram
o nome do ex-Ministro dos Transportes, o
senhor. Eliseu Lemos Padilha, ao episódio.
Na tentativa de preservar a boa imagem da
autoridade, preferi me manter calado, sendo
obrigado a suportar toda a ordem de humilhações e vexames.
Na carta, Elói recorre a uma afirmação
do Deputado Agnelo Queiroz (PCdoB-DF)
em uma reportagem onde ele diz que um
procurador não detém poder sozinho para
autorizar o pagamento de acordos judiciais.
"De fato, é verdade", afirma. "A decisão política de pagar ou deixar de pagar parte do
Ministério dos Transportes. Sem essa decisão, nenhum acordo seria pago".

O que acabo de ler está publicado na matéria
do Correio Braziliense.
Portanto, a CPI da Corrupção, que tinha como
um dos seus itens o caso DNER, precisa ser instalada nesta Casa. Ela é fundamental para que a verdade apareça, o dinheiro público desviado retorne aos
cofres públicos e os culpados sejam punidos.
Não queremos prejulgar ninguém. Ninguém
pode ser considerado culpado antes que uma investigação seja feita. Mas a investigação precisa ocorrer. A CPI da Corrupção precisa acontecer nesta
Casa. Nobre Presidente, um dos que não assinou o
requerimento que possibilitaria a instalação dessa
CPI, nós queremos que essa Comissão aconteça.
Além disso, já assinamos um requerimento, que
está sendo encaminhado pelo Deputado Agnelo Queiroz, para que se estabeleça a verdade e todos os pontos possam ser esclarecidos.
Quarenta obras do DNER foram incluídas pelo
Tribunal de Contas da União entre as que padecem
de graves irregularidades. Por isso, é necessária uma
verdadeira investigação. É inaceitável que deixemos a
situação como se encontra.
Até o momento há silêncio do ex-Ministro, que
não se pronunciou sobre o assunto. Nós queremos
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uma investigação profunda, e todos os responsáveis
devem ser apontados e punidos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Efraim Morais, 12 Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Darcísio Perondi, § 22 do
art. 18 do Regimento Interno.

O SR. OSMAR TERRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Darcísio Perondi) - Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. OSMAR TERRA (PMDB - RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, antes de adentrar o tema do meu
pronunciamento de hoje, a dengue e a Saúde no
Brasil, sou obrigado a fazer referência a observações
feitas pelo Deputado Orlando Desconsi.
Sr. Deputado, também não prejulgamos o Governador Olívio Dutra, que está sendo processado
pelo Ministério Público Federal por irregularidades;
não prejulgamos o PT em função das acusações graves contra o ele e em função do fato de a própria sede
do partido em Porto Alegre funcionar em prédio adquirido de forma irregular, com recursos do jogo do bicho,
do Caixa Dois, o que até agora não ficou esclarecido.
Não queremos prejulgar com base em nada disso, assim como o Deputado aparentemente não quer prejulgar a figura do Ministro Eliseu Padilha.
Como procedimento normal de apuração, está
sendo aberto processo na Assembléia Legislativa do
Rio Grande do Sul para avaliar e julgar as denúncias
de improbidade administrativa contra o Governador
Olívio Dutra. Se começarmos a fazer prejulgamentos
e avaliações, não teremos outro assunto a tratar nesta Casa. Vamos levantar suposições até que exista
prova e se faça o julgamento definitivo. Somos todos
homens públicos, portanto, sujeitos a calúnia, difamação, injúria. Devemos ter o cuidado de agir com ética
e não trabalhar com base em prejulgamentos. Ao contrário: aguardar a prova irrefutável para que possamos julgar.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, passo a
tratar do tema que me traz hoje à tribuna. Quero dar
depoimento como pessoa que desde o início esteve
envolvida no processo de criação do Sistema Único
de Saúde.
Fui Superintendente do INAMPS no Rio Grande
do Sul de 1986 a 1988. Tive, na ocasião, oportunidade de participar ativamente do processo de incorporação desse Instituto pelo SUS. Ajudei efetivamente a
passar o INAMPS para o Governo do Estado, a des-
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centralizar para os Municípios as ações de Saúde e a
incentivar a participação popular. Acho que foi um
grande avanço. A primeira estrutura a avançar na gestão com a participação popular, a partir da Constituição de 1988, foi a Saúde. Essa participação, depois,
foi estendida a outras áreas, como a educação e o
serviço social. Participei nesta Casa dos debates em
torno da Constituição, subsidiando as lideranças políticas e partidárias, bem assim da discussão sobre as
Leis nOs 8.142 e 8.080, que regulamentou o Sistema
Único de Saúde. Fui Prefeito de cidade e pioneiro na
municipalização da saúde no Rio Grande do Sul. Tenho, por conseguinte, um depoimento a dar sobre a
tentativa de responsabilizar o Ministério da Saúde por
tudo o que acontece de ruim na área de saúde pública, inclusive no tocante à dengue.
Na verdade, as leis a que me referi e a própria
Constituição têm direcionamento claro: tiram do Ministério da Saúde a responsabilidade sobre os sistemas e ações de saúde. Basta conferir os textos legais.
Diz a Lei n.2 8.080, de 1990:
Art. 17. À direção estadual do Sistema
Único de Saúde (SUS) compete:
I - promover a descentralização para
os Municípios dos serviços e das ações de
saúde;
E diz, no seu artigo seguinte:
Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:
I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir
e executar os serviços públicos de saúde;
Enfim, há grande esforço do Governo Federal
e do Ministério da Saúde nesse sentido.
Acredito que o Ministro José Serra, que deixa
hoje o Ministério, sai com o título de um dos melhores
Ministros que este País já teve na área de saúde.
S. Exa. fez um grande esforço na área do combate à
AIDS e em prol dos medicamentos genéricos. Aliás,
corajoso esforço. O Ministro Serra avançou na descentralização de recursos, inclusive descentralizando
o pessoal da FUNASA. No Rio Grande do Sul, os funcionários da FUNASA estão subordinados ao Estado.
Também no Rio de Janeiro, 2.500 funcionários da
FUNASA estão trabalhando esta questão sob a coordenação do Governo do Estado.
Há um esforço muito grande. Foram repassados
quase 1 bilhão para as secretarias estaduais. Desde
1997 estão sendo repassados recursos para as
ações de combate à dengue. Em 3.700 Municípios há
funcionários pagos com recursos federais.
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Não há como manter centralizadas em Brasília
~s decisões em torno da saúde pública nos Municípios.
E preciso repassar recursos, porque a ação deve ser
local. Quem coordena as ações na esfera municipal
são os Municípios; na e5fera estadual, os Estados.
Eles não podem abrir mão disso. Quem está próximo
à população é que deverá ter a maior responsabilidade na operação.
Não é por falta de recursos que está acontecendo a epidemia. O que surpreende - e não estou procurando culpados para o problema - é o ressurgimento de uma epidemia que estava latente. Ela existe há
muito tempo e agora surtos estão ocorrendo. Tentam
imputar ao Governo Federal a responsabilidade sobre
esse fato, quando ele está fazendo sua parte.
SI. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este é o
depoimento de quem viveu o problema enquanto gestor da Saúde no Município de Santa Rosa, onde fui
Prefeito. O responsável pelas ações de saúde do Município era o Prefe~o. Portanto, o Município é que tinha a responsabilidade de atingir os resultados que
atingiu.
Então, não vamos procurar culpados. Não vamos coiocar a culpa em quem não a tem. Devemos,
isto sim, agir em conjunto.
Muito obrigado.
O SR. JUQUINHA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Darcísio Perondi) - Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. JUQUINHA (Bloco/PL - GO. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - SI. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, uma das maiores vitórias do
Governo Marconi Perillo está nos programas sociais
voltados para a melhoria das condições de vida e
para a ampliação da oferta de emprego. Além do sucesso do Bolsa-Universitária, que já atendeu a cerca
de 17 mil estudantes carentes em Goiás, o Programa
Banco do Povo fechou o ano passado com 11 .622
contratos firmados, que resultaram na oferta de
23.152 novos empregos diretos e beneficiaram milhares de famílias carentes em todo o Estado.
Operando com 133 agências, o Banco do Povo
conta hoje com uma das maiores rede de microcrédito do Brasil, beneficiando os segmentos mais necessitados e que normalmente não têm acesso ao crédito nem mesmo nos bancos oficiais. Apenas no ano
passado foram transferidos às agências cerca de
R$9,6 milhões, e o total aplicado já soma R$12,9 milhões. Agora o Governo está levando o programa a
mais vinte Municípios goianos.

A expectativa do Governo é ampliar a capacidade do Banco do Povo para que possa beneficiar um
número cada vez maior de famílias e cumprir, assim,
sua missão de valioso instrumento gerador de emprego e renda, além do de agente da cidadania. Para o
Governo de Goiás, não há maior valorização da cidadania do que permitir que cada pessoa desenvolva
suas habilidades, fabrique produtos e preste serviços,
obtendo com sua capacidade criativa e vontade empreendedora seu sustento e o da própria família.
O programa financia a aquisição de matéria-prima para empreendimentos nas mais diversas áreas,
como confecções, calçados, indústria de alimentação, detergentes, peças de reposição para pequenas
oficinas e também a aquisição de máquinas e equipamentos. O valor do empréstimo varia de R$300,00 a
R$1.500,00.
Para muitos Municípios, a implantação do programa provocou verdadeira revolução na economia
local. Em Municípios como Monte Alegre, com cerca
de 7 mil habitantes, o banco se tornou o maior empregador, sendo responsável pela geração de 346 empregos diretos, superando até mesmo a Prefe~ura,
que conta com 300 servidores.
Com se vê, além de dinamizar a economia local,
o programa ajuda a combater o empreguismo nas
prefeituras, reduzindo a pressão da comunidade sobre a administração municipal, além de estimular as
pessoas a buscarem alternativas profissionais para
garantir seu próprio sustento.
Essa iniciativa do Governo goiano é tão importante para mudar a realidade das pequenas comunidades que deveria merecer maior apoio do Governo
Federal e do Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena e
Média Empresa (SEBARE), seja através de novas
parcerias, seja por meio de programas federais já implementados em todo o País, como o Programa de
Geração de Emprego e Renda (PROGER), o Programa de Expansão e Melhoria da Qualidade de Vida do
Trabalhador (PROEMPREGO), o Programa Nacional
de Agricultura Familiar (PRONAF), além do Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador (PLANFOR).
Estreitando essas parcerias com os programas
implementados pelos governos estaduais, seria possível atender a um número cada vez maior de trabalhadores, dando dimensão ainda maior a esses programas e contribuindo para melhorar as condições de
renda e de bem-estar das comunidades do interior do
País ou da periferia das grandes cidades.
Temos que entender que o microcrédito vem
merecendo prioridade absoluta não apenas nos países desenvolvidos, mas também em diversos países
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em desenvolvimento, como os asiáticos. O principal
exemplo vem de Bangladesh. Em 1976, o economista
e professor universitário Muhammad Yunus, preocupado com a pobreza em seu país, reuniu alguns de seus
alunos e fundou o Banco dos Pobres, para operar junto às comunidades mais carentes. Iniciou as operações com poucos dólares. Dois anos depois, o Banco
já alcançava a cifra de US$ 1 bilhão em empréstimos.
Duas décadas depois, o banco já contava com
mais de 1.100 agências em 38 mil aldeias, atendia a
2,27 milhões de clientes, todos carentes, e tinha um
quadro de 13 mil funcionários, oriundos das próprias
comunidades.
Mesmo contando com diversos bancos oficiais e
uma estrutura bancária moderna, o Brasil tem um vergonhoso contingente de 53 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza. Como Bangladesh, o Brasil é um campo fértil para experiências
como a do Prol. Yunus ou a iniciativa do Governo de
Goiás.
Temos que entender, portanto, que o microcrédito não deve ser visto como programa de caridade. E
muito menos como forma de intervenção do Estado
na atividade econômica. Trata-se de iniciativa privada
que leva em conta as regras de mercado e oferece às
comunidades carentes melhores condições de desenvolvimento econômico e social.
Entendo que o caminho do Brasil para amenizar
o drama do desemprego e ampliar as oportunidades
dos trabalhadores passa por programas como esse,
de grande alcance social e que, implementados com
seriedade e transparência, com o acompanhamento
da própria comunidade, podem ser a solução definitiva para a superação da fome e da miséria. Ao priorizar e fortalecer o Banco do Povo, o Governo de Goiás
está em sintonia com as aspirações dos mais humildes, garantindo futuro melhor para todos eles.
Muito obrigado.

O SR. ARNON BEZERRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Darcísio Perondi) - Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. ARNON BEZERRA (PSDB - CE. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não poderíamos deixar
de prestar aqui mais uma justa homenagem à memória do nosso caríssimo e admirável Deputado Nelson
Marchezan, que prematuramente nos deixou. Santa
Maria, no Rio Grande do Sul, premiou-nos com este
político de raro talento, que começou sua carreira política ainda nos movimentos estudantis. Vamos lem-
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brar aqui algumas passagens marcantes da sua vida
política e algumas das frases que proferiu, sempre
em sintonia com as soluções mais justas, com as avaliações mais coerentes.
Sobre os direitos dos estudantes, defendeu com
veemência melhores condições para o ensino brasileiro. Em discurso de agosto de 2001 , enfatizou:
(... )a melhor homenagem que poderíamos prestar aos estudantes brasileiros
seria a implantação do Plano Nacional de
Educação, pois trata-se de uma lei que abre
uma perspectiva nova, corajosa e responsável para uma educação de qualidade para
todos. Homenagear o estudante brasileiro é,
em primeiro lugar, oferecer-lhe aquilo a que
ele tem direito: boa escola, ensino de qualidade, que lhe possibilite as aprendizagens
significativas.
Marchezan elegeu-se Vereador com apenas 21
anos e aos 24 já era Deputado Estadual. Na última
eleição, obteve 54.410 votos para o cargo de Deputado Federal, pelo PSDB, partido que integrou a
convite do próprio Presidente da República.
Sobre as ações do Governo do PSDB, fazia
questão de enfatizar a atuação do Executivo na área
social:
Temos, sim, programas e projetos de
integração social, como o Programa de
Renda Mínima, os programas de saúde, o
PRONAF, o FUNDEF, e estamos investindo
milhões em saneamento, em educação, em
reforma agrária. Não quero dizer que esteja
satisfeito, que estamos conseguindo fazer
tudo aquilo que desejamos. Mas não aceito
que um partido se apresente como o partido
da inclusão social e que acuse todos os outros de representar o neoliberalismo, a globalização. Nós, do PSDB, também lutamos
contra os efeitos nocivos da globalização.
Nelson Marchezan falava com a autoridade do
conhecimento de quem foi Secretário Estadual do
Trabalho e da Ação Social do Estado do Rio Grande
do Sul, entre 1972 e 1974; Secretário Nacional das
Comunicações, em 1992; e Deputado Federal, sempre dedicado à busca de liberação de recursos em várias frentes. Defendia a educação como a forma mais
eficaz de combate à pobreza. Dizia:
Ou nós universalizamos (o Bolsa-Escola) e tentamos combater a pobreza,
em todos os sentidos e com força, e colocar
todas as crianças na escola, ou então conti-
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nuaremos com a panacéia da escola excludente, da criança sem escola, da criança
trabalhando, da criança excluída, da criança
levada para o crime.
Valorizava o trabalho com a geração de empregos:
Por mais que o neguem os céticos de sempre e
os que fazem da oposição sistemática uma profissão
de fé, o fato é que o Brasil investe hoje mais do que
20% de seu PIB no setor social. Mais de um quinto da
riqueza do País está posta a serviço do combate à pobreza. Não é pouco.
Priorizava a questão agrária como eixo ordenador da sociedade brasileira, como exposto com clareza e coragem em discurso neste plenário, em outubro
de 2001:

o Brasil tem inúmeros problemas sociais a serem resolvidos e um deles, sem
dúvida alguma, é o acesso à terra. Mas é
preciso distinguir os legítimos agricultores
daqueles outros, que são movidos por profundo caráter político e acabam por intranqüilizar os proprietários, sobretudo os que
se dedicam à produção. Precisamos solucionar os problemas sociais com ordem, paz
e tranqüilidade. Precisamos de alternativas
para tornar o acesso à terra mais democrático e eficiente, mas não podemos apoiar movimentos de caráter político, que não têm
amparo legal.
Sempre com a convicção de que a educação é a
maneira eficaz de extinguir a pobreza, foi o autor da
lei que instituiu o Programa de Garantia de Renda Mínima vinculada à educação, atualmente chamado de
Bolsa-Escola. Foi também Relator do Plano Nacional
de Educação.
Defendeu várias vezes em plenário a educação
como a prioridade das prioridades:
A educação deve ser a prioridade das
prioridades. Esta grande meta será mais
tranqüilamente atingida - e a experiência reforça tal idéia - se tivermos objetivos e compromissos muito claros. Este programa já é
suficientemente grande para nos orgulharmos e defendermos sua imediata aplicação
em todo o Brasil, em todos os rincões, em
todos os lugares, para todas as crianças
que precisem dessa ajuda para freqüentar a
escola e ascender na escala social. Se o
resgate da cidadania passa pela educação
e se queremos que ela se constitua verda-
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deiramente em prioridade nacional, é preciso criar condições para que todas as crianças freqüentem a escola. As estatísticas demonstram que as crianças carentes dificilmente mantêm-se vinculadas ao sistema
educacional.
Outro segmento importante que mobilizou a sua
carreira política foi a saúde. Como Presidente da Comissão Especial que examinou proposta criando vinculação orçamentária para a saúde (PEC das Saúde)
e Presidente da CPI dos Medicamentos, foi sempre
incisivo nas suas avaliações:
Seguramente, os medicamentos devem ter tratamento diferente dos outros produtos, por serem de relevante interesse social. Não somos a favor do tabelamento de
preços, mas deve haver um poder regulador
que evite os abusos. O mercado farmacêutico é o único do País em que quem paga a
conta não determina e quem determina não
sofre o ônus dos custos. A liberdade ilimitada, neste caso, é inimiga da população.
Protagonista de uma trajetória brilhante, sua
disposição para a luta e para o trabalho fez de Marchezan Presidente da Câmara dos Deputados, no
período de 1981 a 1983, e duas vezes Líder do Governo na Câmara dos Deputados, entre 1979 e 1981
e entre 1983 e 1984. Foi também coordenador da
Frente Parlamentar da Região Sul, Presidente do
PSDB do Rio Grande do Sul e assíduo integrante de
várias Comissões nesta Casa. A respeito da sua trajetória política, definia-se, com justiça, como um democrata que resistiu dentro do Brasil às dificuldades
do regime militar:
Nunca fui porta-voz do regime militar.
Fui, sim, Líder do Governo Figueiredo e
Presidente da Câmara dos Deputados. Nesses dois cargos, sempre me coloquei em
defesa da democracia, das eleições diretas,
da anistia aos presos políticos, aos cassados e banidos. Alguns trabalharam de fora
pela redemocratização do Brasil. Eu dei minha contribuição por dentro, ajudando a
aprovar no Congresso os projetos que trouxeram a abertura e garantiram o Estado Democrático em que vivemos.
É portanto com muito respeito e admiração que
lembro os caminhos e as palavras de Nelson Marchezan, prestando merecida homenagem à memória de
um homem cuja vida foi repleta de realizações relevantes.
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Sr. Presidente, passo a abordar outro assunto.
Quero aqui registrar o lançamento, hoje, no Ceará, no
Município de Aracati, da Casa do Cidadão, da Ilha Digitai e da Casa de Cultura, com a presença do Prefeito do Município, José Hamilton Saraiva Barbosa, da
Secretária da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente do
Estado do Ceará, Fabíola Alencar, e do Governador
Tasso Jereissatí.
São propostas que agora se concretizam e que
buscam servir com qualidade ao cidadão dos pequenos centros e colocar à disposição deles serviços que
antes somente eram acessíveis nos grandes centros.
A Secretaria da Ouvidoria-Geral e do Meio
Ambiente do Ceará, liderada pela Deputada Fabíola
Alencar, é autora destas iniciativas que pretendem
mudar a vida da população do Município de Aracati e
dos pequenos Municípios próximos.
A Casa do cidadão integra e desburocratiza os
serviços públicos para agilizar o atendimento. Documentos que antes só seriam emitidos nos grandes
centros, implicando deslocamento e alguns meses de
espera, agora serão oferecidos com agilidade e presteza, o desafio da Casa do Cidadão.
As Ilhas Digitais levam a informática para as populações fora do eixo das grandes cidades. São instalações equipadas com computadores ligados à Internet. Oferecem para estudantes, profissionais autônomos, associações civis e membros de comunidades o
acesso a itens que costumam estar disponíveis apenas para aqueles têm poder aquisitivo para possuir
seu próprio computador.
A Casa de Cultura faculta a todo cidadão acesso a biblioteca, facilitando o acesso a informação e
cultura.
São as tecnologias de informação mais contemporâneas democratizadas no nosso Estado do Ceará.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Darcísio Perondi) - Concedo a palavra pela ordem ao Deputado Gonzaga Patriota.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mesmo anunciado para
o final deste mês, o término do racionamento de
energia articulado pelo Governo Federal causou
graves problemas à classe produtora nacional.
Em correspondência enviada ao Ministro da
Integração Nacional, Senador Ney Suassuna, no inicio deste mês, a Associação dos Exportadores de
Hortigranjeiros e Derivados do Vale do São Francisco
- VALEXPORT demonstra sua clara preocupação
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com as conseqüências do racionamento e demais
problemas ocorridos na safra 2001 .
A preocupação principal era com a quebra de
produtividade na ordem de 25%, porém o grande prejuízo ainda estava mascarado pelo dano fisiológico
possível e previamente assinalado. Após colher a fruta no ponto de maturação costumeiro, tratar, embalar,
esfriar e embarcar o produto, com a expectativa de
trazer as divisas que tanto o País precisa, os problemas apareceram. Esses problemas começaram nas
gôndolas dos supermercados, pois parcela significativa das frutas não estavam amadurecendo. Volumes
estocados nos portos de chegada passaram a ser revisados e as vendas ao consumidor despencaram por
insegurança dos distribuidores de garantir qualidade
ao consumidor.
Segundo laudo da Embrapa, esses danos foram
decorrentes do corte de irrigação, imposto pelo racionamento. Em função desse quadro, os preços no mercado para a manga despencaram, e os custos subiram na medida que os exportadores tentaram resselecionar e reembalar no exterior para não consumar
perdas totais.
Resultado: os preços médios de venda abaixo
do custo médio levaram a região à iminência de um
colapso. Trata-se de evento único na história da exportação de frutas, com repercussões catastróficas à
cadeia produtiva e com conseqüências econômicas e
principalmente sociais enormes, numa região que é
de suma importância na geração de empregos e sustentadora do crescimento e do desenvolvimento do
interior do Nordeste.
Apesar dos esforços dos produtores para contornar essas dificuldades, cabe ao Governo papel importantíssimo na renegociação bancária, protagonizando e intervindo junto aos agentes bancários para
o não comprometimento da continuidade produtiva e
conseqüente manutenção do equilíbrio socioeconômico da região.
A proposta dos produtores como medida reparadora do prejuízo imposto pelo racionamento, no intuito de evitar um colapso, é uma indenização a ser
arbitrada, tal qual a recebida pelos distribuidores de
energia. Outra medida atenuante ao custeio da produção é propor que nos perímetros irrigados implantadospela CODEVASF o custo da água seja pago por
este órgão, através do seu orçamento anual.
Como é perceptível, Sr. Presidente, as reivindicações são justas e necessárias. Apelo para o Ministro da Integração Nacional, a fim de que atenda aos
produtores da região do Vale do São Francisco.
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Vale ressaltar que, no final de novembro do ano
passado, foi enviada correspondência ao Presidente
da República, com reivindicações dos produtores
nesse mesmo sentido. A correspondência foi endossada pelas seguintes entidades: Associação dos Produtores do Vale - APROVALE (PE/BA); Cooperativa
Agrícola de Juazeiro - CAJ (BA); Distrito de Irrigação
Perímetro Senador Nilo Coelho - DIPSNC (PE); Cooperativa Mista dos Fruticultores de Maniçoba CONFRUMAN (BA); e Cooperativa Agrícola Mista
Projeto Irrigado Bebedouro - CAMPIB (PE).
Cabe ao Governo Federal entender e acatar as
justas reivindicações dos produtores da região do
Vale do São Francisco. Essa categoria não pode ser
apenada pelos descaminhos do Governo Federal.
Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Darcísio Perondi) - Concedo a palavra pela ordem ao nobre Deputado José
Antonio Almeida.

o SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, os maiores jornais do País publicaram notícias, algumas até desencontradas, sobre a Consulta
nQ 715 formulada ao Tribunal Superior Eleitoral pelos
Deputados Miro Teixeira, José Roberto Batochio,
Pompeo de Mattos e Fernando Coruja, todos do PDT,
a respeito das coligações partidárias.
Segundo a imprensa, haveria uma tentativa de
verticalização das coligações de tal forma que se estaria obrigando que a mesma coligação feita no plano
nacional para a disputa do cargo de Presidente da
República fosse seguida em todos os Estados e no
Distrito Federal para as disputas do cargo de Governador. Essa tentativa aflorou inicialmente durante o
Carnaval e foi divulgada em diversas colunas políticas. Segundo alguns jornais, o Tribunal Superior Eleitoral julgará essa consulta ainda hoje, em sessão
administrativa, mas há os que dizem que isso só ocorrerá na próxima semana.
Esperamos que seja realmente na próxima semana, até porque há reunião prevista do Presidente
do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Nelson Jobim,
com representantes de partidos de oposição e até alguns da base governista para tratar desse assunto.
Então, esperamos que o TSE não decida a matéria
antes de ouvir as razões dos partidos.
Sr. Presidente, quero ainda fazer breve comentário sobre essa questão do ponto de vista do Direito
Eleitoral. A regra legal é muito clara. Como dizem os
advogados, dentre os quais me incluo, é regra de clareza solar. Dispõe o art. 6° da Lei n° 9.504/97:
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Art. 6° É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações para eleição majoritária, proporcional, ou para ambas, podendo, neste
último caso, formar-se mais de uma coligação para a eleição proporcional dentre os
partidos que integram a coligação para o
pleito majoritário.
Esta é a regra legal. Repito: "É facultado aos
partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações... "
O que é circunscrição, segundo o Direito Eleitoral?
Determina o art. 82, do Código Eleitoral de
1965, que para eleição do Presidente da República
considera-se circunscrição o País; para eleição geral
de Governador de Estado, Senador, Deputado Federal
e Deputado Estadual é o território do respectivo Estado; e para a eleição municipal, o Município.
Há uma única alteração em razão da promulgação da Constituição Federal de 1988. O Distrito Federal
foi alçado, para gáudio nosso, à condição de Estado
Membro, o que possibilitou a eleição do Deputado
Agnelo Queiroz aqui presente. Essa é a única alteração no quadro eleitoral.
Então, cada circunscrição pode fazer sua coligação. A circunscrição nacional é diferente da estadual.
Isso aconteceu em 1998. Por exemplo, sabemos que
o PT e o PSDB concorreram à Presidência de República, em 1998, obtendo as duas maiores votações.
No Estado do Acre, entretanto, PT e PSDB se coligaram. O Governador do Acre, como todos sabemos,
pertence ao PT e o Vice-Governador integra os quadros do PSDB. Não há como se estender a coligação
nacional às coligações estaduais.
Qualquer akeração dessa interpretação, que é indiscutível- o dispositivo é de clareza solar -, será verdadeiramente um golpe, como disse hoje o jornalista Luiz
Costa Pinto, em sua coluna no jornal Correio Braziliense; será, no mínimo, aherar as regras de Direito Eleitoral
em ano de eleição, o que é inadmissível, segundo o
art. 16 da Constituição Federal, dando margem até a propositura de ação direta de inconstitucionalidade.
Esperamos que fique apenas na tentativa e não
se mudem as regras durante o jogo, "com o cronômetro rodando", com disse o jornalista em sua coluna.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Darcísio Perondi) - Tem
V. Exa. a palavra.
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O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS,
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ontem, nesta Casa, aprovamos a criação da Comissão Permanente de Segurança Pública, no mesmo momento em que a Comissão
Especial de Segurança Pública começava o seu trabalho. Foi uma maneira de dar resposta à população
sobre o crime ocorrido em São Paulo e sobre todos os
outros no País.
Mas me pergunto se já não está demais a fita
política de se falar em prioridade depois que acontece
uma tragédia. Se passarmos os filmes, meu caro Presidente, de todas as campanhas políticas municipais,
não encontraremos um Prefeito, neste País, Deputado Paulo Paim, que não fosse resolver o problema
de segurança pública. Por quê? Porque o problema
estava e está nas ruas, nas casas, nos centros sociais.
O problema de segurança pública está em todos os
lugares. E a primeira coisa que faz quem quer ser
eleito, evidentemente, é colocar-se ao lado da necessidade maior da população.
Pois bem, agora segurança pública é a questão
principal. E o que está dentro da questão principal?
Quando chega esse momento, todos começam a falar sobre o assunto. Todos se transformam em especialistas de segurança pública. Este País adora futebol,
vive futebol. A seleção brasileira entra em crise, todos
nós viramos técnicos. Cada um tem uma seleção na
ponta da língua. Agora, cada brasileiro tem sua solução para a segurança pública.
Deputado Darcísio Perondi, V. Exa. que preside
a Casa neste momento, Deputado Paulo Paim, também do Rio Grande do Sul, sabem V. Exas. que, com
muita honra, fui Relator da Constituinte Estadual. Sabem qual o nome do capítulo de Segurança Pública
na nossa Constituição? Segurança Social. Segurança Pública no Rio Grande do Sul não tem enfoque de
segurança pública, mas de segurança social. Partimos de um contexto social para que o mesmo dê a
sensação de segurança para o cidadão. Se chego em
casa e tem alguém em frente cumprindo o seu papel
de autoridade, de mandatário da lei, ele me passa segurança, mesmo que não esteja portando arma ou
colete. Então, é fundamental, para questões de segurança serem válidas, quanto ao conceito, que exista o
que é básico: aparelhos de segurança pública modernos, agentes bem remunerados, condições de Estados e Municípios realizarem política de segurança pública e responsabilidade penal.
Falam em maioridade penal e em inclusão social.
Vamos promover, então, a inclusão social, permitir
que o homem deixe de ser excluído e passe a ser in-
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c1uído; vamos tentar financiar a capacidade de o cidadão ter lugar na sociedade. Assim, poderei imputar-Ihe responsabilidade penal. Sempre fui contra a
maioridade penal, mas se tivermos um pacote social
que envolva segurança pública, posso com ela concordar. Há países em que a maioridade é com nove,
onze e treze anos. Isso não importa. Está de acordo
com o contexto social. Vamos proibir armas, mas antes precisamos saber quantas existem. O uso de
arma ilegal é crime hediondo. Se a pessoa não tem
porte de arma, não tem o seu registro, ela comete crime hediondo. Vamos agir de acordo com a seriedade
desse momento.
Deputado Darcísio Perondi, confio nesta Casa
legislativa. Sou amante da democracia. Não tenho dúvida de que encontraremos a solução para o País.
Não tenhamos pressa, mas sabedoria; não tenhamos
pressa, mas a certeza de que nossa ação está sendo
observada por todos lá fora. Não estamos aqui somente para dar respostas, mas para encontrar a solução.
Sr. Presidente, antes da conseqüência, vamos
enfrentar a causa, com muita coragem!
Muito obrigado.
O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Darcísio Perondi) - Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a exemplo do que fiz o ano passado,
quando desta tribuna me pronunciei várias vezes a
respeito dos trabalhadores ferroviários, quero, mais
uma vez, anunciar aos nobres colegas que estivemos
em audiência com o Ministro dos Transportes, para
garantir que os vários acordos a respeito dos direitos
dos trabalhadores ferroviários sejam cumpridos.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho à
tribuna tratar especificamente da instalação ontem de
três agências da área de transporte. No País tudo
ocorre ao contrário: primeiro se privatizam as empresas, depois criam-se as agências que vão fiscalizá-Ias.
Estou preocupado com esse fato porque sou
ferroviário e de família ferroviária. Existem 120 mil
aposentados e pensionistas neste gigante Brasil: no
Rio Grande do Sul, em Mato Grosso, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em São Paulo. Há uma legislação específica - a da paridade -, que, por meio de
complementação salarial, permite remunerar com o
mesmo vencimento ativos e inativos.
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Sr. Presidente, Srs. Deputados, com a criação
da agência, a Rede Ferroviária Federal será extinta, e
trabalhadores aposentados e pensionistas perderão
o vínculo com o trabalhador na ativa, que estará em
empresas privadas como, por exemplo, a Ferrovia
Centro-Atlântica e a NBR, dentre outras.
Depois da instalação das três agências ontem,
fui levar minha preocupação ao Ministro em exercício
quanto aos trabalhadores inativos dessa companhia.
Vários Deputados e o movimento sindical havíamos
feito um acordo com o ex-Ministro Eliseu Padilha no
sentido da proteção dos aposentados e pensionistas,
que há sete anos não tinham reajuste salarial. Muitos
desses aposentados dedicaram suas vidas a essas
ferrovias brasileiras, fazendo-as crescerem. Foram
morar em beira de linhas porque, quando ocorriam
acidentes, eram os primeiros a serem chamados. Por
essa razão, a carteira do ferroviário, como a minha,
diz que o funcionário é da Rede Ferroviária Federal, e
não de um Estado específico. Assim, ele pode ser lotado em qualquer Estado onde haja a Rede Ferroviária Federal.
Então muitos foram obrigados a sair do centro
de Porto Alegre para trabalhar em Cruz Alta, porque
havia um processo de desenvolvimento. Na Bahia, os
companheiros saíram de Salvador e foram para Alagoinha fazer o maior entroncamento ferroviário. Ta~
bém ocorreu no meu Estado: saíram do centro do RIO
de Janeiro e foram para Barra do Piraí, Três Rios, Volta Redonda e Barra Mansa.
Já estamos conseguindo uma agenda com o Ministro interino dos Transportes, com todo o movimento sindical, aposentados e pensionistas, para buscarmos uma solução para esses aposentados e pensionistas, muitos com problema de revisão de seus salários. No Ministério dos Transportes hoje há uma sala
enorme de processos de revisão de aposentadoria
amontoados, porque é necessário analisar o histórico
do funcionário.
Todos sabem que a criação da Rede Ferroviária
Federal foi um encontro de empresas em 1957. Muitos funcionários têm passivos da antiga Leopoldina. E
seus processos estão à espera de solução. Ao m~s
mo tempo, a Rede Ferroviária hoje tem um passIvo
trabalhista de 5 bilhões; quero repetir: 5 bilhões. Não
sou eu quem diz isso. Na última reunião c.o~ o Pres~
dente do Tribunal Superior do Trabalho, Ministro Almir
Pazzianotto, S. Exa. trouxe esses números para nós.
Mas de onde vamos tirar esse dinheiro?
Existe dinheiro, sim, Sr. Presidente. Não houve
as privatizações? As empresas não têm que repassar, a cada três meses, um aluguel para os cofres da
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União? Por que esse dinheiro, que já está carimbado,
não pode solucionar paulatinamente esses processos?
Portanto, Sr. Presidente, existem soluções. Podemos encontrar meios de resolver a vida dos aposentados e pensionistas ferroviários no Brasil.
Sr. Presidente, na verdade, a Agência Nacional
de Transportes Terrestres - ANT já está consolidada,
e a liquidação da Rede Ferroviária Federal SA RFFSA praticamente se consumou, mas questões de
fundamental importância, para os ferroviários, ainda
continuam indefinidas.
Entre os acordos com o então Ministro Eliseu
Padilha, está a questão dos imóveis residenciais da
RFFSA, onde moram milhares de companheiros. A
Lei 8.693/93 garante o direito de ocupação e a prioridade na aquisição desses imóveis, mas, na prática,
muitas vezes, há arbitrariedade por parte dos responsáveis pela venda dos imóveis, pois não se observa o
escopo da lei e baixa-se edital de licitação com condições fora da realidade do trabalhador ferroviário, que
fica no dilema de a qualquer momento ter de sair da
casa onde reside há muito tempo.
Esse problema já teria sido resolvido, Sr. Presidente, se o Presidente da República não tivesse vetado os artigos do Projeto de Lei n 2 1.615/99, que tratava da questão dos ferroviários.
Também ficou acertado que o pessoal pertencente aos quadros da ferrovia seria transferido para a
ANT, sem prejuízo de seus vencimentos, e que o débito trabalhista da RFFSA com os aposentados, fruto
de várias ações ganhas na Justiça, teria que ser pago
antes da liquidação total da empresa. Por isso, Sr.
Presidente, estamos cobrando do novo Ministro dos
Transportes o cumprimento desses compromissos
assumidos com os ferroviários pelo seu antecessor,
já que até o presente momento nenhuma dessas
questões teve solução definitiva.
Queremos lembrar aos nobres colegas parlamentares que tramita nesta Casa o Projeto de Lei
n2 4.965/2001, do Deputado Manoel Vitório, versando
sobre a destinação dos imóveis residenciais pertencentes à RFFSA. Esperamos que o bom senso não
deixe esse projeto hibernar por muito tempo, como,
às vezes, ocorre com proposições de interesse do
povo brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO ASSAD JÚNIOR - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Darcísio Perondi) - Tem
V. Exa. a palavra.
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O SR. MÁRIO ASSAD JÚNIOR (Bloco/PL MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, venho à tribuna - com certeza sem o mesmo
brilhantismo e a eloquência verbal do nobre Deputado Mendes Ribeiro Filho, seu conterrâneo - abordar
questão que tem angustiado a sociedade brasileira e
é tema dos principais debates, na Casa e nos veículos de comunicação: a violência.
A sociedade brasileira está aprisionada em
suas residências em razão do aumento da violência,
especialmente a urbana. Nesses momentos de crise
e de angústia costumam surgir falsos profetas, pessoas sem qualquer conhecimento da matéria, propondo
soluções. É claro que a solução não é fácil, mas o
ponto fundamental do combate à violência no País,
Sr. Presidente, é a impunidade.
Vejam V. Exas. que nenhum estudo de criminologia demonstra que aumento de pena é fator inibidor
de violência. Muitas vezes o aumento de pena até
gera mais violência. Por isso, repito crítica que fiz no
ano passado, quando o Governo anunciou um pacote
antiviolência: as decisões têm de estar fundamentalmente centradas no combate à impunidade, pois somente a certeza da punição haverá de inibir os criminosos, contendo essa situação dantesca que hoje
atinge toda a Nação.
Mas como fazer isso? De um lado, alguns defendem a unificação das polícias. Ora, em meu Estado,
Minas Gerais, em cidades onde existem viaturas de
polícia, por exemplo, não há recursos sequer para
abastecê-Ias; noutras cidades sequer há viaturas.
Nossa polícia não está aparelhada para o combate à
criminalidade. Por isso, muito mais do que se falar em
unificação de comando - este já é único, uma vez que
os Governadores dos Estados é que comandam suas
polícias, seja a civil, seja a militar -, o fundamental é
aparelharmos suficientemente nossas polícias, a fim
de que sejam de inteligência, tenham condições de
realizar um bom trabalho, vigiar melhor as fronteiras.
Este é um país de dimensões continentais, com grandes fronteiras, por onde entra o contrabando de drogas e armas.
Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
soluções existem. E ontem esta Casa deu um exem pio de combate à violência. Permito-me fazer uma
analogia, porque ontem aprovamos aqui a renegociação da dívida do agricultor familiar. Esta é uma medida de grande alcance social, então é preciso enaltecer esta Casa, bem como o Governo, que tiveram
sensibilidade no acolhimento dessa proposta. E ela é
uma medida de combate à violência, porque do outro
lado está a desigualdade social, está um país onde os
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banqueiros têm lucros infindáveis e vergonhosos, auferidos em grande parte na especulação financeira e
no pouco apoio ao setor produtivo, que gera trabalho
e renda. Esta Casa tornou ontem uma medida de apoio
ao setor produtivo e à agricultura, com a renegociação das dívidas do agricultor familiar.
Portanto, Sr. Presidente, permito-me aqui sintetizar este tema tão complexo e profundo dizendo que
haveremos, sim, de ter medidas que possam combater a violência, fundamentalmente centrando-nos no
combate à impunidade e na desigualdade social que
tanto angustia a Nação, por intermédio de medidas
como a que tomamos ontem aqui, apoiando o setor
produtivo, que, repito, gera renda, emprego e trabalho. Assim, está claro que a miséria é também fato gerador de violência em nosso País.
O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Darcísio Perondi) - Tem
V. Exa. a pa Iavra.
O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito oportuno o
tema da Campanha da Fraternidade deste ano: "Fraternidade e Povos Indígenas", lançada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB e pelo
Conselho Indigenista Missionário _ CIM!.
Nós, brasileiros, temos uma dívida histórica com
os nossos indígenas e precisamos partir para ações
que resgatem a cidadania e a importância desses povos e da cultura deles na nossa sociedade.
O principal problema dos índios brasileiros diz
respeito à terra. Das 742 áreas indígenas no País,
apenas 120 estão demarcadas. Em Santa Catarina, o
Estado que represento neste Parlamento, temos 24
áreas indígenas e apenas quatro estão demarcadas e
homologadas: três em Palhoça e uma em Biguaçu,
Municípios próximos à Capital, Florianópolis. A política
de demarcação de terras no Brasil é deficiente, bastante delicada, já que as áreas indígenas são bastante valorizadas. Até 2015, por exemplo, estão previstas 87
novas hidrelétricas que afetariam áreas de reserva.
Os problemas sociais pelos quais passam os índios são gravíssimos. Sabemos que a relação de dominação que existe entre brancos e índios desde a
colonização contribuiu para que houvesse sérios problemas de desnutrição e de mortalidade infantil nas
aldeias. Entre os índios brasileiros a mortalidade infantil é de 40 para cada mil nascimentos.
Outra questão importante diz respeito à lentidão
com que as leis são feitas e implantadas no Brasil. Os
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arts. 231 e 232 da Constituição de 1988, que tratam
dos direitos dos índios, aguardam regulamentação. O
Estatuto do índio, feito em 1994, está engavetado
neste Congresso. O Brasil é um dos poucos países no
mundo que ainda não ratificou a Convenção 169" da
Organização Internacional do Trabalho, que trata de
assuntos ligados aos povos indígenas.
A Constituição de 1988 previa a regularização
das terras dos índios em cinco anos. No entanto, mais
de 60% das terras continuam sem ser demarcadas.
Temos uma dívida de bom tamanho a resgatar com
os índios.
Muito obrigado.
O SR. LUIZ ALBERTO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Darcísio Perondi) - Tem
V. f..xa. a palavra.
O SR. LUIZ ALBERTO (PT - BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho à tribuna para comentar matéria
escrita pelo jornalista Bob Fernandes e publicada
pela revista Carta Capital sobre uma das maiores
festas populares do Brasil: o Carnaval de Salvador.
Essa matéria do jornalista Bob Fernandes, Sr.
Presidente, demonstra que o IPEA pode utilizar Salvador como laboratório de observação de como se
produz a maior desigualdade social neste País, ou
seja, de como o aparelho do Estado promove a concentração de renda que beneficia os familiares de
quem detém o poder político naquele Estado. O jornalista aponta fatos por demais discutidos, analisados e
denunciados em Salvador.
Uma jornalista da TV Salvador, que é da família
do ex-Senador Antonio Carlos Magalhães, emocionada e empolgada, anuncia, na televisão, que, naquele
momento, 400 milhões de turistas estavam no Carnaval de Salvador. A BAHIATURSA, órgão de turismo do
Estado, dizia que Salvador recebeu 800 mil turistas,
mesmo considerando que a INFRAERO registrou a
entrada de cerca de 75 mil pessoas pelo Aeroporto de
Salvador. Mas a jornalista encontrou 400 milhões de
pessoas.
Mas, o mais importante, Sr. Presidente, é que a
EMTURSA, empresa de turismo de Salvador, para
justificar o gasto do Estado - na verdade é uma transferência de recursos públicos para amigos da administração municipal e da administração estadual-, informa que a Prefeitura investiu cerca de 5 milhões de
reais na festa e arrecadou em torno de 400 mil reais. É
importante lembrar que a empresa Penta, uma das
maiores empresas de eventos de Salvador, é de pro-
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priedade de um neto do ex-Senador Antonio Carlos
Magalhães, com pouco mais de 20 anos de idade.
Aliás, esse jovem será candidato a Deputado Federal
pela Bahia.
O jornalista nos mostra também que as autoridades da Bahia disseram a todo o País e ao exterior
que o Carnaval de Salvador seria o "carnaváfrica", ou
seja, uma festa para homenagear a África. A Presidenta da EMTURSA, Eliana Dumêt, dizia que era
para homenagear os afro-descendentes, que não é
possível uma cidade com cerca de 85% de afro-descendentes não homenagear essa gente.
Este Carnaval, segundo dados da Presidenta da
EMTURSA, gerou cerca de 125 mil empregos. O que
ela chama de emprego, Sr. Presidente? Cinqüenta mil
desses empregos foram de cordeiros - termo que se
utiliza lá na Bahia -, que são pessoas geralmente muito pobres, afro-descendentes, que seguram as cordas
dos blocos para a classe média e os turistas brincarem
e que recebem - são prometidos - em média, de 5 a 8
reais para cada dia de Carnaval. Mu~as vezes, no final
do Carnaval, os blocos desaparecem e não pagam a
essas pessoas. São 50 mil empregos, conforme disse
a Sra. Eliana Dumêt, Presidenta da Emtursa.
Sr. Presidente, esse artigo é muito longo. Eu
gostaria de passá-lo à Mesa para que seja registrado
nos Anais desta Casa, porque ele revela, com dados
surpreendentes, o apartheid existente em Salvador.
Mais ainda, Sr. Presidente: em Salvador há uma
festa das mais populares, conhecida como Lavagem
do Bonfim, uma festa eminentemente popular, de tradição africana. Agora o Estado está financiando o que
chamam de Bonfim Light, que é a maior prova do
apartheid de Salvador. Nem na África do Sul acontecia uma coisa dessas. O povo vai à Lavagem do Bonfim, esse Bonfim Light, que é financiado pelo Governo Municipal, mas só entra a classe média alta de Salvador, ou seja, os brancos, pois os negros não podem
acessar um espaço chamado Marina.
Esta é a realidade do "carnaváfrica" e da política
de inclusão que o Prefeito de Salvador, a todo momento, canta nos rádios e na televisão, sob a alegação de que é precIso reparar a população negra de
Salvador.
Sr. Presidente, gostaria, também, de encaminhar requerimento ao Ministério de Minas e Energia,
pedindo a relação de todas as hidrelétricas e termelétricas que serão construídas no Brasil e também de
apresentar projeto de lei que retoma o nome original
do Aeroporto de Salvador para Dois de Julho, nome
esse que nos foi usurpado.
Muito obrigado.
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QUE SE REFERE O

UM CARNAVAL DE CORD8ROS
Segunda 11, a festa come solta. A repórter da TV Salvador, emissora a cabo da
Rede Bahia/Globo dos Magalhães de Antonio Carlos, anuncia: - Quatrocentos milhões
de turistas no carnaval de Salvador.
A propaganda oficial espalha, com
enorme eco, a presença de "800 mil turistas", ainda que tanto signifique um terço da
população da cidade e que a Infraero tenha
detectado a chegada, via aeroporto, de
umas 75 mil almas.
É possível, nunca se sabe, que outros
725 mil humanos tenham desembarcado na
Bahia por terra e águas, mas talvez seja um
pouco mais difícil resolver a equação dos
400 milhões de turistas.
Ainda assim, que não se duvide. Nestes tempos momescos, entre os fatos e as
versões, rola na Bahia oficial um grande sincretismo. Quase religioso.
O finado carnaval, por exemplo. Foi
oficialmente batizado de Carnaváfrica. Inclusive, importou-se, com generoso apoio das
fundações Ford e Rockefeller, 58 africanos.
Todos vindos diretamente da Mãe África. Oito
eram embaixadores e 50 os artistas. Isso, explicou a
presidente da Empresa Municipal de Turismo
(EMTURSA), Eliana Dumêt, tinha um sentido:
- Foi uma forma de dizer ao mundo que temos
orgulho de ser uma cidade formada por 85% de afrodescendentes.
Quem acompanhou as mais de 100 horas de
transmissão televisiva direta, o interminável desfile
de blocos de brancas e brancos na tela da Band, indagará:
- Mas onde estão os afro-descendentes?
Estão, é certo, no lIê Aiyê, no Malê Debalê, são
os timbaleiros, cantam, dançam em cima dos trios,
mas não são, de forma alguma, a maioria visível, os
85% a que se refere Eliana Dumêl.
A ausência, ou o lugar reservado à população
negra da Bahia durante o carnaval, é um manifesto visual. Gilberto Gil um dia cantou em Tradição:
- ... no tempo que preto não entrava no Bahiano!
nem pela porta da cozinha.
Outros tempos. Já nem há carnaval no Clube
Bahiano de Tênis, mas segue arraigada, de parte da
Casa-Grande, a tradição. No carnaval, se não busca a
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resistência em blocos afro, ou fica em casa, a enorme
maioria negra pode ser vista espremida nas calçadas.
Ou nas cordas.
Eliana Dumêt diz, com base no carnaval passado, que a festa gera 125 mil empregos temporários.
Vejamos os tais empregos. Cinqüenta mil desses empregados, por uma semana, se tanto, são os "cordeiros".
Por, em média. 8 reais ao dia neste ano, esses
cidadãos recebem a missão de garantir a paz de
quem pode pagar para desfilar num bloco. Uma corda
é esticada na proteção de milhares de foliões de cada
bloco e tem início a batalha.
O cordeiro deve empurrar de volta à calçada
qualquer um que, sem ter pago a fantasia do blooo,
ouse tentar brincar num espaço que, ensina a Constituição, é público. Falamos aqui das ruas, não de um
sambódromo.
O cordeiro, basta ver as fotos, recordar o que se
viu na Band, é quase sempre. como diria Dumêl. afrodescendente. Dos 125 mil empregos, 50 mil são de cordeiros. Denominação, aliás, em tudo e por tudo ao mesmo tempo extremamente apropriada e inapropriada.
Ainda os empregos: barraqueiros, ambulantes,
baianas de acarajé e auxiliares compõem o universo
de mais
18 mil trabalhadores por uma semana. Outros
2.200 são seguranças particulares, 15 mil são os seguranças dos blocos, e por esse caminho chega-se
aos 125 mil.
Perceba-se, a partir da base, quem investe,
quanto investe, em nome de quem investe e, do outro
lado, quem recebe, em nome de quem e do quê recebe.
Em 2001 , para arrecadar R$680 mil, a prefeitura
- quase sempre através da Emtursa - investiu R$5
milhões. Neste 2002, apostou o mesmo, cabendo ao
governo do Estado quantia semelhante. A arrecadação ficou na casa do milhão.
Ambulantes, vendedoras de acarajé, barraqueiros - pobres em geral, na Bahia conhecidos como lenhados - pagaram R$131 mil na forma de licenças no
carnaval de 2001, enquanto anunciantes de grande
porte pagavam R$549 mil.
Neste 2002, enquanto sobre a patuléia recaía
um aumento de 313% - ou, em reais, R$414 mil-, a
venda de cotas para anunciantes cresceu 13%. Chegou a R$620 mil.
Segunda, a festa comia solta. No Correio da Bahia, dos Magalhães de Antônio Carlos, a senhora Dumêt, que dirige a Emtursa desde 1997, explicava:
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- O carnaval é um produto que vende a cidade
de Salvador, que mo~imenta os negócios e que alavanca nossa economia (...). Em 2001, o carnaval gerou R$536 milhões.
.
., ,

dono, como ela, de um camarote), em meio a uma
surdíssima batalha contra o esquema que ajudou a
lançá-Ia e tenta contê-Ia.
. - de Daniela, por Mônica Bergamo, da
Tom, Irmao

.Naquele carnaval ISSO significava 268 milhões
de,dolares. Em outras palavras, todo o patrimônio líqUldo do Grupo Silvio Santos. E quem ficou com a
parte do Leão na cidade dos afro-descendentes? Daqui a anos, quem consultar um documento oficial da
Emtursa _ Indicadores do Carnaval _ entenderá por
que o Brasil tinha a quarta pior distribuição de renda
do mundo, por que Salvador mantinha índices de desemprego na casa dos 25%.
No carnaval que já se foi, de US$268 milhões,
os donos de blocos ficaram com US$112 milhões. A
indústr~a fonográfica levou US$35 milhões e a propaganda Jantou US$12 milhões.
· I
' ,
O s camarot es pa rt ICU ares, que se multiplicam
ficaram com US$1,6 milhão e as companhias de bebi~
das em geral ganharam US$19 'Ihml oes.
De US$268 milhões sobraram para os lenhados
3,9%, ou US$11,7 milhões, Não há discurso sobre
afrodescendência nem bombardeio televisivo que
consiga esconder os números, que são oficiais. Antes
que se chegue a um rápido sobrevôo sobre blocos, indústria fonográfica, mídia et caterva, uma informação.
Um único cidadão e equipe bastaram para levantar
uma ponta dessa história de como se valer de toda
uma cidade em benefício de uns poucos.
Emiliano José, jornalista, agora vereador pelo
PT, com equipe limitam-se a fuçar o Diário Oficial para
chegar a urna porção das vísceras da Bahia Oficial.
Nada mais tem sido necessário e, como contrapartida, Emiliano José tem recebido processos por
parte do prefeito Antonio Imbassahy.
De volta á folia. O que, quem, quais são os tais
blocos de carnaval, qual é a lógica do funcionamento
neste mercado? Quem domina, quem faz dinheiro, e
corno?
Quem domina o mercado, desde a produção até
a mídia, com os pés e mãos na indústria de entretenimento, não são mais que dez indivíduos ou empresas.
A poderosa e competente - ao que se propõe banda Chiclete com Banana. do cantor Bell Marques,
compõe-se com a Mazana, a produtora de grandes
eventos e feiras internacionais da Bahiatursa, órgão
oficial de turismo do Estado,
A Perto da Selva é ligada a Jorge Sampaio, primeiro produtor de Daniela Mercury. Mercury puxou
um bloco sem corda (corno fez também Gilberto Gil,

Folha, manda um curto recado suficiente para quem
é do ramo:
'
. _
~ Ela mudou porque uma artista como ela nao
pode ficar amarrad~ a u~ esquema. ~omercial. O carnaval sem ~ordas e mais democratl~o. No caso do
carnaval ~alano vale como nunca o ditado que aconselha a nao se falar em corda em casa de enforcado.
Produtoras. O Bloco Eva tem a sua, de mesmo
nome, ~residida por R.ica~do Martins, por ~ua vez
ex-pres~dente da A~soclaçao de Blocos de Tno (ABT)
e tambem ex-~resldente do Conselho_ do Car~av~~.
Para entender. Dolfo Nery, da Camaleao, tambem Ja
presidiu a ABT e o mesmo Conselho do Carnaval Pa• t
O
d
.
.
ren eses. s gran es blocos se coligaram na Central
do Carnaval. Com enorme peso na Emtursa, decidem
os rumos da festa.
.
.
Or~anlzam e determinam a ordem de entrada
no desfile: q~em vai desfilar ~os circuitos Campo
GrandePel~unnno e Barra-Ondlna. U~a ord~m em
que a prefeitura nem sequer pensa em Interfenr.
No, m~)!:nento, os donos de blocos travam uma
batalha JudiCial contra os camarotes privados. Dizem
os blocos que, sem o seu espetáculo, os camarotesmantidos com patrocínio de grandes empresas - não
existiriam, e querem algo como 30% do bolo camarotal.
Os donos dos camarotes argumentam que sem
o seu seleto público restaria apenas a patuléia, os lenhados, para curtir tão nobre e democrático espetáculo.

Windsom Silva, do Cheiro de Amor, produz o
Harmonia do Samba. Na sexta-feira 8, às 16 horas,
uma fila de 500 metros aguardava na Vitória (Avenida
7 de Setembro).
A fila era para a contratação de cordeiros do
Harmonia, Dez reais por um dia de trabalho. Ainda
produtores: Misael lavares produz Netinho e o Bloco
Beijo,
Fernando Bulhosa, presidente do Alô Inter, do
bloco Os Internacionais, hoje preside a ABT e é
ex-presidente do Conselho do Carnaval. A Caco de
Telha produz Ivete Sangalo.
Há outras produtoras. Uma delas, a Penta, teve
na origem cinco jovens oriundos do Colégio Marista.
Dois deles desembarcaram, os demais seguiram o
caminho iniciado na Cereja Alpinista.
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Aquela era uma festa na boate Kalamazoo e lá
começou a Penta. Com Toni, o Antônio Carlos Magalhães Neto. ACM Neto, agora candidato a deputado
federal.
Também na Penta, Flávio Maron, primo de ACM
Neto e filho do dono da Pejota, empresa de publicidade, e Lucas Cardoso, à época cunhado de ACM Neto.
A Penta, só para pincelar, organiza o Bonfim
Ligth. O que vem a ser isto? No dia da devoção maior
do baianos. do Bonfim, de Oxalá, existem duas festas
Uma, a tradicional, leva milhares de fiéis, a pé,
até a igreja do Bonfim. Outra festa, esta recente, a dos
que não são ou não desejariam ser afro-descendentes. acontece numa marina privada.
A festa produzida pela Penta se explica pelo
nome, Ligth. Como a pancada come solta entre os jovens "bem", é impossível não perceber a mensagem
subliminar: qual seria o Bonfim Heavy?
Resta o dos lenhados e afro-descendentes.
Todo e qualquer grande evento, festa, cerimônia
na Bahia, incluindo-se na lista a promoter Lida Fábio,
não terá como escapar da produção deste seleto clube.
Na Bahia. como em qualquer canto do País, se
paga para tocar. Mas, revela um produtor a CartaCapital.
há na Bahia quem pague para que alguém não toque.
O esquema domina da produção à veiculação,
com enorme poder na indústria fonográfica. Sempre que
possível, com dinheiro público na criação das bases.
Exemplos: outra grande festa nordestina, baiana, é o São João. Com auxílio do Faz Cultura (lei de
incentivo estadual) e a Penta na produção, se fez o
São João do Pelourinho e do Hotel Othon.
Até então. a grande festa junina era o Arraiá da
Capitá, promovido pelo jornal A Tarde. Antonio Carlos Magalhães promoveu com o jornal, os seus, incluído o Governador César Borges, seguiram as ordens.
Negado o Parque de Exposições ao A Tarde,
nasceu um novo São João. O da TV Bahia! Globo.
O esquema junino repete-se pelo interior do
Estado. com o envolvimento de prefeituras. Não se
estranhe, nesse cenário, a oração de Carlinhos
Brown na quinta-feira 7.
Antonio, o prefeito Imbassahy, estava no palanque. Ao lado, mais acima dele, Antonio, o Magalhães.
O timbaleiro entoou no Campo Grande, diante do caboclo, símbolo da independência da Bahia:
- O prefeito é Antonio. o Senador é Antonio Carlos Magalhães e eu sou Antonio. Viva Santo Antônio!
Viva Santo Antônio.

,
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Os banheiros da Star Ambiental são
azuis. Ou serão esverdeados? Tudo depende do ângulo das luzes da lIumitech. De
qualquer maneira, no carnaval baiano eles
foram destaque: os banheiros da Star e a
lIumitech.
Os banheiros, portáteis, químicos, foram alugados por 24 meses. A 19 de fevereiro de 2001, se lê á página 16 do Diário Oficiai do Município: banheiros de carnaval a
carnaval.
Vencedora em quatro lotes da licitação
mictorial, a Star Ambiental recebeu R$2,128
milhões. O DO. não diz quantos são os banheiros, mas deixa escapar importante pista.
Numa tomada de preços a 24 de dezembro de 2000, especifica: valor unitário,
R$97. Por mais festeiro que seja o povo baiano, ainda que o festerê se arrastasse por
meio ano, cabe a pergunta:
- Por que banheiros alugados por 24
meses?
Quando o odor do assunto chegou à Câmara
de Vereadores, transportado por Emiliano José, o
secretário de Serviços Públicos, Jalon Oliveira, assegurou não existirem irregularidades.
Documento, disse, mostram a lisura na operação - sanitários. Quanto aos 24 meses... bem, tem o
São João, depois, a 4 de dezembro, começa o ciclo de
festas de largo que chega ao carnaval. Sim, mas por
que banheiros químicos alugados por 24 meses? A
época, por 1 milhão de dólares.
E as luzes? Por três anos a ilumina clareou o
carnaval. Neste 2002, a licitação foi vencida pela lIumitech. A Ilumina pertencia a Jorge Luís Faustino. A
lIumitech, percebe-se pelo novo contrato social, de 23
de março de 2001, tem como sócia uma senhorita
Leal Faustino, de mesmo endereço.
Uma porção das luzes do carnaval valeu à lIumitech. neste 2002, R$704 mil. Com licitação. E uma forma familiar de capitalismo, assentada na ponte entre
os mundos público e privado.
O carnaval! Ah, o carnaval. Foi lindo, para quem
gosta é sempre lindo, mágico o carnaval. No baiano,
por uma semana soca-se algo que pode chegar a 300
mil, 400 mil pessoas/dia nas ruas, e os mortos não
passam de uma dúzia.
Não deixa de ser um milagre, em qualquer canto
do mundo, pela quantidade de álcool e variáveis. Em
Salvador, neste 2002 com LSD, o doce escasso, a
R$40 e uma cocaína de péssima qualidade - chamada pelos usuários. sugestivamente, de paredex, de

02íUX S0xla-kira 22

DL\ RIO DA ('.\MARA DOS UEPIJT.\DOS

parede, cal de parede - vendida a 15 ou 20 reais, o
milagre é ainda maior.
No porto da Barra, por R$30 trombadinhas vendiam a paulistas e gringos saquinhos de suposta cocaína. Vendiam e corriam enquanto rapazes e moças
aspiravam a mistura de Sonrisal e Sal Ligth.
É a vingança dos tranca-ruas. Do outro lado, por
onde se caminhar na Bahia Oficial, se encontrará a
ponte que liga os mundos público e privado. E restam
os mistérios.

No Reveillon. por 20 minutos, torraram-se duas
toneladas de fogos artificiais. Quase o mesmo se deu
no início de novembro, na comemoração dos 500
Anos da Baía de Todos os Santos. Festa, aliás, organizada com grande competência profissional, urna
marca de Eliana Dumêt.
Restam as perguntas: de quem são realmente os
fogos? Quanto custaram? Quem recebeu? Um requerimento oficial de informações não foi respondido. Murmura-se na cidade, em restaurantes, gabinetes oficiais,
logradouros públicos: os espanhóis, os espanhóis.
Si, pero quien serian los espanoles? Afro-descendentes, lenhados, ou seriam los que se creen solamente blancos?
O SR. PRESIDENTE (Darcísio Perondi) - Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado
I\gnelo Queiroz.
O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, será que a culpa dessa epidemia de dengue é do mosquito?
Enquanto as autoridades federais, estaduais e
municipais trocam acusações, a dengue avança sem
qualquer controle no País, e o cidadão, não tendo a
quem recorrer, vive o medo diante do risco que ronda
as cidades.
Corno não há obstáculos à sua propagação, o
vírus difunde-se sem qualquer cerimônia. As três cepas desse implacável microorganismo habitam o País
corno se gozassem de autorização oficial. Por isso, a
doença já assume, no Brasil, suas diversas formas de
manifestação: da mais simples à mais grave, do quadro febril passageiro ao espectro ameaçador da versão hemorrágica. O script da tragédia anunciada
está completo.
Apesar disso, os verdadeiros responsáveis pelo
desastre endêmico continuam voando livremente, à
semelhança do mosquito transmissor, que de pouso
em pouso vai-se nutrindo do sangue dos brasileiros.
Estão impunes. Ao povo, abandonado à sua própria

sorte, restam a angústia, o medo, a insegurança. A
epidemia está decretada.
A expansão atual da dengue não é obra do acaso.
Nem do mosqu~o. Talvez da irresponsabilidade de
quem comanda a saúde no Brasil. Certamente da sua
omissão, que é a mesma moeda. E, por mais que se
queira tergiversar, não há corno desmentir os números.
Segundo a Fundação Nacional de Saúde FUNASA, o total de casos confirmados da doença
nos últimos vinte anos, entre 1980 e 2000, foi de
1.949.575. Desse montante, 1.595.455, portanto,
81 %, concentram-se no período de 1995 a 2000, isto
é, nos seis primeiros anos do Governo Fernando
Henrique Cardoso.
Este dado é muito importante, Deputado Paulo
Paim: dos quase 2 milhões de casos de dengue, 81 %
concentram-se no Governo Fernando Henrique Cardoso. Apenas 364.111 casos foram confirmados nos
quatorze anos que precederam o atual Governo, um
legado nada invejável para um Presidente que vende
a imagem de condutor da modernidade do Brasil.
Mais do que isso, um prejuízo social e econômico devastador, cujos implicados precisam responder pela
omissão cometida contra a saúde do povo. Do contrário, o culpado será o mosquito.
Ao antever a gravidade potencial que emergia
das informações epidemiológicas disponíveis, o
ex-Ministro Adib Jatene coordenou a elaboração de
amplo projeto para a erradicação do Aedes aegypti
de todo o território nacional. Alertou o Presidente da
República para a relevância do problema e as conseqüências danosas que ocorreriam inevitavelmente.
Entregou-lhe o projeto em mãos, marcando urna iniciativa que teve a merecida cobertura dos meios de
comunicação. Pouco tempo depois, vencido pela "fritura" política, pediu demissão e abriu caminho para o
Senador José Serra, que passou a exercê-Ia corno
estratégia para a construção de sua candidatura à sucessão presidencial. Jatene foi embora, e o projeto de
erradicação do mosquito, para a gaveta. Afinal, matar
insetos jamais poderia ser assunto de interesse para
sociólogo ou economista que se prezem.
Nada foi feito pelo Presidente da República.
Assim, o Aedes conquistou todo o espaço que lhe foi
reservado. Cumpriu o papel de transmissor do vírus,
que, embora seja a causa da doença, não tem responsabilidade pela sua expansão nem pelo que faz.
Aliás, não sabe o que faz. Não pode ser equiparado a
um ser consciente, que sabe o que faz e tem conhecimento do que deixa de fazer.
Durante os dois mandatos do Presidente Fernando Henrique Cardoso, o combate à dengue foi pí-
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fio, não passou de um ridículo faz-de-conta. Mais uma
vez, os números não nos deixam mentir. De fato, nos
últimos cinco anos, a execução orçamentária do Governo Federal - vale dizer, do Ministério da Saúde foi drasticamente reduzida ano a ano no que diz respeito ao combate à dengue.
Em 1997, o Orçamento destinou mais de 400
milhões de reais para o combate à dengue, mas o Governo, só executou, arredondando-se os números,
248 milhões de reais. Em 1998, só executou 200 milhões de reais; em 1999, 181 milhões de reais; em
2000, 117 milhões de reais; e, em 2001, 52 milhões
de reais. Deputado Sérgio Novais, veja a diferença
entre os valores executados em 1997 e em 2001,
quando a doença cresceu assustadoramente em todo
o Brasil. O descaso com o fato foi tal que até mesmo o
programa orçamentário específico de prevenção e de
combate à dengue foi suprimido do Orçamento deste
ano, para ser colocado num "guarda-chuva" comum
de combate a endemias. O Governo argumenta que
os recursos foram passados para os Estados, mas
não conhece o valor.
Para culminar a seqüência de atos e omissões a
favor da dengue, o Ministério da Saúde demitiu, em
1999, de uma só vez, 6 mil agentes que cuidavam da
erradicação do mosquito no Rio de Janeiro. A tragédia
estava anunciada.
Infelizmente, o número de casos da doença não
é índice de bolsas de valores. Se fosse, talvez o Governo desse alguma importância. Não tem a nobreza
nem a prioridade de Nasdaq ou Dow Jones, cujos
significados o povo desconhece. Se os tivesse, justificaria a instauração de Comissão Parlamentar de
Inquérito para apurar irresponsabilidades. No caso da
dengue, a omissão do Governo é tamanha que daria
fundamento para perda de mandato e impugnação da
candidatura. Como o respeito pelos interesses do
povo ainda não é o forte da nossa débil democracia, é
mais provável que a culpa pela tragédia da dengue
seja mesmo imputada ao mosquito.
Descentralizar é meta de uma política correta,
mas não do jeito que foi feita, não oferecendo condições para os Municípios sem nenhuma tradição, sem
pessoal. Como o Correio Braziliense publicou hoje,
o Ministério da Saúde não sabe quanto o Estado aplicou no combate à dengue. Segundo o jornal, essa
epidemia já matou vinte pessoas em dois meses,
mais do que o total de mortos do ano passado, e o
Governo não aplicou corretamente os recursos destinados para o combate à dengue.
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Sr. Presidente, esse caso de omissão merece a
instauração de uma CPI, para que as responsabilidades cometidas contra o nosso povo sejam apuradas.
O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Darcísio Perondi) Tem V. Exa. a palavra, Deputado Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil é um dos cinco maiores mercados
farmacêuticos do mundo, movimentando financeiramente cifras astronômicas, além de ser campeão em
monopólios, cartéis e lucros abusivos no que se refere a essa mesma indústria.
Entidades representativas dos farmacêuticos e
da sociedade estão engajadas para conter esse processo. A luta contra esse sistema e a conquista de
uma política de genéricos que realmente beneficie a
população é um desafio para todos nós.
É essencial que se diga que, em 1991, o Deputado Eduardo Jorge, do PT de São Paulo, apresentou
projeto de lei que tratava da utilização principal da denominação genérica para a produção, distribuição,
prescrição e dispensa dos medicamentos.

Abro um parêntese para dizer que, segundo informações que me chegam, infelizmente ele não será
mais candidato e continuará no atual cargo.
Mas ressalto que o projeto de lei tramitou em diversas Comissões, causando polêmica e discussões. O
espírito da idéia inicial foi alterado, transformando-se
em uma proposta de aspecto comercial, até culminar na
Lei n'l9.887, de 10 de fevereiro de 1999, na Resolução
n'l391 /99-ANVS, de 10 de agosto de 1999, e no Decreto n'l3.181, de 23 de setembro de 1999.
Com a nova lei, o nome da substância ativa e a
marca devem ter o mesmo destaque, e o consumidor
passou a procurar seus medicamentos pelo princípio
ativo. Os genéricos levam à redução dos preços dos remédios, pois não há despesas com publicidade e nem
com pesquisa. Acreditamos que a ciência está aí para
contribuir para a humanidade e por isso somos contrários às leis que restringem o acesso constitucional aos
medicamentos por parte de tantos brasileiros.
Enquanto no exterior a política de genéricos estimula a concorrência a baixar os preços, no Brasil a regulamentação das leis é dirigida para evitar a concorrência. A verdade é que lutar contra a indústria farmacêutica nacional e multinacional é uma verdadeira
guerra, pois prevalecem os interesses do mercado em
detrimento do seu real papel perante a população.
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Há urgente necessidade de mudanças na saúde
brasileira e o sucesso da política de genéricos depende, principalmente, da ação dos consumidores, além
da punição da Justiça ser essencial para aqueles que
praticam o abuso econômico.

Com essa preocupação, Sr. Presidente, juntamente com o Deputado Arnaldo Faria de Sá, encaminhamos à Mesa requerimento de realização de
sessão em homenagem aos aposentados brasíleiros.

Nossa sociedade não esconde apenas uma população faminta, sem teto e mal paga. Temos um povo
inteiramente carente de saúde. Necessitamos que o
Poder Público assuma sua responsabilidade perante
a população, fiscalizando e controlando a qualidade
dos medicamentos. Necessitamos que a população
tenha acesso a esses medicamentos e que haja imediata diminuição dos preços.

No dia em que ocorrer esse evento, com o Plenário lotado, faremos um grande movimento de protesto com o objetivo de aprovar o Estatuto do Idoso,
cujo projeto original é de minha autoria. O Relator foi o
Deputado Silas Brasileiro, e o Presidente, o Deputado
Eduardo Barbosa, do PSDB.

Sr. Presidente, necessitamos ainda de políticas
coerentes e concretas em relação à saúde para que a
nossa população possa viver com dignidade.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desejamos ainda informar à Casa que estive reunido ontem
com o Presidente da COBAP, Sr. João Lima, e com
membros da OAB. Estamos só esperando o Governo
Federal fazer o que já anunciou: editar medida provisória fixando o salário mínimo em 200 reais, um reajuste em torno de 11,3%; para o aposentado e o pensionista, mais uma vez, o valor será a metade. Confirmada essa medida provisória, entraremos no Supremo Tribunal Federal não só contra essa medida, mas
buscando as duas anteriores.
No ano retrasado, o salário mínimo recebeu um
reajuste de 19,3%, e o salário do aposentado, de
7,5%. No ano passado, o salário mínimo recebeu um
reajuste em torno de 11,6%, e o salário do aposentado, a metade. Enfim, os últimos três anos representam perda acumulada de mais de 25%.
Essa iniciativa da OAB e da COBAP visa a que
o Supremo Tribunal Federal decida de uma vez por
todas no sentido de que o aposentado tenha pelo
menos o mesmo reajuste assegurado ao salário mímmo.
Existem hoje no Brasil em torno de 20 milhões
de aposentados, e os que recebem um salário mínimo são aproximadamente 12 milhões. Esses 12 mi1hões receberam o aumento de 19%, o de 11 % e talvez recebam novamente os 11 %, mas os outros tantos, em torno de 8 milhões, não estão recebendo o
mesmo reajuste.
Entendemos, pelo estudo da COBAR que no
máximo em dez ou doze anos, se essa lógica permanecer, o aposentado brasileiro vai estar recebendo
um salário mínimo, o que fere diretamente os arts.
201 e 202 da Constituição Federal, que dizem que o
valor real da aposentadoria tem de ser assegurado.

Sr. Presidente, no meu entendimento, o substitutivo representa a vontade conjunta desta Casa. Na
redação do artigo em relação à Previdência garante-se que o aposentado voltará a receber o número
de salários mínimos a que tinha direito na época em
que se aposentou.

O SR. SÉRGIO NOVAIS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Darcísio Perondi) - Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, foi publicado no jornal O
Povo artigo de minha autoria sobre questões relativas ao Banco Mundial- BIRD e ao Banco Interamerica no de Desenvolvimento - BID, instituições ligadas ao FMI.
O BID se reunirá em Fortaleza, no período de
7 a 13 de março, na 43 a Reunião de Governadores,
ocasião em que apresentarei uma análise sobre o
papel dessas instituições financeiras, os vínculos
entre os empréstimos e as privatizações, a demissão de servidores, os arrochos salariais, além de
abordar o problema que o Deputado Paulo Paim relatou há pouco sobre os aposentados. Por fim, serão discutidas questões como a redução dos gastos
com previdência social e a imposição dos empréstimos internacionais com a flexibilização das leis trabalhistas.
Portanto, solicito a divulgação do artigo a respeito dessa questão, bastante denunciada no Fórum
Social Mundial, em Porto Alegre.
Sr. Presidente, encaminho ainda requerimento
de informações sobre a atuação do Ministro Martus
Tavares como o garoto-propaganda do BID.
Reprovamos, portanto, o volume de recursos
gastos nessa farra publicitária do Ministro Martus
Tavares, principalmente no Ceará, Estado em que
S. Exa., provavelmente, será candidato nas próximas eleições.
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ARTIGO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

Os crimes do BID e Bird
As instituições financei-

ras internacionais (lFls) Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) e
Banco 1rlundial (Bird) - cumprem
um papel de primeira grandeza na
"pirâmide da constituição global"
definida por Antônio Negri e
MtthaeI Hardt. no livro O Império
CRecord): "No cume estreito da
pir~~de est,á ~ única superpotência," os EtrA. (",) No segundo
nível.
ainda nessa-' primeira
cama6 c ,n( .::
.
.
_
da, Um grupo de Estados-Naçao
controla os instrumentos primários monetários '-'globais C..) Esses
Estados-Nação são atados entre si

numa série de organismos C..),.
Portanto, BID e Bird são esses
or{!anismos sob o comando do
FM:I, G7 e Davas a cumprir verdadeiros crimes contra países como
ó Brasil. dentro da lógica do modelo neoliberal capitalista. Aparentando neutralidade. o BID (que se
reunirá em Fortaleza entre 7 e 13 de
março) é responsã\'el por diversas
modalidades de empréstimos ao

Brasil para áreas de turismo, sistema viário e saneamento. Todos os
empréstimos destinados ao Ceará.
mais de um bilhão de dólares,
foram condicionados à privatização da Coelce e da Cagece (esta
ainda não concretizada) e à extinção de órgãos públicos como
Cohab, Epace e Cedap, bem como
a um programa de demissão desumano e arrocho salarial dos servidores públicos estaduais.
As imposições das IDs fazem
parte de acordos secretos que
fogem ao controle do Legislativo e
da sociedade e qUé, recentemente,
foram· aJP..p.!ament'e denunciad~
no FõÍum Social MWldial de Porto
Alegre: No Brasil, e~·determina
ções atingiram setores estratégicos
da nossa economia, como telecomunicações, energia, minez:ação e
a flexibilização dos direitos·' trabalhisGlS: A vinda do FMI ao Ceará,
representado pelo BID, é uma farsa
propagandeada pelos governos
Tasso e FHC. Devemos nos unir à
grande manifestação mundial que
acontecerá em Fortaleza, dqrante o

evento, contra essa violência.
Sérgio NovaiS e deoutaao feaera! e oresloer:te
do PSB em Fortaleza

02il42 S0xla-fcira 22

DIí.RIO I)A CA!vL'\RA DOS I)I~PlJT.\])OS

FeverelflJ de 2002

O Sr. Darcísio Perondi, § 2° do art. 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. PaLllo
Paim, § 2° do art. 18 do Regimento Interno.

ranças e presidentes de diretórios das executivas estaduais. Foi efetivada uma coalizão em benefício de
um Brasil democrático, formando a Frente Trabalhista
Socialista. Com essa união, buscaremos alternativas

O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

para a sociedade brasileira. Esse marco é de suma
importância, na medida em que apresenta um novo

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) _ Tem V. Exa.
a palavra.
O SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT _ RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, ontem, na sessão ordinária em que foi votada a CPMF, não
foi encerrado o processo de votação, porque não foi
apreciada a proposta que prevê que 22,5% da CPMF
deve ficar no Estado em que é arrecadada e o restante
vem para Brasília. A votação não aconteceu e a matéria
continua na pauta. Por isso, apelo aos Srs. Parlarnentares para que votem a favor dessa causa, a fim de que
parte da CPMF arrecadada permaneça nos Estados.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, registro
também que, no Rio Grande do Sul, desde domingo
passado, está ocorrendo a Cavalgada do Mar, que engloba os Municípios de Palmares, Tunas, Quintão, Pinhal, Tramandaí, Ipê, Arroio dos Ratos, Torres, Capão
da Canoa, Xangri-Iá. O objetivo do evento é resgatar a
história do Estado, com feitos que marcaram o território brasileiro: a pata do cavalo, a ponta de lança e a
adaga em riste. Hoje o Estado revive esses fatos épicos por intermédio dessa cavalgada simbólica.
O grande gaúcho Vilmar Romera é o comandante dessa cavalgada, da qual faço parte. Ela começou
no domingo passado e terminará no próximo final de
semana, quando chegar à cidade de Torres.

rumo político para o País.
Portanto, divulgo esse encontro para que os
companheiros de todo o Brasil que pertencem à nossa sigla saibam que hoje esse ato foi oficializado.
Agora, restanos partir para um novo caminho.
O SR. JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Tem V. Exa.
a palavra.
O SR. JOSÉ ROCHA (PFL - BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - SI'. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero contraditar as palavras do Deputado baiano Luiz Alberto, do PT, que se referiu ao
apartheid no carnaval de Salvador.
Digo a todos que o carnaval de Salvador - todos
que participam da festa sabem disso - é o mais democrático do planeta. Este ano, inclusive, homenageou a
África, recebendo o título de "carnaváfrica", com a participação de todos os grupos afros da Bahia, que embelezaram e elevaram o carnaval da cidade, com a maior participação popular do Brasil. Não existe nenhum
apartheid. Muito pelo contrário, todas as entidades
afros prestigiaram o carnaval no Município.
Em relação, Sr. Presidente, ao Bonfim Light, a que
ele se referiu, a participação é democrática e não existe
nenhum impedimento. Trata-se de urna entidade priva-

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Concordo
com V. Exa. em ambas as questões, Deputado.
O SR. AGNALDO MUNIZ - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Tem V. Exa. a
palavra.
O SR. AGNALDO MUNIZ (Bloco/PPS - RO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, registro um fato político que
acaba de acontecer no Espaço Cultural da Casa e
que vai mudar a história da nossa Nação.
Estiveram reunidos o presidenciável do PPS,
Ciro Gomes, e os Líderes do PDT e PTB, Leonel Brizola e José Carlos Martinez, além de diversas lide-

da em que as pessoas adquirem as camisas e pulam o
carnaval. É uma festa privada, aberta a todos. Ela não
tem nada a ver com a administração pública. Vão aqueles que têm fé e lá são acolhidos por todos.
Portanto, refuto as abordagens do Deputado
Luiz Alberto, porque são improcedentes.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Alerto aos
Srs. Deputados que pediram a palavra para dar como
lidos os seus pronunciamentos que há dois Deputados
inscritos: Darcísio Perondi e Vivaldo Barbosa. Cada
um deles tem direito a cinco minutos.
Então, apelo aos demais Parlamentares que
permitam que dois Deputados façam uso da palavra.
Em seguida, darei um minuto para cada um que desejar dar como lido o seu discurso.
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Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado
Darcísio Perondi.

o SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, hoje toma posse no Ministério
da Saúde o Dr. Barjas Negri, em substituição ao Ministro José Serra.
Barjas Negri é economista, foi Secretário-Executivo do Ministério e é dos melhores profissionais da
nossa República: homem preparado, sensível, conhecedor da economia social, do financiamento e de todos os projetos da saúde.
Que o nosso amigo e brilhante técnico Barjas
Negri tenha sucesso como Ministro da Saúde! Preparo
ele tem. Com certeza, fará um grande trabalho.
O Ministro Serra, engenheiro pós-graduado em
economia, foi chamado para ser Ministro da Saúde.
Não sou do partido de S. Exa., sou do PMDB, sou médico pediatra, e, apesar disso, digo sem dúvida que,
durante a minha curta história de estudante de Medicina e médico - de aproximadamente 35 anos -, Serra foi o melhor Ministro da Saúde que tivemos, mesmo
não sendo profissional da área.
Teve ousadia, coragem e determinação para
enfrentar diversos problemas por que passava a saúde brasileira. O primeiro deles era a implantação
definitiva do Sistema Único de Saúde, que o Ministro
resolveu, transferindo a decisão e o controle da saúde
para a comunidade, no Município, tirando-o de Brasília e das Capitais dos Estados. Esse trabalho foi concluído com coragem pelo Ministro José Serra, que já
o recebeu encaminhado pelos ex-Ministros Carlos
Albuquerque e Adib Jatene. Hoje, os recursos são
passados fundo a fundo, como nunca aconteceu na
República. A reforma do Estado que mais andou e
melhores resultados está dando é a da saúde.
Em segundo lugar, o Ministro teve coragem de
enfrentar a questão do financiamento. Tirou da gaveta
a proposta que resultou na Emenda Constitucional n°
169, de autoria do Deputado Eduardo Jorge, da qual
fui Relator. Trabalhamos com outras emendas e houve
um grande acordo, feito pelo Ministro Serra, com a ajuda do Presidente da República. E nós, base aliada e
Oposição, introduzimos financiamentos permanentes
na Constituição Federal para Estados e Municípios. O
trabalho começou com o Ministro Serra.
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A mortalidade infantil caiu de mais de 100 por
mil para 28 por mil. É um dado substancial, importante, que deve ser mencionado sempre que houver referência ao trabalho do Ministro Serra, nesses quatro
anos que passou à frente do Ministério.
Houve a luta pelos genéricos, importante projeto do Deputado Eduardo Jorge - matéria que anteriormente se encontrava paralisada. Com coragem, o
Ministro enfrentou a indústria farmacêutica, tirou o
projeto da gaveta, soube negociar com a Casa, enfrentando os poderosos. Os genéricos vieram para ficar, estando 40% a 60% mais baratos. Os aposentados agradecem a Deus, porque estão tendo mais dinheiro no bolso, em função dos genéricos. Ninguém
tira esse trabalho do Ministério da Saúde, com o apoio desta Casa.

Quanto à campanha contra o cigarro, ninguém
enfrentava os poderosos. S.Exa. enfrentou e, hoje,
morrem menos pessoas, em decorrência do combate ao fumo. Se mais jovens deixarem de fumar, a
mortalidade diminuirá e sobrará mais dinheiro para a
prevenção.
Há o Programa Saúde da Família. No Programa
de Agentes Comunitários de Saúde, 150 mil profissionais batem à porta das casas fazendo prevenção.
S. Exa. capitaneou.
Houve ainda mutirões. Eram milhares de brasileiros na fila aguardando sua vez de fazer uma cirurgia de hérnia inguinal; as mulheres, cirurgias de varizes; e os vovôs, cirurgias de catarata. Os mutirões foram criticados por muitos Deputados desta Casa. Ainda há filas para cirurgias, mas diminuíram sensivelmente.

Com a campanha contra o câncer do colo do
útero, indiscutivelmente diminuiuse a ocorrência dessa enfermidade: as mulheres estão morrendo menos
no nosso País. S. Exa. teve coragem de desenvolver a
política sobre o câncer, colocando centros de radioterapia no Brasil inteiro, diminuindo a desesperadora
fila de pessoas que precisam de tal tratamento. Os
hospitais estão recebendo em dia, sendo que os Municípios recebem um mês antes.
Agora, Sr. Presidente, está resolvida a questão
da saúde no Brasil? Não. Ouvi discursos ainda fazendo menção a caos. Vamos ter bom senso. Devemos
admitir os avanços e reconhecer que é preciso muito
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mais, inclusive no combate às endemias e epidemias.
O caso da dengue, por exemplo, é um trabalho de todos, dos Municípios, dos Estados, do Governo Federal.
Tenho certeza de que o Brasil vai vencê-Ia, como venceu as crises do racionamento energético e da mortalidade infantil.
Ministro José Serra, o País lhe deve pelo trabalho que V. Exa. fez. Seja feliz nas suas novas jornadas!
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Concedo a
palavra pela ordem ao Sr. Vivaldo Barbosa.

Discurso do Sr. Deputado Vivaldo
Barbosa que, entregue à revisão do orador,
será posteriormente publicado.
O SR. REINALDO GRIPP - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Tem V. Exa. a
palavra.
O SR. REINALDO GRIPP (Bloco/PL - RJ. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, membros desta egrégia Casa e todos que participam desta sessão, meus
cumprimentos e o cumprimento da população da Baixada Fluminense, povo que geopoliticamente está representado neste Legislativo por nosso mandato.

Ontem, Sr. Presidente, lendo o valente Correio
Braziliense, numa matéria cujo título provoca assombro a qualquer cidadão brasileiro, denominada "Os
anões estão de volta", lembrei do jornalista Apparício
Torelly, que sob o pseudônimo de Barão de Itararé deixou uma grande lição para nós. O Barão disse que "o
Brasil é feito por nós, mas só falta desatar os nós". Foi
isso, senhoras e senhores, que eu vi aparecer na minha frente, o que poderá ser a grande vedete das manchetes de jornais: mais um nó. Um nó que deve ser desatado portados aqueles que têm o compromisso com
a verdade.
Trazendo à tona relatório preliminar do Tribunal de
Contas da União (TCU) sobre possíveis desvios no extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
(DNER), e fruto de auditorias feitas nos meses de maio,
junho e agosto do ano passado pelos auditores Francisco Pinheiro, WaJderez Moura e Eduardo Nery, o jornal
Correio Braziliense, se não revela, pelo menos indica
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o quanto precisamos apoiar, Sr. Presidente, a iniciativa
de se abrir uma Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) para apurar as irregularidades no extinto departamento.
Obras como a restauração de cem quilômetros
da BR-262, no Estado de Minas Gerais, aparecem
na citada matéria como uma longa história, do tamanho de sua extensão, de verbas que saem dos cofres
públicos, mas nada foi feito no sentido de melhorar
essa BR.
Não pára por aí, Sr. Presidente, senhores deste
Parlamento. No Paraná, a BR-153, que deveria ser restaurada, teve a empresa Encalso Construções Ltda.
contratada em abril de 1996 para realizar obras que deveriam ter durado um ano e meio. Porém, segundo
consta da matéria embasada no relatório do Tribunal de
Contas da União, até novembro do ano passado ainda
estava em vigor. Mas o que causa mais indignação é
que ainda pesam dúvidas sobre a continuidade do trabalho no canteiro de obras.
Sras. e Srs. Deputados, não são apenas esses
dois casos que o jornal e o relatório trazem à tona.
Mais alguns outros também são citados e merecem a
nossa redobrada atenção. Portanto, por isso, peço
aos demais companheiros de Parlamento especial
atenção a esse relatório.
Era isso o que eu queria dizer, Sr. Presidente e
legisladores desta honrosa Casa. Quem sabe na próxima semana teremos mais detalhes para serem explanados aqui.
Muito obrigado.
O SR. EDINHO BEZ- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Tem V. Exa. a
palavra.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB - se. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, gostaria de registrar que, na próxima segundafeira, dia 25, teremos em Tubarão, Santa Catarina, reunião com as lideranças de praticamente todo o
sul do Estado para tratar da duplicação da BR-1 01, pois
constantemente há mortes nessa rodovia.

Faço este registro para alertar os amigos e colegas Parlamentares, aproveitando para pedir que nos
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Tem V. Exa.
a palavra.

Sr. Presidente, é preciso que o Governo tenha
um projeto, junto com o setor privado, que venha favorecer o crescimento do País. O que se tem verificado
é que essas empresas são grandes importadoras, exportam moderadamente e remetem grandes lucros e
dividendos para as matrizes.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB - AL.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, recente pesquisa feita pela UNICAMP constatou que o capital estrangeiro no País subiu para 146%, nesta última década; mas, em compensação, aumentou a participação nas importações em 64,9%, em comparação ao
ano de 1992, cujo percentual era de 53,8%, fazendo
com que o Brasil continue sendo um grande mercado doméstico, que absorve grande parte da produção industrial mundial.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desejo
abordar ainda outro assunto. A possibilidade de utilização do FGTS para aquisição de ações da Vale do
Rio Doce é de causar surpresa e espanto, pois usar
recursos de um fundo social como o FGTS para adquirir ações de uma empresa privada é fato que deve
ser analisado com cautela. Como é de conhecimento
de todos, os depósitos dos trabalhadores no Fundo
têm por objetivo uma provisão futura em caso de demissão sem justa causa ou a poupança para aquisição da casa própria.

Ao contrário do que se previa, a abertura da economia brasileira ao capital externo não transformou o
País em um grande exportador de produtos manufaturados. Estou convicto de que tal fato ocorre pela falta
de um comum acordo entre os setores público e privado na defesa do crescimento do Brasil.

Para não ficar parado, o dinheiro do FGTS é
aplicado em finalidades sociais, como financiamento
à habitação e ao saneamento básico. Não há dúvida
de que utilizar parte do FGTS para comprar ações da
Vale poderá ser um bom negócio financeiro para os
titulares dos depósitos, mas, em contrapartida, eles
correm os riscos de qualquer outro investimento financeiro.

ajudem junto ao Governo Federal, a fim de que possamos dar início à duplicação da BR-101.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

Sr. Presidente, não se trata de condenar o capital estrangeiro, mas de se abrir a economia brasileira
de forma que esse capital beneficie o País, e não da
forma incondicional e subserviente que tem caracterizado as reformas liberais no Brasil.
Quero citar como exemplo a China, que abriu
seus mercados com base em contrapartidas nas áreas de políticas industriais e tecnológicas, em favor do
crescimento do país, ao contrário do Brasil. O que podemos observar nessa presença crescente de capitais estrangeiros na economia brasileira é que as empresas desnacionalizadas, em muitos casos, privatizadas, significaram mudança de propriedade, mas
nem sempre criação de nova capacidade produtiva,
capaz de atrair novos capitais estrangeiros, aumentando as escalas de produção e o tamanho dos mercados para as empresas nacionais.
Pelo contrário, pesquisas constatam que a participação das empresas estrangeiras nas exportações
dos quinhentos maiores grupos do País está em queda. Em 1997, era de 53,2%; em 2000, estava em
47,6%. As empresas estrangeiras trouxeram tecnologia, mas não aumentaram o investimento global na
economia brasileira.

Sr. Presidente, é importante alertar para o fato de
que, se essa iniciativa for para desviar recursos da moradia e do saneamento para capitalizar a Vale, algo
está errado e deve ser investigado pelos trabalhadores. É preciso que se criem novas alternativas para o financiamento de imóveis populares e se aumentem os
rendimentos do FGTS, de forma a beneficiar o trabalhador brasileiro, e não o contrário.
O Governo pretende autorizar o uso de até 50%
do saldo do FGTS para que os trabalhadores comprem ações da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD),
em posse do BNDES. Os recursos depositados no
FGTS rendem no máximo 6% ao ano. Segundo especialistas do mercado financeiro, as ações da CVRD
subiram 11,2%. É preciso que isso seja analisado
com cautela.
Muito obrigado.

VI - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) -
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COMPARECEM MAIS OS SRS:

Partido

Bloco

AMAPÁ
Dr. Benedito Dias
Fátima Pelaes

PPB
PSDB

Presentes de Amapá :2
PARÁ
Anivaldo Vale
Asdrubal Bentes
Haroldo Bezerra
José Priante
Nicias Ribeiro
Renildo Leal

PSDB
PMDB
PSDB
PMDB
PSDB
PTB

Presentes de Pará: 6
AMAZONAS
Dr. Gomes
Euler Ribeiro

PFl
PFL

Presentes de Amazonas :2
RONOONIA
Agnaldo Muniz
Marinha Raupp
Niiton Capixaba

PPS
PMDB
PTB

Presentes de Rondonia :3
TOCANTINS
Igor Avelino
Paulo Mourão
Presentes de Tocantins: 2

PMDB
PSDB

PDT/PPS
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MARANHÃO
Albérico Filho
Antonio Joaquim Araújo
Francisco Coelho
João Castelo
José Antonio Almeida
Pedro Novais
Roberto Rocha
Sebastião Madeira

IJIARIO DA CA.MARA DOS DHlJTADOS

Partido
PMOB
PPB
PFL
PSOB
PSB
PMOB
PSOB
PSOB
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Bloco

PSB/PCOOB

Presentes de Maranhão : 8

CEARÁ
Amon Bezerra
Eunício Oliveira
Pinheiro Landim
Sérgio Novais

PSOB
PMOB
PMOB
PSB

PSB/PCDOB

Presentes de Ceará : 4

PIAuí
Marcelo Castro

PMOB

Presentes de Piauí : 1

PARAíBA
Enivaldo Ribeiro
Inaldo Leitão
Ricardo Rique

PPB
PSOB
PSOB

Presentes de Paraíba : 3

PERNAMBUCO
Clementino Coelho
Gonzaga Patriota
João Colaço
Joel De Hollanda
José Múc;o Monteiro
Maurilio Ferreira Lima
Pedro Corrêa

PPS
PSB
PSDB
PFL
PSOB
PMOB
PPB

Presentes de Pernambuco : 7

ALAGOAS
Divaldo Suruagy
Helenildo Ribeiro
Luiz Dantas

PST
PSOB
PTB

Presentes de Alagoas : 3

SERGIPE
Sérgio Reis
Presentes de Sergipe : 1

PTB

POT/PPS
PSB/PCDOB

0204X Sexta-feira 22

DI.\RIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

Partido

Fevereiro de 2002

Bloco

BAHIA
Ariston Andrade
Benito Gama
Coriolano Sales
Haroldo Lima
Jaime Fernandes
João Almeida
João Carlos Bacelar
Jorge Khoury
Leur Lomanto
Mário Negromonte
Nelson Pellegrino
Paulo Braga
Walter Pinheiro

PFL
PMOB
PMOB
PCdoS
PFL
PSOB
PFL
PFL
PMOB
PPB
PT
PFL
PT

PSS/PCDOS

Presentes de Bahia : 13
MINAS GERAIS
Bonifácio de Andrada
Cleuber Carneiro
Custódio Mattos
Herculano Anghinetti
Jaime Martins
Márcio Reinaldo Moreira
Odelmo Leão
Romel Anizio

PSOB
PFL
PSOB
PPB
PFL
PPB
PPB
PPB

Presentes de Minas Gerais :8
RIO DE JANEIRO
Arolde de Oliveira
Bispo Rodrigues
Dino Fernandes
João Sam paio
Jorge Wilson
Laura Carneiro
Paulo de Almeida
Reinaldo Gripp
Ronaldo Santos
Vivaldo Barbosa

Presentes de Rio de Janeiro :10

PFL
PL
PPB
PDT
PSOB
PFL
PFL
PL
PSOB
POT

PL/PSL
POT/PPS

PLlPSL
PDT/PPS
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Partido
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Bloco

SÃO PAULO
Alberto Goldman
Antonio Kandir
Arnaldo Faria de Sá
Celso Russomanno
De Velasco
Iara Bernardi
José de Abreu
Luiz Antonio Fleury
Mendes Thame
Nela Rodolfo
Nelson Marquezelli
Neuton Lima
Salvador Zimbaldi
Silvio Torres
Teima de Souza
Vadão Gomes
Valdemar Costa Neto
Wagner Salustiano

PSDB
PSDB
PTB
PPB
PSL
PT
PTN

PUPSL

PTB
PSOB
PMDB
PTB
PFL

PSDB
PSDB

PT
PPB
PL

PUPSL

PPB

~resentes de São Paulo: 18

MATO GROSSO
Ce/cita Pinheiro
Uno Rossi
Murilo Domingos
Pedro Henry
Ricarte de Freitas

PFL
PSDB

PTB
PPB
PSDB

Presentes de Mato Grosso : 5
DISTRITO FEDERAL
Geraldo Magela
Jorge Pinheiro
Osório Adriano
Pedro Celso
Wigberto Tartuce

PT
PMDB
PFL

PT
PPB

Presentes de Distrito Federal : 5
GOIÁS
Barbosa Neto
Juquinha
Pedro Canedo
Ronaldo Caiado
Zé Gomes da Rocha

PMDB
PL
PSDB
PFL
PMDB

Presentes de Goiás : 5
MATO GROSSO DO SUL
João Grandão

Presentes de Mato Grosso do Sul : 1

PT

PUPSL
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Partido

F~v~r<:iro

de 2002

Bloco

PARANÁ
Hermes Parcianello
José Borba
José Carlos Martinez
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Max Rosenmann
Nelson Meurer
Osmar Serraglio
Ricardo Barros

PMOB
PMOB
PTB
PSOB
PTB
PMOB
PPB
PMDB
PPB

Presentes de Paraná :9
SANTA CATARINA
Serafim Venzon
Presentes de Santa Catarina

~

POT

PDT/PPS

POT
POT
PPB
PMDB
PT
PPB
PT
PMDB
PPB
PT
PPS
PL
PT
PDT

POT/PPS
PDT/PPS

1

RIO GRANDE DO SUL
Aírton Oipp
Alceu Collares
Augusto Nardes
Darcísio Perondi
Esther Grossi
Fetter Junior
Fioravante
Germano Rigotto
Júlio Redecker
Marcos Rolim
Nelson Proença
Paulo José Gouvêa
Paulo Paim
Pompeo de Mattos
Presentes de Rio Grande do Sul :14

PDT/PPS
PL/PSL
PDT/PPS
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DEIXAM DE COMPARECER OS SRS:
Partido

Bloco

RORAIMA
Almir Sá

PPB

Francisco Rodrigues

PFL

Luis Barbosa

PFL

Robério Araújo

PL

Salomão Cruz

PFl

Pl!PSL

Total de Ausentes: 5
AMAPÁ
Sérgio Barcellos

PFL

Total de Ausentes: 1

PARÁ
Paulo Rocha

PT
PT

Socorro Gomes

PCdoB

Babá

PSI3/PCDOB

Total de Ausentes: 3
AMAZONAS
Luiz Fernando

PPB

Total de Ausentes: 1
RONDONIA
Expedito Júnior

PSDB

Oscar Andrade

Pl

Sérgio Carvalho

PSDB

Pl!PSl

Total de Ausentes: 3
ACRE
José Aleksandro

PSL

Sérgio Barros

PSDB

Zila Bezerra

PTB

Total de Ausentes: 3
TOCANTINS
Edmundo Galdino

PSDS

Freire Júnior

PMDB

PLlPSL
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Bloco

TOCANTINS
Kátia Abreu

PFL

Total de Ausentes: 3

MARANHÃO
Cesar Bandeira

PFL

Costa Ferreira

PFL

Mauro Fecury

PFL

Paulo Marinho

PFL

Pedro Fernandes

PFL

Remi Trinta

PL

PLlPSL

Total de Ausentes: 6
CEARÁ
Chiquinho Feitosa

PSDB

Total de Ausentes: 1

PlAul
Ciro Nogueira

PFL

Paes Landim

PFL

Wellington Dias

PT

Total de Ausentes: 3
PARAíBA
Marcondes Gadelha

PFL

Wilson Braga

PFL

Total de Ausentes: 2

PERNAMBUCO
Armando Monteiro

PMDB

Carlos Batata

PSDB

Joaquim Francisco

PFL

José Mendonça Bezerra

PFL

Luciano Bivar

PSL

PLlPSL

Marcos de Jesus

PL

PLlPSL

Osvaldo Coelho

PFL

Ricardo Fiuza

PPB

Salaliei Carvalho

PMDB

Severino Cavalcanti

PPB

Total de Ausentes: 10
ALAGOAS
João Caldas

PL

Total de Ausentes: 1

SERGIPE
Augusto Franco

PSDB

Cleonâncio Fonseca

PPB

José Teles

PSDB

Total de Ausentes: 3

PUPSL
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Bloco

BAHIA

Geddel Vieira Lima

PMDB

Gerson Gabrielli

PFL

José Cartos Aleluia

PFL

Nilo Coelho

PSDB

Total de Ausentes: 4
MINAS GERAIS

Antônio do Valle

PMDB

Cabo Júlio

PST

Fernando Diniz

PMDB

Glycon Terra Pinto

PMDB

Hélio Costa

PMDB

João Magalhães

PMDB

Maria Elvira

PMDB

Maria Lúcia

PMDB

Mauro Lopes

PMD8

Narcio Rodrigues

PSDB

Nilmário Miranda

PT

Tilden Santiago

PT

Viltorio Medioli

PSD8

Total de Ausentes: 13
EspíRITO SANTO

Magno Malta

PL

Marcus Vicente

PPB

Max Mauro

PTB

Rose de Freitas

PSDB

PUPSL

Total de Ausentes: 4
RIO DE JANEIRO

A1cione Athayde

PSB

PSB/PCDOB

Alexandre Cardoso

PSB

PSB/PCDOB

Cornélio Ribeiro

PL

PUPSL

EberSilva

PST

Eurico Miranda

PPB

Fernando Gabeira

PT

Itamar Serpa

PSDB

Jandira Feghali

PCdoB

José Egydio

PFL

Luisinho

PPB

Márcio Fortes

PSDB

Roberto Jefferson

PTB

Total de Ausentes: 12
SÃO PAULO

PSB/PCDOB
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Partido

Bloco

Aldo Rebelo

PCdoB

PSB/PCDOB

Chico Sardelli

PFL

SÃO PAULO

José Anlbal

PSDB

José Dirceu

PT

Luiz Eduardo Greenhalgh

PT

Marcos Cintra

PFL

Michel Temer

PMDB
PMDB
PMDB
PSDB

Milton Monti

Paulo Lima
Sampaio Dória

Total de Ausentes: 10
GOIÁS

PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PPB

Euler Morais
Jovair Arantes
Lidia Quinan
Lúcia Vãnia
Nair Xavier Lobo
Roberto Balestra

Total de Ausentes: 6
MATO GROSSO DO SUL

PT
PPB

Manoel Vitório
Pedro Pedrossian

Total de Ausentes: 2
PARANÁ
José Janene

PPB

Padre Roque

PT

Rafael Greca

PFL

Tolal de Ausentes: 3
SANTA CATARINA
Carlito Merss

PT

Hugo Biehl

PPB

Luci Choinacki

PT

Total de Ausentes: 3
RIO GRANDE DO SUL
Adêo Pretto

PT

Cezar Schirmer

PMDB

Clovis IIgenfritz

PT

Luis Carlos Heinze

PPB

PHS

Roberto Argenta
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AVISOS
PROPOSIÇOES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS

(art. 58, §1 11)
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, §3º combinado com art.132, §2 11)

l-EMENDAS

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

1.1 PROJETOS DE LEI
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
(Ato da Mesa nº 177, de 1989)

PROJETOS DE LEI:

N° 6.030, DE 2002 (PODER EXECUTIVO) -Dispõe
sobre a criação da Gratificação de Desempenho de
Atividade de Controle e Segurança de Tráfego Aéreo
- GDASA, e dá outras providências. (Artigo 64, § 1'1,
da Constituição Federal) : 31/03/02
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-02-02
N° 6.031, DE 2002 (PODER EXECUTIVO) - Altera a
lei nQ 9.650, de 27 de maio de 1998, que dispõe
sobre o Plano de Carreira dos servidores do Banco
Central do Brasil, e dá outras providências. (Artigo
64, § 1'1, da Constituição Federal) : 31/03/02
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 26-02-02
N° 6.037, DE 2002 (PODER EXECUTIVO) - Dá nova
redação ao art. 21 da Lei n2 9.650, de 27 de maio de
1998, que dispõe sobre o Plano de Carreira dos
servidores do Banco Central do Brasil. (Artigo 64, §
111 , da Constituição Federal) : 31/03/02
DECURSO: 311 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-02-02
N° 6.108, DE 2002 (DO PODER EXECUTIVO) Altera a Lei n!! 1.0409, de 11 de janeiro de 2002, que
dispõe sobre a prevenção, o tratamento, a
fiscalização, o controle e a repressão à produção, ao
uso e ao tráfico ilícitos de produtos, substâncias ou
drogas ilícitas que causem dependência física ou
psíquica, assim elencados pelo Ministério da Saúde,
e dá outras providências. (Artigo 64, § 12 , da
Constituição Federal) : 07/04/02
DECURSO; 1~ SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-02-02

11 - RECURSOS
1.CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO (Art. 24, 11)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:

Sexta-feira 22 02055

N° 3.911-B/97 (LUIZ DURÃO) - Altera o "caput" do
artigo 12 da Lei n2 9.492, de 10 de setembro de 1997,
que "Define competência, regulamenta os serviços
concernentes ao protesto de títulos e outros
documentos da dívida e dá outras providências."
ÚLTIMA SESSÃO: 22-02-02
N°
4.90a-A/01 (PODER EXECUTIVO) - Altera
dispositivos da Lei nº 9.140, de 4 de dezembro de
1995, que reconhece como mortas pessoas
desaparecidas em razão de participação, ou de
acusação de participação, em atividades políticas, no
período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de
1979, e dá outras providências.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 4.914-A/95 (WELlNTON
FAGUNDES)
Acrescenta parágrafos ao artigo 160 do Código de
Processo Civil - Lei nQ 5.869, de 11 de janeiro de
1973, permitindo o envio pelo correio de documentos
para a instrução de atos processuais.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° a09-C/99 (MARIA DO CARMO LARA) - Dispõe
sobre a descentralização dos recursos destinados a
programas de atendimento aos desnutridos e às
gestantes em risco nutricional e dá outras
providências.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.745-C/99 (PAULO DE ALMEIDA) - Estende os
benefícios da Lei nº 8.529, de 14 de dezembro de
1992, aos Empregados da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos - ECT, originários do exDepartamento dos Correios e Telégrafos - DCT, e dá
outras providências.
DECURSO:2ªSESSÁO
ÚlTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 2.966-B/00 (RAINEL BARBOSA) - Denomina a
subestação de energia elétrica do linhão Norte-Sul
da Eletronorte, situada no Município de Miracema do
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Tocantins, de "subest~ão Delfino Araújo Macedo."
DECURSO:2ªSESSAO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 3.353-A/OO (JOSÉ ROBERTO BATOCHIO)
Dispõe sobre a reseNa na divulgação das anotações
de
prontuários
de
pessoas
indiciadas
ou
processadas, nas hipóteses que menciona.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 4.326-8/01 (NAIR XAVIER LOBO) - Confere ao
Governador Mário Covas a designação de "Patrono
do Turismo Nacional."
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

----

N° 2.309-CIOO (Tribunal de Justiça do Oistrito
Federal e Territórios) - Institui Gratificação por
Execução de Mandados para a carreira de Analista
Judiciário - Oficiais de Justiça - Área Judiciária Especialidade Execução de Mandados do Quadro de
Pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-02-02
N° 4.358-B/01 (Deputado Feu Rosa) - Dispõe sobre
o transporte rodoviário de cargas e dá outras
providências.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-02-02
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:
DE
CIÊNCIA
E
N°
1.523-Al01(COMISSÃO
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
Aprova o ato que outorga concessão à Fundação de
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão - FAEPE
para executar serviço de' radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Lavras, Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 22-02-02
N° 1.524·A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Aprova o ato que outorga concessão de à Fundação
Ubaense de Educação e Cultura, para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Ubá,
Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 22-02-02
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N° 1.542-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Aprova o ato que outorga concessão à Fundação
Cristiano Varella para executar
serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclus\vamen1e educativos, na cidade de Muriaé,
Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 22-02-02
N° 717-A/00 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação de
Comunicação e Cultura de Trombas - ACCTROM, a
executar serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Trombas, Estado de Goiás.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 868-Al01
(COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Cristalina, Estado de Goiás.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 913-Al01
(COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Buriti Alegre a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Burit; Alegre,
Estado de Goiás.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 923-A/D1
(COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação de
Desenvolvimento Comunitário de Cabeceiras a
executar serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade de Cabeceiras do Piauí, Estado do Piauí.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 929-A/01
(COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Fundação Pedro
Coelho de Resende a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, na localidade de Boa
Hora, Estado do Piauí.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
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N° 932-A/Di
(COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Cultural de Comunicação Esperança e
Vida a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de
exclusividade,
serviço
de
radiodifusão
comunitária, na cidade de São João da Boa Vista,
Estado de São Paulo.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 936-A/Oi
(COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga concessão à RIR - Rede
Integrada de Radiodifusão S/C Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
localidade de Angicos, Estado do Rio Grande do
Norte.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 937-A/Oi
(COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga concessão à Difusora
Gomes Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na localidade de
Florianópolis, Estado de Santa Catarina.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 938-A/Oi
(COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga concessão à Rádio Vale
do Contestado Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na localidade de
Videira, Estado de Santa Catarina.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
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Estado do Tocantins.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 970-AJ01
(COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga concessão à RBN - Rede
Brasil Norte de Comunicação Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
localidade de Dianópolis, Estado do Tocantins.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 975-A/D1
(COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação de
Radiodifusão Comunitária de Santa Maria de JetibáE8, a executar serviço de radiodifusão comunitária,
na localidade de Santa Maria de Jetibá, Estado do
Espírito Santo.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 979-A/01
(COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Beneficente e Cultural
Comunitária Diógenes
Almeida Celestino a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Sáo Miguel dos
Campos, Estado de Alagoas.
DECURSO:2'SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 983-A/01
(COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza o Conselho Comunitário
do Ceará - CONSEC a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de Aquiraz.
Estado do Ceará.
DECURSO:2~SESSÃO

N° 96D-A/Oi
(COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural
Comunitária dos Moradores de Sales Oliveira a
executar serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade de Sales Oliveira, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 966-A/Oi
(COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação Evangélica
Doulos, a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Colinas do Tocantins,

ÚLTIMA SEssAo : 27-02-02
N° 990-A/D1
(COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e
Comunitária de Radiodifusão de Campo Alegre a
executar serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Campo Alegre, Estado de Alagoas.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 994-A/D1
(COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
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Comunitária de Rádio Cultural Curumin a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço· de radiodifusão comunitária, na cidade de
Potirendaba, Estado de São Paulo.
DECURSO:2!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

- Aprova o ato que autoriza a Associação de
Comunicação dos Amigos de Sátiro Dias a executar
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de
Sátiro Dias, Estado da Bahia.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.000·A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Radiodifusáo Comunitária de Catalão a executar
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de
Catalão, Estado de Goiás.
DECURSO:2!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.051-A/O'1 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Rádio Comunitária
Transarnazônica FM a executar serviço de
radiodifusão comunitária. na localidade de Porto
Velho, Estado de Rondônia.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.013-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Fundação Dom Joaquim para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Tefé, Estado do Amazonas.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° i.056-A/01 (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNiCAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a ACVOLCAJA Associação Comunitária de Voluntários e Casais de
Jardinópolis a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Jardinópolis, Estado de
São Paulo.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

NU 1.020-Af01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação e Rádio
Comunitária Super a executar serviço de radiodifusão
comunitária. na localidade de Sorocaba, Estado de
São Paulo.
DECURSO:2~SESSÃO

ÚL.TIMA SESSÃO : 27-02-02
N° 1.023-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação Iporaense
de Comunicação - ASSICOM a executar serviço de
radiodifusão comunitária na localidade de Iporá,
Estado de Goiás.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N(I

1.034-A/01

(COMISSÃO

DE

CIÊNCIA

E

N° 1.057-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Beneticente e Cultural de Radiodifusão Comunitária
Simões Filho FM a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Simões Filho, Estado
da Bahia.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.075-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Liberdade Acreunense a executar
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de
Acreúna, Estado de Goiás.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)

- Aprova o ato que autoriza o Grêmio do Projeto
Cultural e Criativo Alternativa a executar seruiço de
radiodifusão comunitária, na localidade de Capivari,
Estado de São Paulo.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.046-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)

N° 1.087-N01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação Radioclube
Jornal Meia Ponte a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Pirenópolis, Estado de
Goiás.
DECURSO:2 Y SESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 27-02-02
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N° 1.10S-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Rádio Nova FM de Bernardino de
Campos - ACRNB/FM a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Bernardino de
Campos, Estado de São Paulo.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.118-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Cultura, Lazer e Comunicação de
Pontal
a executar serviço de
radiodifusão
comunitária, na cidade de Pontal, Estado de São
Paulo.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.122-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão à Rádio
para explorar serviço de
Bebedouro FM Ltda.,
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
localidade de Passos Maia, Estado de Santa
Catarina.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO : 27-02-02
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radiodifusâo sonora, na cidade de Arapongas, Estado
do Paraná.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLliMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.147-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga à Fundação Cultural
Norte-Paranaense 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 Arapongas,
Estado do Paraná.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.150-A/D1 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão à
Radiodifusão Novo Mato Grosso Ltda., a explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Denise, Estado de Mato
Grosso.
DECURSO:2i SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.154-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação Rádio
Comunitária de Venda Nova do Imigrante a executar
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de
N° 1.135-AJ01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo.
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) DECURSO:2ªSESSÃO
- Aprova o ato que outorga permissão à Fundação ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
Educativa e Cultural Areias Brancas para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência N° 1.15S-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
modulada, com fins exclusivamente educativos, na TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
cidade de Posse, Estado de Goiás.
- Aprova o ato que autoriza o Instituto de
DECURSO:2~SESSÃO
Radiodifusão de Desenvolvimento Comunitário de
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
Coreaú - IRC a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
N° 1.143-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E comunitária, na cidade de Coreaú, Estado do Ceará.
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) DECURSO:2ªSESSÃO
- Aprova o ato que outorga permissão à Abolição FM ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Mossoró, N° 1.158-A/D1 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
Estado do Rio Grande do Norte.
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
DECURSO: 2ª SESSÃO
- Aprova o ato que outorga concessão à Rádio ltaí
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
de Rio Claro Ltda.,
para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
N° 1.146-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E Rondonópolis, Estado de Mato Grosso.
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) DECURSO:2ªSESSÃO
- Aprova o ato que outorga permissão à Fundação ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
Cultural Norte -Paranaense para executar serviço de
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N° 1.162-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Auri Verde de Bauru Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Bauru, Estado de São Paulo.
OECURSO:2~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.163-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio Ondas Verdes de Catanduva Uda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Catanduva,
Estado de São Paulo.
DECURSO:2i SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.166-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a APE - Associação Paz
Educacional
a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Descalvado, Estado de
São Paulo.
DECURSO:2ªSESSÁO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.169-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação dos
Moradores do Bairro Esplanada de Pacaembu a
executar serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade de Pacaembu, Estado de São Paulo.
OECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.171-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação Rádio
Educativa Cidade FM a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Batayporã,
Estado do Mato Grosso do Sul.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.176-A/01 (COMISSÃO [)E CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Fundação Bom Jesus de Cuiabá para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.
DECURSO:2ªSESSÃO
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ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.177-A/D1 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio TV do Amazonas Uda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Rio Branco, Estado do Acre.
DECURSO:2ªSESSÁO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.182-A/D1 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Progresso de Descanso Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Descanso, Estado de Santa Catarina.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.185-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Fundação Cultural
Educativa Carlos Roberto da Silva Pimenta FUNCEC a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de - Urutaí, Estado de
Goiás.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.190-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Anhanguera S/A, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Goiânia, Estado de Goiás.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO : 27-02-02
N° 1.191-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a concessão ·da Rádio
Cultura de Araçatuba Uda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Araçatuba, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.192-A/D1 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação de
Comunicação e Cultura de Bonfinópolis a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de
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Bonfinópolis, Estado de Goiás.
DECURSO:2~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.194-A/01 ~COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Sociedade dos
Ecologistas de Tambaú a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de Tambaú,
Estado de São Paulo.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.196-A/Oi ~COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária e Cultural Nascente do Vale de Alfredo
Wagner a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Alfredo Wagner, Estado de
Santa Catarina.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° i.197-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Fundação Cultural
Saúde de Campos, a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Campos de
Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro.
DECURSO: 2" SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° i.i99-A/Oi (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária São Francisco a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Laranjeiras do
Sul, Estado do Paraná.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.201-A/D1 (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão à Colúmbia
FM Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada,
na cidade de
Ibiporã, Estado do Paraná.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.202-A/D1 ~COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
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- Aprova o ato que outorga permissão à Milano FM
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de
Paranacity, Estado do Paraná
DECURSO:2"SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.203-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão à Rádio ltaí de
Rio Claro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na localidade de
Sonora, Estado do Mato Grosso do Sul.
DECURSO:2!!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.207-A/01 ~COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão ao Sistema
Costa Dourada de Comunicação Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Maragogi, Estado de
Alagoas.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.211-A/Di (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação de
Desenvolvimento Comunitário de Castelo do Piauí ADCC
a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Castelo do Piauí, Estado
do Piauí.
DECURSO:2!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.212-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação a Voz do
Povo a Voz de Deus a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Arapiraca,
Estado de Alagoas.
DECURSO:2!8ESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
ND 1.213-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Amparo Social, Comunicação e
Cultura de Aracatu a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Aracatu, Estado da
Bahia.
DECURSO:2ªSESSÃO
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ÚlTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.215-A/01 (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária da Radiodifusão Sonora e de Sons e
Imagens Arara a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Arara, Estado da Paraíba.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO : 27-02-02
N° 1.220-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Beneficente e Filantrópica Nossa Senhora de Fátima
a executar serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Piquet Carneiro, Estado do Ceará.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.223-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga concessão à Fundação
Universitária de Pesquisas Econômicas e Sociais de
Vila Velha 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 Vitória, Estado do Espírito
Santo.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.224-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Comunidade Unida de
Jacuacanga
a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Angra dos Reis, Estado
do Rio de Janeiro.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.226-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação de Amigos
Moradores de Mandaguari a executar serviço de
radiodifusão
comunitária,
na
localidade
de
Mandaguari, Estado do Paraná.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.227-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
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Comunitária
de Comunicação e Cultura de
AtalaialAL a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Atalaia, Estado de
Alagoas.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.232·A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Beneficente e Cultural Comunitária Erval Seco a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária,
na cidade de Erval Seco, Estado do Rio Grande do
Sul.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.234-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Floriano Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Floriano, Estado do Piauí.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.265-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- 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.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.266-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão à Mercom
Brasflia Comunicação LIda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Santo Antônio da Alegria, Estado de São
Paulo.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.354·A101 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Serrana FM LIda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Jacobina, Estado da Bahia.
OECURSO:2ªSESSÃO
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ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.355·A/D1 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga pennissão à Rádio
Serrana FM Ltda.,
para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Cachoeira, Estado da Bahia.
DECURSO:2~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.391-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga concessão à Fundação
João Paulo li, para executar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Palmas, Estado do
Tocantins.
OECURSO : 2!! SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.393-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga concessão à Fundação
Cultural Anhanguera para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Várzea
Paulista, Estado de São Paulo.
DECURSO:2!!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.412-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga concessão à R.B. Rádio e Televisão Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Unhares, Estado do Espírito Santo.
DECURSO:2!!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.416-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Rádio Comunitária
Nova Erechim FM a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade,
serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Nova
Erechim, Estado de Santa Catarina.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02·02
N° 1.439-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão ao Sistema
Integrado de Rádio Ltda., para explorar serviço de
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radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Brejo Santo, Estado do Ceará.
DECURSO:2I SESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.441-A/D1 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão ao Sistema
Integrado de Rádio Uda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Camocim, Estado do Ceará.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLliMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.522-A/D1 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga concessão à Fundação
Educativa e Cultural Rio Preto para executar serviço
de radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Unaí,
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 2l! SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.525-AJ01 (COMISSÃO oe CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão à Fundação
Educar Brasil de Radiodifusão para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos. na cidade de Vitória
da Conquista, Estado da Bahia.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.S67-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão à Fundação
Gilvan Costa, para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de OIinda,
Estado de Pernambuco.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO : 27-02-02
N° 1.440-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que outorga permissáo ao Sistema Integrado de
Rádio Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de
Quixadá, Estado do Ceará.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-02-02
~-
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1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133)
PROJETOS DE LEI:
N° 763/99 (ZEZÉ PERRELLA) - Altera dispositivos
da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que institui
normas gerais sobre desporto e dá outras
providências. (E seus apensados: PLs 1.488/99, do
Dep. Wilson Santos; 1.754/99, do Dep. Telmo Kirst;
1.755/99, do Dep. Telmo Kirtst; 1.836/99, do Dep.
Mendes Ribeiro Filho; 1.852/99, do Dep. Antônio
Carlos Pannunzio e 2.779/00, do Dep. Gilberto
Kassab).
ÚLTIMA SESSÃO: 22-02-02
N° 2.667/00 (SENADO FEDERAL) - Acrescenta
dispositivo à Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990,
que dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá
outras providências, a fim de obrigar o Sistema Único
de Saúde (SUS) a utilizar, exclusivamente, os
medicamentos constantes da Relação Nacional de
Medicamentos Essenciais (Rename).
ÚLTIMA SESSÃO: 22-02-02
N° 1.502/96 (EDSON EZEQUIEL) - Dá nova redação
ao parágrafo único do artigo primeiro da Lei nº 7.102,
de 20 de junho de 1983, que "dispõe sobre
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 outras providências.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27·02-02
N° 691/99 (FREIRE JÚNIOR) - Obriga às empresas
a instalação e o efetivo funcionamento de serviços
odontológicos aos seus empregados nas condições
que especifica.
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N° 1.821/99 (NELSON MARCHEZAN) - Dispõe
sobre o cancelamento de débitos previdenciários dos
Aeroclubes.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 2.080/99 (PAULO PAIM) - Disciplina as relações
jurídicas decorrentes da perda de eficácia do
disposto no artigo 2º das Medidas Provisórias
1.523/96, 1.523-1/96 e 1.523-2/96, no tocante à
alteração do artigo 148 da Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991.
DECURSO:2~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 2.135/99 (RONALDO CESAR COELHO) Modifica dispositivos da Lei nº 9.131, de 24 de
novembro de 1995.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 3.379/00 (CHICO SARDELLI) - Acrescenta
parágrafo ao art. 26 do Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que "estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional". (E seus apensados:
PLs n9 s 3.857/00, do Dep. Fernando Zuppo; 3964/00,
do Dep. Milton Monti e 4.559/01, do Dep. Paulo
Lima).
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 3.701/00 (EDISON ANDRINO) - Torna obrigatório
estágio semestral de estudantes universitários, como
atividade curricular do último semestre do curso, em
comunidades carentes de sua cidade.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 4.643/01 (MARCOS CINTRA) - Institui o Dia
Nacional do Escrivão de Polícia, a ser comemorado
anualmente no dia 5 de novembro.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27·02-02

DECURSO:2~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.561/99 (POMPEO DE MATTOS) - Altera o art.
844 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e
dá outras providências. (E seu apensado: PL. n!2
1.690/99, do Dep. Expedito Júnior).
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO : 27-02-02

N° 4.674101 (JÚLIO REDECKER) - Institui o Dia
Nacional do Curtidor, nas condições que especifica.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27·02-02

2. CONTRA PARECER
COMISSÃO - ART 54

TERMINATIVO

DE
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(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR,
NOS TERMOS DO ART. 144)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 10
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART 58, § 30
combinado com ART. 132, § 20

PROJETOS DE LEI:

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA ElOU
ORÇAMENTÁRIA

N° 3.660/97 (NELSON MARCHEZAN) - Dispõe
sobre a regulamentação das profissões de Enólogo e
Enotécnico.
DECURSO: 2@ SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

PROJETOS DE LEI:
N° 2.459/00 (FERNANDO FERRO) - Dispõe sobre a
concessão de incentivos fiscais às pessoas físicas e
jurídicas que se dediquem ao sistema orgânico de
produção agropecuária.
ÚLTIMA SESSÃO: 22-02-02
N° 3.290/00 (DE VELASCO) - Toma obrigatórios os
mecanismos
que
discrimina,
destinados
à
transparência na administração pública.
ÚLTIMA SESSÃO: 22-02-02
N° 2.262/96 (SENADO FEDERAL) - Cria área de
livre comércio no MunicCpio de Ponta Porã, Estado de
Mato Grosso do Sul.
DECURSO:2@SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 4.453/01 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) - Modifica
a Lei nO 8.692, de 28 de julho de 1993, e dá outras
providências.
DECURSO:2@SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

3.
CONTRA
DECLARAÇÃO
DE
PREJUDICIALIDADE - ART. 164, § 1°
(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO,
APÓS OUVIDA A CCJR, NOS TERMOS DO ART.
164, § 2° E § 3°)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 164, § 2°

N° 1.699/89 (RITA CAMATA) - Assegura a
inviolabilidade do exercício da advocacia, nos termos
do artigo 133 da Constituição.
DECURSO: 2@ SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 292199 (MARCOS DE JESUS) - Institui o Dia da
Bíblia.
DECURSO:2@SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.010/99 (ALMEIDA DE JESUS) - Dispõe sobre a
oferta de condições de acesso e uso adequado aos
portadores de deficiência Hsica e idosos, quando da
construção de edifícios com capacidade para abrigar
mais de cem pessoas. (E seu apensado: PL. n!!
1.187/99, do Dep. Paulo Marinho).
DECURSO: 2@ SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.117/99 (PAULO PAIM) - Dispõe sobre o
ressarcimento das despesas decorrentes de
atendimento médico-hospitalar, nas unidades da
Rede Pública da União, de pacientes alcançados
pela cobertura de contrato individual ou coletivo com
empresas privadas prestadoras de serviços de
assistência médica, administradoras de planos de
saúde, seguradoras e congêneres e dá outras
providências.
OECURSO:2~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 1.240/99 (JANDIRA FEGHALI) - Dispõe sobre a
regulamentação da profissão de Trabalhador
Subaquático.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

PROJETO DE RESOLUÇÃO:
N° 209/01 (ZULAIÊ COBRA) - Dá a denominação de
"Saguão Governador MÁRIO COVAS", ao saguão do
Anexo 1\ da Câmara dos Deputados, revogando a
Resolução nO 15, de 2000.
ÚLTIMA SESSÃO : 22-02-02

N° 2.047/99 (WILSON SANTOS) - Dispõe sobre o
exercício da Profissão de Historiador e dá outras
providências. (E seus apensados: PLs. nQs
2.260/99, da Dep. Laura Carneiro; 3.492/00, do Dep.
Ricardo Berzoini).
DECURSO: 2!! SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
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N° 2.487/00 (AGNELO QUEIROZ) - Regulamenta o
exercício das profissões de Técnico com Higiene
Dental e de Atendente de Consultório Dentário. (E
seu apensado: PL. nº 4.381/01, do Dep. Marcos
Cintra).
DECURSO:2@SESSÁO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 2.583/00 (PEDRO PEDROSSIAN) - Altera as
exigências para a redação da receita médica e de
outros profissionais habilitados legalmente. (E seu
apensado: PL. nº 3.589/00, do Dep. Pastor Valdeci
Paiva).
DECURSO:2@SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 2.796/00 (ANTONIO CARLOS KONDER REIS)Dispõe sobre o exercício da profissão de bacharel em
relações internacionais e autoriza a criação dos
respectivos Conselho Federal e Conselhos Regionais
dos profissionais em Relações Internacionais.
DECURSO:2~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 2.877/00 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre a
gratuidade da realização de exames de Código
Genético (DNA) para instruir processos de
reconhecimento
de
paternidade.
(E
seus
apensados: PLs. nºs 1.713/99, do Dep. Wilson
Santos; 2.849/00, do Dep. José Carlos Coutinho;
4.053/01, do Dep. José Carlos Coutinho; 5.157/01, do
Dep. Nilson Mourão).
DECURSO:2@SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
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N° 4.736/01 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) Acrescenta dispositivos ao Decreto-lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, e à Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991, para dispor sobre a licença-maternidade e
salário-maternidade das mães adotantes ou com
guarda judicial de crianças e dá outras providências.
DECURSO:2@SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 4.830/01 (PAULO MARINHO) - Dispõe sobre
auxílio-transporte para o desempregado beneficiário
do Programa Seguro-Desemprego.
DECURSO:2@SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 4.854101 (MÁRIO DE OLIVEIRA) - Dispõe sobre
o exercício da profissão de Desenhista.
DECURSO:2!!!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
N° 5.156101 (CHICO SARDELU) - Dispõe sobre a
profissão de coveiro.
DECURSO:2@SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:
N° 630/98 (PADRE ROQUE E OUTROS) - Susta os
efeitos do Decreto nº 2.440, de 23 de dezembro de
1997, do Presidente da República, que regulamenta
o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei nº 9.424, de 24 de
dezembro de 1996.
DECURSO:2@SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 3.707/00 (PAULO PAIM) - Dispõe sobre o valor
do salário mínimo e sobre o valor dos benefícios de
prestação continuada do regime geral da previdência
social e dá outras providências.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

4. SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos
termos do artigo 137, § 1º do RI.
Prazo para apresentação de recurso artigo 137, § 2º
(05 sessões). A seguinte proposição:

N° 4.195/01 (MAURO BENEVIDES) - Altera a Lei nº
10.204, de 22 de fevereiro de 2001, e dá outras
providências.
DECURSO:2 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 5.651/01 (JOSÉ ALEKSANDRO) - Dispõe sobre
a remuneração dos Policiais Militares e Bombeiros.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 4.247/01 (FREIRE JÚNIOR) - Dispõe sobre a
criação dos Conselhos Federal e Regionais de
Atuária e dá outras providências.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

ARQUIVEM-SE, nos termos do artigo 133 do RI, as
seguintes proposições:

PROJETO DE LEI:

PROJETOS DE LEI:
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Na 1.201/99 (OLIVEIRA FILHO) - Estabelece em
favor de famílias cujos chefes sejam idosos, cota das
vagas em projetos de assentamento de reforma
agrária.
Na 4.292/01 (AROLDE DE OLIVEIRA) - Institui o dia
da Confissão Religiosa.
ARQUIVE-SE, nos termos do artigo 58, § 4 2 do RI, a
seguinte proposição:
PROJETO DE LEI:
Na 3.645/97 (EDUARDO JORGE) - Acrescenta
artigos terceiros e quarto à Lei nº 8.723, de 28 de
outubro de 1993, que dispõe sobre a redução de
emissão de poluentes por veículos automotores e dá
outras providências.
ARQUIVEM·SE, nos termos do artigo 164, § 42 do RI,
as seguintes proposições:
PROJETOS DE LEI:
N° 4.576/01 (SENADO FEDERAL) - Denomina
"8ylvio Botelho" trecho da rodovia BR-174.
N° 5.072/01 (SENADO FEDERAL) - Altera a Lei nº
8,212, de 24 de julho de 1991 (Lei Orgânica da
Seguridade Social), objetivando equiparar, para eleito
de contribuição previdenciária, os condomínios de
produtores rurais aos contribuintes individuais.
PROJETO DE RESOLUÇÃO:
N° 193/01 (MIRO TEIXEIRA) - Prorroga o prazo de
funcionamento da Comissão Parlamentar de
Inquérito de 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 os bens imóveis que não
estão
sendo
utilizados,
ou
utilizados
inadequadamente pela administração federal".
, ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE
EXPEDIENTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2002
25 ~-feira 14:00 José Thomaz Nonô (PFL - AL)
14:25 Wilson Santos (PSDB - MT)
14:50 Luiz Alberto (PT - BA)
15:150smarTerra (PMDB - RS)
15:40 Salatiel Carvalho (PMDB - PE)
16:05 Oscar Andrade (Bloco PL - RO)
16:30 Antônio Carlos Konder Reis (PFL - Se)
16:55 Luiz Carlos Hauly (PSDB - PR)
17:20 Antonio Carlos Pannunzio (PSDB - SP)
26 3a ·felra 14:00lulaiê Cobra (PSDB - SP)
14:25 José Roberto Batochio (Bloco PDT - SP)
27 4 a ·felra 14:00Jorge Bittar (PT - RJ)
14:25 Padre Roque (PT - PR)
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I • COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLfTlCA RURAL
AVISOS
PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:5a sessão
Última Sessão: 22/02/2002
Projetos de Lei (art. 119. I e § 1°)
PROJETO DE LEI N" 5.343/01 - do Sr. Osvaldo Blolchl - que 'dispõe que a conlribuição sindical rural não pode
ultrapassar vinte por cento do valor do Imposto Territorial Rural'.
RELATORA: Deputada KÁTIA ABREU

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO
AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:4 a sessão
Última Sessão: 25/02/2002
Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridicldade e Mérito:
PROJETO DE LEI N" 544/1999 - do Sr. Paulo José Gouvea - que' dispõe sobre a obrigatoriedade da veiculação
de mensagens educativas destinadas â prevenção de doenças sexualmente transmissiveis/ AIDS e uso de drogas ,
em livros e cadernos escolares '.
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PROJETO DE LEI N" 4732A11998 - da Senhora Jandira Feghali - que 'regulamenta a produção e comercialização
de matéria-prima, equipamento, matarial ou maquinário destinado a fabricação, acondicionamento, embalagem,
controle de qualidade ou a qualquer outra lase visando à produção de medicamentos para uso humano ou
veterinário, bem como qualquer material destinado à utilização em odontologia ou, ainda, para fins diagnósticos, e
dá outras providênCias".

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfuA
AVISOS
PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:1 a sessão
Última sessão: 28/02/02
Projetos de Lei (Art. 119, I e § 1°)
PROJETO DE LEI N" 4.350/01'do Sr. Josué Bengtson dispõe sobre a concessão de passe livre às pessoas
portadoras de hanseniase no transporte público coletivo rodoviário interestadual'.
Relatora: Deputada L1DIA QUINAN
PROJETO DE LEI N" 5.442/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - que 'dispõe sobre a aposentadoria especial de
médicos, pa,arnédicos e empregados em estabelecimentos hospitalares".
Relator. Deputado DARCíSIO PERONDI
PROJETO DE LEI N" 5.451/01 - da S'" Iara Bernardi - que 'Dispõe sobre a igualdade de acesso, tratamento e
promoção no trabalho e aos postos de comando no serviço público".
Relator: Deputado CARLOS MOSCONI
PROJETO DE l.EI N2 5.445/01 - do Sr. Jaime Martins - que 'Acrescenta inciso ao art. 32 da Lei 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que "estabelece as diretrizes e bases da educação nacional".
Relator: Deputado OSMAR TERRA
PROJETO DE LEI N' 5.111/01 - do Sr. Vivaldo Barbosa - que 'Regula o exercício da profissão de Conselheiro em
Dependância Química.'
Relator: Deputado OSMAR TERRA

Decurso: 5a sessão
Última sessão: 22/02/02

de 2002
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Decurso:5a sessão
Última sessão: 22/02/02
PROJETO DE LEI N° 5.411/01 ,do Sr. Ricardo Izar que "acrescenta parágrafo ao art. 34 da Lei n9 8.212, de 24 de
julho de 1991, para isentar de multas e juros o pagamento de débito previdenciário de pequenas empresas em
processo de falência'.
RELATOR Deputado MARCONDES GADELHA
PROJETO DE LEI N° 5.405/01 do Sr. Alberto Fraga - que 'determina a obrigatoriedade de existência nos
Estados, no Distrito Federal e nos Territórios de unidades especializadas de polícia para atendimento da mulher, do
idoso, da criança e do adolescente, das minorias e das vítimas de crimes de preconceito de raça, cor ou religião e
investigação de crimes ambientais, e dá outras providências".
RELATOR Deputado: ARMANDO ABluo
PROJETO DE LEI N0 5.383/01 - do Sr. Carlito Merss - que "reduz a zero a allquota da Contribuição Provisória
sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF - incidente
sobre benefícios da seguridade social e outros instituídos pelo poder público".
RELATOR: Deputado: URSICINHO QUEIROZ
PROJETO DE LEI N° 5.378/01 do Sr. José Carlos Coutinho - que "torna obrigatório o uso de tarja com
expressão que ressalte a importância do aleitamento materno, nas embalagens dos produtos utilizados no
aleitamento artificial'.
RELATORA: Deputada: lIDI QUINAN
do Sr. Mussa Demes - que" Estende o ressarcimento das contribuições
PROJETO DE LEI N° 5.360/01 recolhidas ao Instituto de Previdência dos congressistas - IPC a ex-eongressistas que não estivessem no exercício
de mandato á época da extinção do IPC.
RELATOR: Deputado: MARCONDES GADELHA
PROJETO DE LEI N° 5.311/01 - do Sr. Paulo Paim - que "altera a re<lação do art. 45 da Lei nO 8.212, de 24 de
julho de 1991, e do art. 96 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, para eliminar a cobrança de acréscimos legais na
hipótese de indenização em relação a tempo de serviço anterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social".
RELATOR: Deputado: DARCíSIO PERONDI
PROJETO DE LEI NO 5.291/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - que 'estabelece a obrigatoriedade da inclusão do
nome técnico comercial dos corantes, conservantes e estabilizantes ou similares nas embalagens dos produtos".
RELATOR: Deputado: DARClslO PERONDl
PROJETO DE LEI NQ 5.283/01 - do Sr. Luiz Antônio Fleury e Orlando Fantazzini - que "Regulamenta a profíssão
de Pod610g0"
RELATOR: Deputado: CARLOS MOSCONI
PROJETO DE LEI N° 5.275/01 - do Sr. Josué Bengtson - que "altera a Lei nO 8.899, de 29 de junho de 1984, para
estender aos portadores da Sindrome de Prader-Willi o benefício do passe livre no sistema de transporte coletivo
interestadual. '
RELATOR: Deputado: SERAFIM VENZON

°

"

PROJETO DE LEI N° 5.216/01 - do Sr. Alberto Fraga - que "estabelece a obrigatoriedade de um profissional da
área de saúde nos vôos com duração superior a duas horas e dá outras providências".
RELATORA: Deputada: ÂNGELA GUADAGNIN
PROJETO DE LEI N° 5.206/01 - do Sr. Murilo Domingos - que "altera a Lei nO 8.a99, de 29 de junho de 1994,
estendendo, ao aposentado por invalidez, o benefício do passe livre no sistema de transporte coletivo interestadual".
RELATOR: Deputado: ARMANDO ABluo
PROJETO DE LEI N° 5.207101 - do Sr. Givalcto Carimbão - que "dá nova redação ao art. 19 da Lei nº 91, de 28 de
agosto de 1935, que determina regras pelas quais são as sociedades declaradas de utilidade pública, e ao inciso IV
do art. 18 da Lei 8.742, de 07 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá
outras providências".
RELATOR Deputado:EULER MORAES
PROJETO DE LEI N° 5.154/01 - do Sr. Dr. Hélio - que "dispõe sobre a cirurgia ambulatorial no Sistema Único de
Saúde",
RELATOR: Deputado: CARLOS MOSCONI
PROJETO DE LEI N° 5.105/01 - ela Sr". Nair Xavier Lobo - que "autoriza o Poder Executivo a emitir selo postal
comemorativo ao Dia da Eliminação da Violência contra a Mulher".
RELATORA: Deputada: TÉTÉ BEZERRA
PROJETO DE LEI N° 4.723/01 - do Jovair Arantes - que "inclui crianças de zero a seis anos e mulheres gestantes
e lactantes no Programa Nacional de Renda Mínima de que trata a Lei n2 10.219, de 11 de abril de 2001'.
RELATOR: Deputado: MARCONDES GADELHA
PROJETO DE LEI N° 5.351/01 da Sr José Carlos Coutinho - que "estabelece a aposentadoria especial dos
motoristas de taxi."
RELATOR: Deputado ORLANDO DESCONSI

DIARIO IH CAMARA DOS f)I:j'UTADOS

02070 S.:xta-lCira 22

F..:ver.:irn (10 2002

11 ~ COMISSÕES TEMPORÁRIAS
COMISSÃO ESPECIAL
PEC 306~A/OO - PLANO NACIONAL DE CULTURA
AVISO
PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (10 SESSÕES)

Decurso: 18 Sessão
Última sessão: 07/03/02
Proposta de Emenda à Constituição
(Art. 202, § 3°)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 306-A, DE 2000 - do Sr. Gilmar Machado - que" Acrescenta o
parágrafo terceiro ao artigo 215 da Constituição Federal instituindo o Plano Nacional de Cultura'.
Relatora: Deputada LíDIA QUINAN

(Encerra-se a sessão às 13110ras e 10 minutos.)
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Ata da 99 Sessão, Solene, Vespertina,
em 21 de fevereiro de 2002
Presidência dos Srs.: Severino Cavalcanti, 12 Secretário; Augusto Nardes,
§ 2Q do artigo 18 do Regimento Interno
I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 16 horas e 18 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA
O SR. LUIZ CARLOS HAULY, servindo como 2Q
Secretário, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Passa-se à leitura do expediente.
111 - EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Passa-se à

IV - HOMENAGEM
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Esta sessão solene destina-se a homenagear os cinco anos do início da luta pela criação do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES, e foi requerida pelo Deputado Augusto Nardes.
Convido, para compor a Mesa, o Dr. Everardo
Maciel, Secretário da Receita Federal; o Sr. Ercílio
Santinoni, Presidente do Movimento Nacional das Micro e Pequenas Empresas, e o Sr. Mauro Bessa,
Vice-Presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas. (Pausa.)
Convido todos a, de pé, ouvirem o Hino Nacional.
(É executado o Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Sras. e Srs. Deputados, ilustres componentes da

Mesa, caros convidados, de acordo com o Ministério
do Trabalho e Emprego, 97% dos estabelecimentos
industriais no Brasil é formado por microempresas e
empresas de pequeno porte, segmento que responde
por mais de 40% dos empregos e por 25% da produção no País. Agregando-se a esses números todas as
implicações socioeconômicas inerentes ao mercado
de trabalho, temos de comemorar seus efeitos multiplicadores sobre o desenvolvimento nacional.
Não por outro motivo, nos últimos anos, vem se
intensificando uma política de impulsionamento do
setor, garantindo-lhe tratamento diferenciado em todos os aspectos, notadamente trabalhistas, previdenciários e tributários. O grande marco nessa postura foi
a aprovação do Estatuto da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte, em vigor desde janeiro
de 2000.

É forçoso recordar um grande passo dado previamente para que chegassem à atual pujança as
pequenas e microempresas.
Em 1996, a Lei n2 9.317 criou o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno PorteSIMPLES, cujo objetivo precípuo se traduz na redução da carga tributária e na simplificação do recolhimento de tributos e contribuições.
Cumpria-se, assim, dispositivo constitucional de
grande alcance: o crescente mercado informal passaria a encontrar, no tratamento simplificado e favorecido, estímulo para o registro de empresas e de trabalhadores.
Os números confirmaram as expectativas. As
empresas que optaram pelo SIMPLES, em 1996,
abrigavam 773 mil empregados. Dois anos depois, já
eram 1 milhão e 300 mil os postos de trabalho dos estabelecimentos optantes.
Considerando que, até o último outubro, a adesão ao SIMPLES ultrapassava 3 milhões de empresas, cabe refletir sobre quantas teriam permanecido
na informalidade sem o advento da cobrança do im-
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posto integrado, mais justo. Novas empresas foram
criadas, e as que já existiam puderam crescer.
Ganha o pequeno empresário, ganha o trabalhador, ganha o País.
Sabemos não dispor o SIMPLES de poderes extraordinários para modificar, sozinho, a realidade econômica nacional. Urge, em tempos de globalização,
continuar buscando a redução dos custos diretos de
investimento, estimular exportações e reduzir despesas com infra-estrutura, ações indispensáveis no processo de aproximação dos níveis de desempenho do
elevado potencial que o Brasil detém.
Do esforço coletivo de todos - Poder Público,
iniciativa privada e sociedade civil - resultará não somente maior competitividade da economia brasileira,
mas também, e principalmente, a construção de um
futuro socialmente mais equilibrado.
Aproveito a oportunidade para cobrar do Governo Federal sua promessa de colocar um microempresário no Conselho Deliberativo do SEBRAE.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Concedo a palavra ao Deputado Augusto Nardes,
autor do requerimento de realização desta sessão
solene.
O SR. AUGUSTO NARDES (PPB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Severino Cavalcanti, esse é um momento importante. V. Exa. foi parceiro desde o início da luta pela
criação do SIMPLES e agora participa conosco presidindo esta sessão. Essa foi uma luta de muitos
anos. E fico feliz em ver que, coincidentemente, um
dos integrantes da Frente Parlamentar da Micro e
Pequena Empresa preside esta sessão. Saúdo-o,
portanto.
Fico muito feliz em ver o nosso grande aliado na
negociação, na articulação e na construção da Lei do
SIMPLES o Secretário da Receita Federal Everardo
Maciel, homem de capacidade intelectual reconhecida nacionalmente no Brasil, homem que teve importante papel ao representar o Governo nos vários debates que tivemos para chegar a essa comemoração
de hoje: os cinco anos da Lei do SIMPLES.
Receba, Dr. Everardo Maciel, o reconhecimento
da Câmara dos Deputados, receba a gratidão dos pequenos empresários, com a expectativa de que possamos fazer mais. E sei que V. Sa. tem sensibilidade
para que possamos construir novas caminhadas juntos, para que possamos ter cada vez mais a participação da pequena e micro empresas na melhor distribuição de renda da Nação brasileira.
Vejo que este País tem condições, sim, de melhorar sua distribuição de renda se houver efetiva participação do Governo não somente em relação àquelas que estão hoje contempladas com o SIMPLES,
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mas também os demais prestadores de serviço. Sei
que V. Sa. poderá desempenhar, como tem feito até
agora, grande papel. Então, queremos deixar o reconhecimento, especialmente em nome da Frente Parlamentar.
Estou vendo aqui alguns Parlamentares que
desde o início participaram da criação do SIMPLES:
o Deputado Silvio Torres, que foi fundador junto conosco, o Deputado Luiz Carlos Hauly, o próprio Deputado Severino Cavalcanti e tantos outros Parlamentares.
Dr. Everardo Maciel, V.Sa. foi importante para
nós e para o Brasil. Por isso fiz questão de convidá-lo
para participar desta sessão solene a fim de trazer o
nosso reconhecimento a V.Sa. e ao Presidente Fernando Henrique Cardoso.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso e o
Vice-Presidente Marco Maciel tiveram a sensibilidade
de, em um dado momento, sentar com os representantes da Frente Parlamentar e valorizar a caminhada
vivida pelo SIMPLES, hoje exemplo não só para o
Brasil como também para o mundo inteiro.
Certamente, com esta simplificação, o avanço
que realizamos é reconhecido em vários países.
Bem o sei, porque estou chegando de uma viagem
de estudos em alguns países da Europa que não
avançaram tanto como nós nesses aspectos. Fomos
auxiliados, por meio das sugestões que fizemos,
para que avançássemos.
Fico muito feliz ao ver aqui o nosso amigo
Ercílio Santinoni, Presidente do MONAMPE, que
sucede o amigo José Tarcísio da Silva também
presente. O MONAMPE foi a entidade que mais
de perto acompanhou essa discussão, essa luta
em âmbito nacional. Ercílio Santinoni, precisamos
continuar este trabalho para avançarmos sempre.
Não poderia deixar de manifestar meu reconhecimento ao MONAMPE, ao Mauro Bessa, Diretor da
Confederação das CDLs e Vice-Presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do
Rio Grande do Sul, entidade importante em todo
esse processo.
Mauro Bessa, o que construímos não teria razão sem a participação de todos vocês, bem como do
Clube de Diretores Lojistas, da Confederação Nacional do Comércio, da Confederação Nacional da
Indústria, das federações, dos sindicatos, dos pequenos empresários de todo o País, especialmente do
SEBRAE.
Percebo a presença de Hélio Cadore, Diretor-Superintendente do SEBRAE no Paraná; dos assessores do SEBRAE de vários pontos do nosso País
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que também ajudaram a construí-lo, o grande articulador para que conquistássemos essa vitória.
Saúdo todas as lideranças e reitero minha satisfação ao encontrar pessoas provindas dos Estados
do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraná, portanto,
de vários pontos do Brasil.
Não poderia deixar de lembrar os nomes de
Sérgio Bernardes Carvalho, bravo lutador, Presidente
do Sindicato dos Microempresários do Rio Grande do
Sul; João Soares Neto, Diretor do Sindicato das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Comércio do Estado de São Paulo; Ronald Tenório,
Assessor Parlamentar do Conselho Nacional de Contabilidade do DF; Fabriciano Alves, Presidente da Federação das Associações das Pequenas e Microempresas do Rio Grande do Sul, e tantas outras lideranças cujos nomes ainda não recebi, mas solicito à assessoria que me passe para registrar a presença de
importantes lideranças a este evento.
Meus amigos, o Congresso Nacional conseguiu
realizar este trabalho graças à soma dos esforços de
todos os segmentos. Não obstante, eu diria que tivemos uma vitória parcial.
Há pouco comentava com o Deputado Luiz Carlos Hauly, Vice-Líder do Governo, cuja atuação junto
a nós foi de grande importância - o nobre Deputado
Silvio Torres aqui presente pode confirmar o que estou dizendo -, que ainda temos muito por fazer.
Estender o SIMPLES aos prestadores de serviços deverá ser discutido com os vários segmentos
que não participaram da última discussão. Além da
Receita Federal, que tem dado seu aval para que
possamos avançar nesse aspecto, certamente precisaremos contar também com a participação do Ministério da Previdência.
Entretanto, o maior desafio que temos pela
frente é aumentar o teto do SIMPLES. Recordo-me
da primeira conversa que tive com o Sr. Everardo
Maciel. Embora a idéia inicial fosse não ultrapassar
os 500 mil, S.Sa. cedeu, e o valor subiu para 720
mil. Acabamos por chegar a 1 milhão e 200 mil. Há
poucos dias, eu lhe propus chegarmos a 2 milhões,
proposta que S.Sa. não recebeu com antipatia; pelo
contrário, falamos na possibilidade de chegar a 2
milhões para as pequenas empresas.
Quero dizer ao Sr. Everardo Maciel e aos pequenos empresários presentes que o cidadão brasileiro,
para que tenha de fato dignidade, precisa participar
do processo de cidadania. Para tanto, o cidadão precisa ser um trabalhador formal. Nesse sentido, grande
foi a contribuição do SIMPLES para a formalização
dos trabalhadores no Brasil.
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Segundo dados da Previdência Social que me
foram passados pelo Sr. Ministro Roberto Brant e por
seu Secretário-Executivo Vicente Sequim, o número
de trabalhadores com carteira assinada devido ao
SIMPLES chega a 3 milhões, 825 mil.
Quero com isso dizer que os que agora têm carteira assinada passaram a ser considerados cidadãos
do País, pois terão direito ao seguro-desemprego e à
contagem de tempo para a Previdência.
Nós, do Congresso Nacional, que alteramos a
Lei da Previdência sabemos que hoje 50% da população economicamente ativa - quase 80 milhões de
brasileiros - não está registrada. Portanto, não são
considerados cidadãos dignos. Para alterar esse quadro, temos de diminuir a burocracia e facilitar a formalização dos empregos. E, em minha opinião, o
SIMPLES construiu esse caminho para quase 4 milhões de trabalhadores no Brasil.
Ouço muitos discursos a favor dos trabalhadores, mas, certamente, o maior deles foi feito por todos
os que lutaram para que pudéssemos implementar
esse programa, que fez com que mais de 3,8 milhões
de brasileiros estejam hoje enquadrados no
SIMPLES. Além disso, temos de iniciar o trabalho de
convencer os Estados a aderirem ao SIMPLES.
A partir do SIMPLES, vários Estados começaram a firmar convênios no sentido de promover sua
integração com a União. Nosso trabalho deve ser fe~o
com o objetivo de incluir os Municípios nessa integração. Trata-se de um trabalho grande. É preciso conscientizar o Brasil sobre a necessidade de se trabalhar
em conjunto e integrando a nação brasileira. Dessa
forma, será possível que Municípios, Estados e União
sejam alcançados pelo SIMPLES, de maneira a fortalecer os três elos de representação de nosso País. Temos de peregrinar e persistir para que possamos
avançar nesse campo.
Conseguimos outras v~órias importantes por
meio da Frente Parlamentar da Pequena e Microempresa. Uma dessas vitórias foi construída juntamente
com a Receita Federal, com o Ministério da Fazenda,
com o Ministro Pedro Malan e com o próprio Presidente da República. Refiro-me ao REFIS.
Recordo-me das inúmeras lutas travadas e do
grande número de reuniões realizadas com o Sr.
Everardo Maciel para que conseguíssemos aprovar
o REFIS. Num primeiro momento, esse programa
beneficiou 130 mil empresas. Atualmente, é possível fazer a seguinte projeção: se dez empregos tiverem sido gerados em cada empresa que continuou
na atividade, certamente mais de 1 milhão de trabalhadores mantiveram seu emprego em virtude do
REFIS.
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De acordo com informações a mim fornecidas
recentemente pelo Sr. Everardo Maciel, o REFIS aumentou a receita da União em mais de 1 bilhão de reais por ano. Esse aumento de receita deve-se ao fato
de que o sistema possibilitou a inclusão na base de
cálculo de empresários que se encontravam em situação marginal. Tais empresários voltaram a ser identificados e suas empresas tiveram continuidade, isto é,
passaram a ter credibilidade e voltaram a participar
do processo formal. Essa foi mais uma importante
conquista que obtivemos.
O importante papel do REFIS precisa ser destacado. Realço que ele foi construído em conjunto com
a Frente Parlamentar e o Governo, especialmente na
pessoa do Dr. Everardo Maciel.
Outra conquista, destacada pelo Deputado Severino Cavalcanti, foi a aprovação do Estatuto da Pequena Empresa - Lei rf 9.841, de 5 de outubro de
1989. Foram três anos de intensa luta. Muitos participaram dela. Começou com o SEBRAE e com a participação de várias lideranças impor1antes, tanto no
Senado Federal como na Câmara dos Deputados. E
hoje temos um estatuto que estabelece uma série de
conquistas, só precisamos implementá-Ias nacionalmente.
Dentre os pontos mais importantes do Estatuto,
destaco o limite do financiamento bruto anual para
fins de enquadramento da microempresa, bem como
para empresa de pequeno porte, ampliando-se o universo de beneficiários do SIMPLES. Foi um avanço
importante. Também assegurou-se a formação de cooperativas. Regulamentamos a norma diferenciada
para pequenos e microempresários no que diz respeito às questões trabalhistas, previdenciárias, creditícias
e tributárias. Destinaram-se 20% das verbas federais
para pesquisa, o que até agora não foi implementado
- como está determinado no Estatuto, temos que fazer com que seja estabelecido. Adequamos os financiamentos para exportação aos padrões do
MERCOSUL e estabelecemos normas para redução
da burocracia trabalhista e do custo em cartório.
Estabelecemos também urna conquista importante
no Estatuto da Pequena Empresa, que foi a dupla visita do Ministério do Trabalho: a primeira de alerta e de
orientação e a segunda de cobrança da multa, efetivamente.
Podíamos fazer isso também na Receita, Dr.
Everardo Maciel. Primeiro orientar, mostrar, porque
há pequenos e microempresários que muitas vezes,
por desconhecimento, cometem pecados, ilegalidades. Essa é uma sugestão.
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Avançamos muito em relação às pequenas empresas.
Finalizando meu pronunciamento, gostaria de
dizer que se iniciou no Congresso Nacional urna
discussão - e ontem um grande grupo de Parlamentares solicitou ao Presidente da Casa que seja
instalada Comissão Especial para tratar da reforma
tributária - sugerindo a criação do imposto único federal, baseada na idéia do SIMPLES. Sei que há reações contrárias, mas é preciso abrir o debate para
se avançar na discussão da reforma tributária. E,
com certeza, com a inteligência do Ministro Malan e
do Secretário da Receita Federal, poderemos construir, talvez ainda neste ano eleitoral, ano difícil,
uma alternativa para a reforma tributária em nosso
País.
Fico muito satisfeito, senhores, com a contribuição de todos os que participaram desse processo
para mudar o Brasil. E cabe aqui reconhecimento especial ao Presidente da República. Recordo-me como
se fosse hoje de que, quando aprovamos o requerimento de urgência urgentíssima para aprovar o Estatuto, participei, juntamente com o Deputado Silvio
Torres - na época, um dos coordenadores da Frente
Parlamentar da Pequena Empresa - e com o Deputado Severino Cavalcanti, entre outros Parlamentares,
de uma reunião com o Presidente da República, na
sala presidencial, com o objetivo de compor a comissão que criou, posteriormente, o SIMPLES. O Presidente teve sensibilidade. Claro que a Frente Parlamentar fez sua tarefa de pressionar, e o Governo deu
resposta positiva.
Eu gostaria que o senhor, Dr. Everardo Maciel,
e também o Sr. Ronaldo Borges, que está representando nossa amiga Márcia, que não pôde estar presente, transmitissem ao Presidente da República e
ao Ministro da Indústria e Comércio nosso reconhecimento pela sua participação efetiva em todo esse
processo.
E como dizia o grande pensador alemão Goethe: "Quando somente um sonha, é somente um sonho daquela pessoa; quando todos começam a sonhar, é o início de uma realidade",
O SIMPLES foi um sonho construído com a participação de todos os que aqui citamos. Mas persistimos, tivemos fé e acreditamos. Agora, vamos continuar na luta para avançar mais e distribuir melhor a renda do País, dando condições mais dignas a nossos
trabalhadores.
Certamente, esses quase 4 milhões de brasileiros não sabem que só se chegou a esse resultado depois de um trabalho desenvolvido pelo Congresso
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Nacional em conjunto com o Governo Federal, com a
participação do Ministro Pedro Malan e do próprio
Presidente Fernando Henrique Cardoso.
No dia em que comemoramos os cinco anos de
criação do SIMPLES, não podemos deixar de registrar que a luta conjunta, a unidade, a persistência e a
dedicação de todos os senhores é que possibilitaram
esta grande conquista ao Brasil.
Agradeço a todas as entidades que nos ajudaram a alcançar esta vitória para a Nação brasileira.
Muito obrigado (Palmas).
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Invoco o testemunho do pernambucano José Tarcísio, que conhece a grande sensibilidade do Dr. Everardo Maciel, para pedir ao Secretário que encampe a
proposta do nosso líder maior, Deputado Augusto
Nardes.
Esperamos que a segunda visita da Fazenda
Nacional ao pequeno e ao microempresário seja apenas de afeto, carinho e amor.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Concedo a palavra ao nobre Deputado Luiz Carlos
Hauly, pelo PSDB.
O SR. LUIZ CARLOS HAULV (PSDB - PR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, Srs. Convidados, ilustre Secretário da Receita Federal, Dr. Everardo Maciel, ilustre Dr. Ercílio Santinoni, Presidente do Movimento Nacional da Micro e
Pequena Empresa (MONAMPE), ilustre Sr. Mauro
Bessa, Vice-Presidente da Federação das Câmaras
de Dirigentes Lojistas, ilustre Sr. Hélio Cadore e todo o
pessoal do SEBRAE, que aqui presente abrilhanta
esta cerimônia, ilustre Sr. Ronaldo Borges Gomes, representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ilustre Sr. Ronald Tenório, do
Conselho Federal de Contabilidade, aqui representando todos os contabilistas do nosso País, minhas senhoras e meus senhores, esta cerimônia convocada
pelo Deputado Augusto Nardes é das mais importantes homenagens que se poderia prestar. A pequena e
a microempresa são responsáveis por uma grande
quantidade de empregos em nossos País, são o embrião da formação de nossas empresas.
Está de parabéns o Deputado Augusto Nardes,
um dos pais do SIMPLES e, à época, Relator do Estatuto da Micro e Pequena Empresa. S.Exa. liderava as
discussões junto com os Deputados Severino Cavalcanti e Silvio Torres, entre tantos outros companheiros.
Naquela época, como Vice-Líder do Governo, eu também participava dos debates com todas as entidades
aqui já citadas.
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o SIMPLES, um regime simplificado para pagamento de impostos e tributos, surge como uma revolução no sistema tributário brasileiro.
É com grande satisfação que represento o meu
partido, o PSDB, nesta louvável comemoração dos
cinco anos de criação do SIMPLES, sistema que revolucionou a vida das pequenas e microempresas no
Brasil.
Todos sabemos que a complexidade dos procedimentos para o pagamento dos impostos, aliados à
excessiva carga tributária, é a maior responsável pela
sonegação fiscal e pelas altíssimas taxas de informalidade da nossa economia. Atualmente, metade da
população adulta brasileira ainda trabalha sem carteira assinada, sem direitos nem perspectivas.
O SIMPLES, em vigor desde 1° de janeiro de
1997, é urna experiência tributária que, pioneira no
mundo, revelou-se extremamente eficaz no combate
a essas duas mazelas do nosso sistema fiscal. Ao reduzir a carga tributária e, sobretudo, simplificar a contribuição das pequenas e microempresas, o
SIMPLES atraiu para a formalidade centenas de milhares de empresas que passaram a pagar regularmente seus impostos, contribuir para a Previdência
Social e observar os demais direitos trabalhistas de
seus funcionários.
Esses cinco anos de existência do SIMPLES
são a prova cabal de que a permanência de fatia significativa do pequeno empresariado nacional na informalidade não se devia a alguma espécie de má índole ou
irresistível atração pela marginalidade; os pequenos e
microempresários agiam dessa forma por não suportarem a carga fiscal e o excesso de burocracia que a
legislação lhes impunha.
Concedo um aparte ao nobre Deputado Mauro
Benevides.
O Sr. Mauro Benevides - Nobre Deputado Luiz
Carlos Hauly, desejo com este aparte, que naturalmente deslustra o brilhante pronunciamento de V. Exa.,
associar-me à comemoração de evento que está intrinsecamente vinculado ao desenvolvimento do País.
Naturalmente, ao fazê-lo relembro aquilo que até o
momento representou conquista dos microempresários brasileiros, sobretudo o Estatuto que aprovamos
em 1999, e posteriormente o REFIS, há pouco citado
pelo Deputado Augusto Nardes. Tenho absoluta certeza de que aquilo que pode representar a aspiração
legítima dos microempresários brasileiros, a ampliação do teto para aplicação do SIMPLES, será mais
uma conquista decisiva para garantir-lhes participação saliente no processo de desenvolvimento do Brasil. Essa vitória será alcançada com o esforço dos

02076 Sexta-feira 22

DLc\.RIO DA CAMARA DOS [WPIJTADOS

meus colegas nesta Câmara dos Deputados e no Senado Federal, Casa que tive a oportunidade de presidir, com apoio do empresariado brasileiro e do Governo, especialmente daquelas figuras que integram a
área econômica, aqui representada por esse extraordinário homem público que é Everardo Maciel, homem que conseguiu reunir em torno de si, pelo seu
talento e competência, uma auréola de respeitabilidade mesmo atuando energicamente em defesa da arrecadação. Eu diria a V. Exa. que a comemoração de
hoje pode significar um marco para outras conquistas
que haverão de vir a latere daquele outro debate que
se trava insistentemente nesta Casa. Refiro-me à reforma tributária. Sr. Presidente, é a homenagem que
presto, associando-me a este evento e saudando o
Deputado Augusto Nardes, que teve a iniciativa de
promover sessão solene que conta com tantas presenças ilustres, entre elas a do nordestino e brasileiro
de todos nós, Everardo Maciel.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Agradeço ao
ilustre Deputado Mauro Benevides o aparte, que incorporo ao meu pronunciamento.
Com o SIMPLES, o empresário que é adepto do
sistema, passou a pagar todos os impostos e contribuições federais com uma única guia, uma vez por
mês, podendo concentrar recursos e energia no desenvovimentoda sua atividade-fim, com ganhos significativos em produtividade e competitividade.
Está faltando, Sr. Everardo Maciel, os Estados e
os Municípios aderirem ao regime simplificado de pagamento. Estão presentes o Sr. Ercílio Santinoni,
ex-Presidente da Federação das Micros e Pequenas
Empresas do Estado do Paraná, na época em que eu
era Secretário da Fazenda do Paraná, e o Sr. Hélio
Cadore. Já trabalhávamos então, naqueles bons tempos do SEBRAE com "C", a implantação do SIMPLES
na micro empresa. Faço esta lembrança porque a luta
para elevar o teto e incluir outras atividades no regime
simplificado continua.
Logo após a promulgação da lei que criou o
SIMPLES, o número de pequenas e microempresas
registrado no País saltou de 800 mil para 1 milhão e
200 mil; dois anos depois, esse número já estava em
2 milhões e 700 mil, de um total, segundo informações do MONAMPE, de 3,5 milhões de empresas.
Ainda há, Secretário Everardo, 800 mil empresas
fora, que são as empresas liberais, cujas profiss~e~
são regulamentadas e também aquelas outras atIvIdades que vimos perseguindo ao longo dos anos, sobre as quais falarei em seguida.
Segundo a mesma informação do MONAMPE,
para cada microempresa são gerados 4,5 empregos
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neste País. Se há mais de 3 milhões, verificamos que
há mais de 15 milhões de trabalhadores nessa área.
Um enorme contingente de trabalhadores que antes
eram condenados a viver na sombra em virtude do
trabalho informal e aviltado passaram a ter proteção
social do Estado, dignidade e cidadania.
A implantação do sistema pioneiro e revolucionário como o SIMPLES em nosso País é muito representativo do quanto nós, legisladores, podemos e devemos fazer para aprimorar as instituições nacionais,
melhorando a vida de cada brasileiro.
Sou entusiasta do SIMPLES desde a sua concepção. Creio que todos aqui presentes podemos nos
considerar os pais desse regime simplificado, dessa
revolução tributária, especialmente o Deputado Augusto Nardes, que sempre nos liderou nesse movimento em todos esses anos, e o Secretário Everardo
Maciel, porquanto não fora pela sua posição firme
não haveria SIMPLES no Brasil.
Apresentei o Projeto de Lei rf! 4. 434, de 1998,
que foi transformado na Lei nll 10.034, de 24 de outubro de 2000. Com o discernimento da Receita Federal,
na pessoa do Dr. Everardo Maciel, conseguimos incluir as creches, pré-escolas e estabelecimentos de
ensino fundamental.
Mas a nossa luta era muito mais abrangente.
V. Exa., naquela oportunidade, havia dito ao nosso
grupo que o entendimento da Receita Federal era
de que não haveria nenhuma restrição aos clubes
esportivos, hospitais, casas de saúde, agências 10téricas, franqueadas dos Correios, e agências de viagens, que terminavam sendo incluídas no
SIMPLES.
Eu reapresentei o projeto, corno tantos outros
projetos apresentados nesta Casa, com~ o do De~u
tado Silvio Torres e de vários companheiros que tem
projetos da mesma natureza, inclusive estendendo.a
outras áreas. Mas, este, especificamente, não saiU
porque o Ministério da Previdência e Assistência Social não deu o sinal verde até hoje. Então, nessa luta,
dependemos da conquista de mais esses itens, Deputado Augusto Nardes, porque poderemos trabalhar no
Ministério da Previdência e Assistência Social a elevação do teto.
A adesão desses contribuintes ajudará na consolidação dos resultados positivos do .siste~~.em t~r
mos de arrecadação tributária e prevldenclana, pnncipalmente em decorrência do incremento de suas
atividades e da formalização e criação de emprego.
Nós também defendemos a reforma tributária
há muitos anos, desde que cheguei nesta Casa, em
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1991. Talvez um dos mais antigos projetos da Casa
seja o meu. A luta é a de um ideal. O que postulo em
termos práticos - e ainda ontem eu dizia desta tribuna
- é que precisamos da arrecadação para a estabilidade econômica, para o Plano Real. E tivemos a arreca-

téria, quero saudar todos os que contribuíram com criatividade e capacidade de articulação política para que os
princípios consagrados pelo SIMPLES passassem a vigorar no Brasil, bem como o Deputado Augusto Nardes
e demais presentes a esta sessão de homenagem.

dação. Hoje, um terço do PIB brasileiro vem da arrecadação de tributos, impostos e contribuições previdenciárias.
Daqui para frente, mantida e consolidada a estabilidade, é preciso irmos avante na estruturação da
tão almejada e sonhada reforma tributária. Que se
acabe com a regressividade, que se implante um sistema de imposição progressivo, mais simples, mais
objetivo, essa é a meta.
Olhando o mundo, queremos aliar-nos aos parceiros da ALCA e da União Européia, mas com esse
sistema tributário teremos algumas dificuldades. Porque o sistema desses grandes parceiros, Estados
Unidos da América do Norte, Inglaterra, França e Alemanha, é mais objetivo, mais direto, baseado no
Imposto de Renda. Evidentemente, nós teremos que
caminhar para isso.

Estamos produzindo riquezas e gerando empregos para o nosso povo com o regime simplificado de
pagamento, e o Congresso Nacional tem sua participação decidida nesse processo, juntamente com o
Ministério da Fazenda, por intermédio do nosso grande Secretário Everardo Maciel.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Augusto Nardes) _
Agradecemos as palavras do Deputado Luiz Carlos
Hauly.
Quero, mais uma vez, reiterar sua importante
participação nesse processo.

Por isso, Secretário Everardo, apresentei uma
CPI do Sistema Tributário Brasileiro para fazer um
check-up da evasão, da elisão, dos incentivos fiscais.
Por muitos anos no Brasil, repetimos a máxima de
que havia carga tributária de mais de 50% e a arrecadação efetiva era a metade.
Hoje, temos ainda essa carga legal potencial de
50% e a arrecadação chega a 33 % do PIB. Portanto,
o Congresso Nacional, em vez de propor novo modelo, fará um diagnóstico, um levantamento, do sistema
tributário brasileiro com todas as mazelas, problemas
e disfunções.
Estou propondo ao Congresso Nacional que,
antes de aderirmos à ALCA e à União Européia, devemos, primeiro, criar no Brasil a ALCE - Associação
de Livre Comércio entre os Estados, o que até hoje
não temos. Um Estado para mandar uma mercadoria,
um produto, um bem para outro cobra 12% ou 7%,
nos Estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Precisamos, primeiro, aprender em casa como
lidar com uma associação de livre comércio e como
banir essa excrescência, que é o princípio da sonegação em nosso País, o ICMS, maior e pior imposto do
mundo, sem dúvida alguma.
Portanto, em nome do PSDB, aqui também representado pelo Deputado Silvio Torres, entusiasta da ma-

Durante o discurso do Sr. Luiz Carlos
Hauly, o Sr. Severino Cavalcanti, 12 Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Augusto Nardes, § 22 do
art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Nardes) - Registro a presença do Sr. Manoel Antônio Alexandre,
Superintendente da Associação Brasileira dos
SEBRAEs Estaduais; da Sra. Leila Santos, da Unidade de Marketing e Comunicação do SEBRAE, que
também tem feito um belo trabalho nessa área; do Sr.
Enrique Matute, técnico do SEBRAE Nacional; do Gerente da Unidade de Políticas Públicas do SEBRAE;
da Sra. Dulce Serra Caldas e do Sr. Sandro Salvatore,
técnicos da Unidade de Políticas Públicas do
SEBRAE.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Nardes) - Passo
a palavra ao Deputado Silvio Torres, em vaga cedida
pelo PPB.
Ao longo desses anos em que estamos juntos,
S. Exa. tem sido um dos grandes articuladores e coordenadores do trabalho que fizemos com a Frente
Parlamentar em Defesa da Micro e Pequena
Empresa.
O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Augusto Nardes,
Coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da
Micro e Pequena Empresa; Sr. Secretário Everardo
Maciel, representando nosso Governo, partícipe
desta comemoração que estamos realizando; senhores representantes das entidades das pequenas e microempresas do País; demais autoridades
citadas; minhas senhores e meus senhores, serei
breve.
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Falar sobre as vantagens do SIMPLES para os
pequenos e microempresários seria ocioso. Ninguém
mais do que eles sabem o que representou o
SIMPLES na vida das pequenas e microempresas e
como esse imposto contribuiu para que nosso País,
numa fase tão difícil de adaptação a urna nova sistemálica da economia mundial, pudesse ainda ter apesar de todos os sacrifícios do desemprego -, por
intermédio do SIMPLES, é bom que se repita, tantas
pessoas na sobrevivência econômica.
Um número grande de pessoas continuou trabaIhando, por meio dos pequenos e micronegócios que
montaram, num momento em que houve milhões e
milhões de demissões em massa, particularmente no
Poder Público, especialmente por ocasião da reforma
que também teve que ser feita nos Governos. Então,
não convém repetir.
Também seria redundante repetir os argumentos já exaustiva e competentemente descritos pelos
colegas que me antecederam - Deputados Augusto
Nardes e Luiz Carlos Hauly. Por isso, quero apenas
fazer alguns registros para reforçar nossa disposição
parlamentar, da nossa Frente, dos Parlamentares, de
uma forma geral, de continuar nessa luta.
Essa é uma luta que não vai acabar tão cedo. O
tempo tem demonstrado o quanto é difícil vencer as resistências - e é natural dentro de um processo de deci··
são -, que a cada hora aparecem em um lugar e têm
impedido os avanços necessários dessa nossa luta nos
últimos seis anos, praticamente de 1996 até agora.
A maior delas, sem dúvida nenhuma, tem sido a
resistência do Ministério da Previdência e Assistência
Social. Digo isso com muita clareza, sem nenhuma
preocupação e constrangimento, porque é necessário que se faça isso. Estamos tratando de um assunto
muito sério, que diz respeito à vida de milhões de empresas e de pessoas, e não devemos fazer isso com
mais do que as reservas necessárias.
Mas o Ministério da Previdência e Assistência
Social tem confundido, meu caro Secretário Everardo
Maciel, ao colocar corno fator impeditivo para a ampliação das categorias que possam participar do
SIMPLES a questão de receita, uma simples questão
quantitativa de recolhimentos, sem se dar, talvez, ao
trabalho de ouvir os reclamos da população para saber o que o SIMPLES realmente tem representando
para essas pessoas. Nas inúmeras vezes em que fomos ao Ministério da Previdência dizer das nossas
pretensões, que de resto já foram lembradas aqui
pelo nobre Deputado Luiz Carlos Hauly - lá já havia
até um sinal verde para muitas categorias por parte
da Receita Federal-, tentamos mostrar que os própri-
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os números da Previdência Social demonstravam
que, nesse exato momento, sua arrecadação não havia caído, porque o número de empregos formalizados permitiu que mais pessoas passassem a contribuir. Mas o argumento que se interpôs a isso foi que,
no futuro, para o equilíbrio atuarial, haveria problemas
para a Previdência Social ter os recursos necessários
a fim de cobrir essas pessoas que, passando a contribuir, teriam direito à aposentadoria no futuro.
Milhões de pessoas estão fora do mercado de trabalho, não têm carteira assinada, não contribuem. No
futuro, estarão desempregadas. Pergunto: quem vai
bancar a sobrevivência dessas pessoas? De onde vai
sair o dinheiro para isso? Por acaso, não será do mesmo lugar de onde o dinheiro tem saído hoje para bancar
aqueles que no passado não contribuíram e, em não
tendo contribuído, const~uíram-se também em fonte
permanente de dispêndio para o Tesouro Nacional?
São questões tão evidentes que não merecíamos estar há tanto tempo, em um País em que as coisas ocorrem tão rapidamente, discutindo o problema
como se fosse o sexo dos anjos. Isso é urgência nacional, uma decisão política que não pode ser, como é
hoje, obscurecida por dados essencialmente burocráticos, que impedem de mostrar que o País só progride
e se desenvolve na medida em que dá oportunidades
às pessoas de crescerem, desenvolverem, contribuírem, fazendo, assim, parte do processo.
Essa visão motiva-nos a continuar a luta. Só
assim vamos conseguir convencer as pessoas de
que iniciamos urna profunda revolução tributária
por meio do SIMPLES, que não pode parar, como
parou, sem argumentos que nos convençam a desistir dessa luta.
Por isso, meu caro companheiro de luta Everardo Maciel _ assim podemos chamá-lo, como já disse
Augusto Nardes, tal foi sua compreensão e contribuição para esse processo -, ficamos muito esperançosos com a anunciada ida de V. Sa. para o Ministério da
Previdência e Assistência Social. Entre tantas qualidades que demonstrou na Receita Federal - eficiência, competência, espírito público, perseverança -,
urna delas não tem sido destacada, mas foi, talvez,
urna das mais importantes: criatividade. V. Sa. mostrou que é possível encontrar caminhos que as pessoas ainda não foram capazes de descobrir.
É nessa sua criatividade, aliada a tantas outras
qualidades que V. Sa. vai levar para o Ministério da
Previdência e Assistência Social, que temos depositadas nossas esperanças de ver o Ministério da Previdência cumprir outro papel, qual não seja o de simpies órgão arrecadador de recursos para encobrir
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permanentemente déficits, que continuarão a existir,
à medida que não damos oportunidades às pessoas
que estão fora do mercado de trabalho de contribuírem não apenas para o presente, como também para
o futuro.
Considero de fundamental importância fazer
este registro no momento em que comemoramos os
cinco anos do SIMPLES, que foi, sem nenhuma dúvida, a grande reforma tributária realizada neste País e
que, infelizmente, só não foi maior e melhor porque foi
restritiva. Ela deixou inúmeras categorias de fora, que
esperam a sua participação.
Quando o Constituinte assinou a Constituição em 1988, disse, de forma clara, que as pequenas e microempresas, quaisquer que fossem elas,
tinham direito a um tratamento tributário, jurídico e
administrativo diferenciado. Hoje não é isso que
ocorre. Apenas uma parte das pequenas e microempresas está se beneficiando de tudo aquilo com
que o SIMPLES pôde contribuir. As outras estão
aguardando, ou se sustentando inclusive por meio
de liminares judiciais, ou já sucumbiram. Há milhares de empresas recolhendo impostos como se
pertencessem ao SIMPLES, apesar de a lei não
permitir. Encontraram brechas jurídicas para isso.
Apoiamos essas iniciativas, porque é importante
que acabem sendo as responsáveis por romper as
barreiras que ainda impedem que o desejo dos
Constituintes e, por extensão, da sociedade brasileira, seja concretizado.
Meu caro Presidente Augusto Nardes, quero
ressaltar sua luta constante e competente ao lado de
tantos companheiros que tivemos aqui nesses anos
de Frente Parlamentar em Defesa da Micro e Pequena Empresa e dizer que no Congresso Nacional é
preciso que haja não apenas unidade entre as diversas idéias partidárias com relação ao sistema tributário brasileiro. É preciso, principalmente, gente disposta a convergir esforços acima de qualquer outra
pretensão, porque é por meio dessa convergência
que acharemos a reforma tributária ideal para o País,
tantas vezes decantada, mas com poucas possibilidades ainda de ser transformada em realidade, porque no momento em que as pessoas e as entidades
têm de abrir mão de alguma coisa para obter um pequeno consenso, sentimos que a dificuldade torna-se muito maior.
Quero cumprimentar nossos companheiros e as
entidades que permanecem nessa eterna vigilância,
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sabedores que são de que milhões de empresas e
pessoas dependem desse trabalho.
Desde 1996 estamos tentando encontrar uma
brecha nas limitações do SIMPLES. E a conseguimos
pela primeira vez, no ano passado, ou seja, a aprovação de projeto de lei do Deputado Luiz Carlos Hauly, o
qual tive a honra de relatar, incluindo as creches,
pré-escolas e escolas de ensino fundamental no
SIMPLES.
Para dar uma idéia do que isso representa, apenas no Município de São Paulo, Dr. Everardo Maciel,
há 6 mil creches e pré-escolas. Imagine a extensão
dos benefícios com a aprovação dessa lei no ano passado, quase que a fórceps. E só não incluímos as escolas de ensino médio porque não houve um acordo
entre os partidos. Na última hora, um dos partidos não
quis bancar o acordo e tivemos de limitar a inclusão
às escolas de ensino fundamental.
Mas já reapresentei projeto que recupera o do
Deputado Luiz Carlos Hauly, que abrangia várias categorias de empresas. Vamos acreditar no sucesso
desse projeto, vamos continuar lutando. Tenho certeza de que este ano ainda vamos conseguir mais algum avanço.
O que mais nos anima é a transferência de V. Sa.
para o Ministério da Previdência Social.
Desejamos a V. Sa. sucesso. Que, com o mesmo brilho, a mesma competência e a mesma eficiência, continue fazendo lá o que já vem fazendo pelo
nosso País e por todos aqueles que precisam de mais
abertura e de um outro horizonte para continuar com
sua vida empresarial.
Meus parabéns a todos que contribuíram para
que este dia se tornasse realidade e meus votos de
que possamos comemorar no ano que vem mais conquistas para nossa categoria.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Augusto Nardes) - Para
que fique registrado nos Anais da Casa, vou dizer
como formamos a Frente Parlamentar em Defesa da
Micro e Pequena Empresa.
Ela foi formada numa audiência com o Ministro
Malan, da qual participaram um grupo de dez ou quinze empresários de vários pontos do Estado do Rio
Grande do Sul e em torno de vinte Parlamentares.
Sentíamos que teríamos de trabalhar em conjunto na
Casa para conseguirmos um avanço. Naquela época,
formamos a Frente Parlamentar em Defesa da Micro
e Pequena Empresa, com o trabalho sendo iniciado
na região das Missões. Está presente o brilhante advogado Dr. João Carlos Almeida. Em Santo Angelo, com
muita felicidade, recebi o Dr. Everardo Maciel. Contando sempre com a participação efetiva do
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MONAMPE, na época presidido pelo José Tarcísio e
hoje pelo Ercílio Santinoni, do SEBRAE, que deu toda
cobertura e apoio ao movimento, do SINDIMICRO,
aqui representado pelo Sérgio Bernardes, conseguimos construir a Frente.
Faço este registro porque muitos não sabem
como foi construída a Frente Parlamentar em Defesa
da Micro e Pequena Empresa, que conseguiu essas
conquistas importantes não sozinha, mas com a colaboração de muitas lideranças, entre elas a do Dr. Everardo Maciel.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Nardes) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado Eunício Oliveira, pelo
PMDB.
S. Exa. tem feito um grande trabalho em Brasília,
em defesa da microempresa,.
O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Secretário da Receita Federal e nosso
futuro Ministro da Previdência, Dr. Everardo Maciel,
senhores representantes das pequenas e microempresas, minhas senhoras e meus senhores, por
meio da Lei de n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996,
criou-se o Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte.

O SIMPLES, em tão boa hora aprovado por
este Congresso Nacional, não menos do que todo
um novo regime de tributação das pequenas e microempresas e entrou em vigor em 1Q de janeiro
de 1997, completando cinco anos no final do ano
que passou - e essa data não pode passar em
brancas nuvens.
Lustro de acerto, até porque sua simplicidade
não lhe vem apenas do nome, o SIMPLES é muito
mais que isso. Ele ajuda consideravelmente a que se
contorne o chamado Custo Brasil, fantasma que assola o País e solapa o desenvolvimento auto-sustentado,
desenvolvimento que ardentemente todos almejamos.
Não cabe matar a galinha dos ovos de ouro.
Menos ainda matá-Ia à míngua, por via do mal disfarçado confisco tributário, em desrespeito à Constituição cidadã, que o proíbe, e desafio ao próprio
bom senso desta Nação, que com tanta razão o repele.
A situação social se agravava em meados dos
anos 90, embora se soubesse que é o pequeno empresariado quem mais gera trabalho, sem deixar de
ser quem mais sofre com as consideráveis adversidades da competição.
A seiva do setor privado, da área de risco da
economia, dos que não temem pôr tudo a perder, é
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o capital de giro. Não cabia espoliá-lo, onerando-o
por meio de tributação inconseqüente, que não
mede esforços em favor da sanha estatal de arrecadar.
Por ter vindo evitar tal estado de coisas, que
inviabilizava o pequeno empreendedor, o SIMPLES
é considerado marco na história do Direito Tributário
pátrio.
Ao unificar o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), o Programa de Integração Social (PIS), a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS), a Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSSL) e o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), além de todas as contribuições para a
seguridade social patronal, como a do INSS sobre salários, pró-labores e autônomos, o SIMPLES racionalizou e diminuiu contundentemente o recolhimento de
tributos no País e desafogou o empreendedor, aliviando quem aposta em si em prol da desenvolução da
terra natal.
Ouço, com prazer, o aparte do nobre Deputado
Nelson Marquezelli.
O Sr. Nelson Marquezelli - Nobre Deputado
Eunício Oliveira, ao cumprimentar V. Exa. pelo pronunciamento, quero fazer duas referências importantes. O Secretário da Receita Federal, Dr. Everardo
Maciel, e o Deputado Augusto Nardes, um dos autores da proposta do SIMPLES, tiveram papel preponderante na criação desse imposto que facilita a vida
da microempresa. A bancada ruralista e a Frente Parlamentar da Agricultura também apoiaram essa grande idéia, que permitiu a redução da alíquota paga pelas empresas e o aumento de sua arrecadação. Isso
fez com que todos os que trabalham no Brasil pagassem menos impostos, eliminando a sonegação. Quando poucos pagam, cada um deles paga muito; quando
todos pagam, cada um de nós paga pouco. Essa é a
grande semente da reforma tributária, que facilita o
trabalho empresarial por meio da redução de custos.
Portanto, parabenizo os dois principais criadores do
SIMPLES - um integrante do Governo, outro do Legislativo -, cuja contribuição será reconhecida pela
História. (Palmas.)
O SR. EUNíCIO OLIVEIRA - Agradeço a V. Exa.
o aparte, que incorporo ao meu pronunciamento.
Ao abrir campo a que os Estados da Federação
e os Municípios do Brasil se unissem à corrente redentora de desencargos das empresas, o empenho
da União em contribuir com sua parte e permitir que
outros níveis federativos da República igualmente o
fizessem foi retratado. Como exemplos disso, cito
que, na Assembléia paulista, tramita projeto de isenção do ICMS e que, no Município de São Paulo, já
está em vigor isenção do ISS para os contribuintes
do sistema.
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Ao simplificar consideravelmente - aliás, em
respeito ao próprio nome - as obrigações escriturais
do empresário, quase dispensando-o da escrituração
comercial, agora reduzida ao livro-caixa e ao de registro de inventário, o SIMPLES reforçou a crença brasileira na seriedade de seu propósito: desafogar os que
mais se aventuram dos insuportáveis custos que lhes
eram impostos. Afinal, as pequenas e microempresas
são milhões, e os empregos pelos quais são responsáveis, dezenas de milhões.
O encolhimento da coleta tributária, expressão
do estímulo às empresas brasileiras de menor porte,
foi calculado, à época da tramitação da lei, em cerca
de metade da "mordida leonina". Em empresas da
área da prestação de serviços, por vezes, esse número ainda era maior, mas a União não se intimidou com
isso.
Por intermédio do árduo e contínuo trabalho das
Lideranças do Congresso Nacional, juntamente com
o nobre Deputado Augusto Nardes - que ora preside
os trabalhos desta sessão - e com a contribuição do
Secretário Everardo Maciel, alcançamos importante
conquista para o desenvolvimento do Brasil.
Foi o feliz retorno da história, que andava esquecida, assim como o Brasil verdadeiro, aquele dos
pequenos, mas cumpridores dos seus deveres, artífices da real dimensão da importância do SIMPLES,
que, em essência, é uma bem-vinda usina de empregos, razão maior de sua existência.
Por isso, em nome da Liderança do PMDB, parabenizamos todos que, de uma forma ou de outra,
contribuíram para que o SIMPLES se tornasse realidade no Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Augusto Nardes) - Agradeço ao Deputado Eunício Oliveira as palavras.
Igualmente, ao Deputado Nelson Marquezelli,
agradeço as referências a mim dirigidas. S. Exa. foi daqueles que muito ajudaram na criação do SIMPLES,
por intermédio do trabalho realizado pela Frente Parlamentar da Agricultura, que sempre apoiou nossas
negociações em plenário.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Nardes) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Ronaldo Vasconcellos, que falará pelo PL.
Desde já, agradecemos a S.Exa. a defesa das
pequenas e microempresas brasileiras.
O SR. RONALDO VASCONCELLOS (BIoco/PL MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Augusto Nardes, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, empre-
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sárias e empresários, sou objetivo e pragmático em
minhas falas.
É com grande satisfação que estamos comemorando cinco anos da criação do SIMPLES, por meio da
Lei n2 9.317, sancionada em 5 de dezembro de 1996.
Naquela época, prezado Dr. Everardo Maciel,
era um pequeno empresário e fiquei muito satisfeito
ao ver minha empresa progredir por causa do
SIMPLES. Verifiquei que a classe política podia e devia fazer algo pela classe empresarial por meio de benefícios sociais, geração de emprego e renda, dando
tranqüilidade aos empresários e dignidade aos trabalhadores, assinando suas carteiras profissionais. Mas
é importante que ainda avancemos.
Comentava com o Deputado Nelson Marquezelli que apenas este despretensioso Deputado tem seis
projetos de lei ampliando a abrangência do SIMPLES
tramitando na Casa. Tive a oportunidade, inclusive,
de conversar sobre um deles com o diligente Dr. Everardo Maciel, que conduz a Secretaria da Receita Federal com muita competência.
Por que pequenas agências de viagens, quase sempre pequenas ou microempresas familiares, não podem ser incluídas no SIMPLES? Por
que não o foram em 1996? Por que esta Casa não
recupera o tempo perdido e, com a participação do
Governo, avança nessa questão, abrangendo as
pequenas agências de viagens de nosso País?
Não se diz que o turismo é importante, que gera
emprego e renda? Por que, então, não lhe darmos
um instrumento na prática? Esse é um desafio
para todos nós.
Poderiam ainda ser incluídas no SIMPLES as
escolas particulares como um todo, não só as pré-escolas ou as de ensino fundamental; os pequenos hospitais; os escritórios de contabilidade; os times de futebol também - por que não? Enfim, precisamos e devemos avançar em diversas atividades.
Peço licença aos senhores para homenagear
dois companheiros de Minas Gerais. Um estava
nesta Casa em 1996, o ex-Deputado Francisco
Horta - Chico Horta, admirador confesso do Deputado Augusto Nardes -, que me introduziu, orientou-me sobre a legislação tributária. Homenageio
também o Presidente da Associação Mineira da
Micro, Pequena e Média Empresa - AMIPEME,
IIdeu de Oliveira Santos, um lutador descomunal
por essa causa.
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Hoje comemoramos, é dia de alegria. Parabéns
ao Deputado Augusto Nardes por promover esta reunião, festiva sim, mas que levará o compromisso de
todos nós, Deputados, dos senhores e das senhoras,
porque nesta Casa, que aprendemos a conhecer, não
vale apenas o bom mérito; vale muito mais uma boa
articulação. Vamos comemorar esses cinco anos,
mas precisamos avançar mais incluindo essas outras
atividades mencionadas.
Quando falo em nome do Partido Liberal, que
defende essas teses, não poderia deixar de falar,
mesmo que rapidamente, apenas para reflexão, principalmente na presença do Secretário Everardo Maciel,
do denominado imposto único federal.
Não se trata daquele imposto único um tanto romântico da década de 90, defendido por Marcos Cintra e Flávio Rocha. Falo de um imposto único federal
mais avançado e construído de maneira mais competente, de acordo com as normas constitucionais. É importante discutirmos esse assunto com os senhores e
com o Poder Público.
Temos hoje a CPMF com uma alíquota de
0,38%, com a qual o Governo arrecadou 18 bilhões
de reais no ano passado. Se multiplicarmos essa
quantia por dez, teremos uma arrecadação de 180 bilhões de reais, um pouco menos do que a arrecadação federal, que foi da ordem de 198 bilhões de reais,
se não me falha a memória - os números não me costumam falhar nesses momentos.
Cito esses números muito mais para que o Deputado Augusto Nardes, que conduz esta sessão de homenagem, para que os senhores e as senhoras tomem conhecimento da proposta de emenda constitucional apresentada a esta Casa, discutida com grande número de Srs. Deputados e levada ao Presidente
Aécio Neves. Espero que, neste ano de 2002, ela seja
discutida e possamos avançar no sentido de implantar essa medida tão importante para o Brasil que é o
imposto único federal.
Gostaria de dizer da alegria de participar desta sessão, que conta com a presença dos Srs. Deputados, do Sr. Secretário da Receita Federal, de
autoridades e de empresários. É importante que tenhamos o compromisso de fazer avançar essa
questão para o bem do Brasil e da nossa sociedade,
tanto da classe patronal quanto da classe dos trabahadores.

São cinco anos de vitórias e de resultados positivos, e, como o Sr. Presidente, Deputado Augusto Nardes, terminou seu pronunciamento citando
um filósofo alemão, gostaria de terminar o meu fazendo uma "tradução" - entre aspas - da mesma
citação, só que na versão do roqueiro brasileiro
Raul Seixas.
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Eu, Ronaldo, sonho com o imposto único federal.
Raul Seixas dizia que sonho que se sonha só é só um
sonho que se sonha só; sonho que se sonha junto é
realidade. Sonhemos com o imposto único federal!
Parabéns ao Sr. Everardo Maciel, ao Deputado
Augusto Nardes, aos Deputados e às senhoras e senhores que participaram desta sessão comemorativa
dos cinco anos do SIMPLES.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Augusto Nardes) - Obrigado, Deputado Ronaldo Vasconcellos. V. Exa. fez
uma lembrança importante: nosso querido e estimado
amigo Francisco Horta.
Muitos nos ajudaram nessa caminhada, e um
deles foi Chico Horta. Infelizmente, ele não quis
continuar na vida pública, mas nos quatro anos em
que aqui esteve, muito colaborou conosco. Foi importante a lembrança. Recordo-me também de que
ele defendia a participação da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas aqui no Congresso
Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Nardes) - Passo
a palavra ao Deputado Pimentel Gomes, último orador inscrito, que falará pelo PPS.

O SR. PIMENTEL GOMES (Bloco/PPS - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Augusto Nardes; Sr. Everardo Maciel, Secretário da Receita Federal, inicialmente quero cumprimentá-los, como
meus colegas já o fizeram, pelo trabalho conjunto realizado pelo Governo Federal e por esta Casa para a implantação do SIMPLES, que veio descomplicar a vida
dos pequenos e microempresários. O PPS deseja congratular-se com todos aqueles que participaram desse
evento e, neste momento, dizer que mais ainda temos a
fazer em direção à reforma tributária.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no reinício dos trabalhos legislativos deste ano, o Sr. Presidente da República mandou que fosse lido no Congresso um discurso em que faz urna espécie de balanço de seu Governo. Ali havia algumas declarações
pouco felizes, a maioria procurando mostrar o pouco
interesse do Congresso em decidir questões de relevo, como a reforma tributária.
O Governo do Sr. Fernando Henrique, completados sete anos de existência, pôde e ainda pode dispor, no Congresso, de folgada maioria para aprovar
todas aquelas propostas consideradas por S. Exa. de
urgência e de importância para o País. Assim, fica difícil admitir que existe qualquer culpa de parte desta
Casa ou do Senado pelo fato de as empresas brasileiras ainda terem a pagar PIS e COFINS, CSLL, IPI,
ICMS, ISS, CPMF, contribuição patronal para o Insti-
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tuto, além de IPTU e IPVA, a que podemos agregar
toda espécie de contribuição gremial.
São impostos e taxas cobrados, no mais das vezes, em forma de cascata, gerando tributos sobre tributos, criando em torno dessa babei de iniciais todo
um confuso sistema que, repito, no mais das vezes,
mais se presta à sonegação que ao pagamento exato
do que é, de fato, devido.
É quando surge o SIMPLES, cuja sigla, por si
só, já indica sua destinação: descomplicar. Descomplicar a vida do microempresário e da empresa de pequeno porte, sem o que, impossível negar, nenhum
desses empreendimentos poderia ser levado adiante
e ser, como é hoje, o maior responsável pela geração
de empregos em nosso País.
A Lei nll 9.317, que criou o SIMPLES, é de dezembro de 1996, e as atividades do Sistema tiveram
início já a 10 de janeiro do ano seguinte. Os resultados
obtidos, as melhorias a acrescentar a todo o processo, tudo indica que, havendo vontade, havendo decisão política, é possível fazer mais simples a vida daquees que se decidem por aplicar suas poucas reservas de capital e dar início a novo foco produtivo, a
novo centro criador de empregos, o que, aliás, é do
que o País precisa.
É por isso que, em nome do Partido Popular Socialista - PPS, estamos presentes a esta sessão solene, pois nos parece importante destacar providências
da espécie, instante ainda mais privilegiado para que
possamos chamar, uma vez mais, a atenção de nossas autoridades fiscais e até do Congresso para a necessidade de se levar adiante, e com urgência, a reforma tributária.
Quero finalizar cumprimentando mais uma vez
o Congresso e o Governo pela vitória obtida. E os resultados aí apresentados demonstram que juntos podemos fazer um País cada vez melhor.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Augusto Nardes) - Quero agradecer ao Deputado Pimentel Gomes, do
PPS, as palavras. S.Exa. foi o último orador desta
sessão de homenagem aos cinco anos da Lei do
SIMPLES.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Nardes) - Agradeço ao Dr. Everardo Maciel, ao Dr. Mauro Bessa, ao
amigo Ercílio Santinoni, aos técnicos do SEBRAE e a
todos os representantes e lideranças aqui destacados a presença.
Realizaremos, neste ano, vários encontros regionais para discutir as principais bandeiras que, junto
com a Frente Parlamentar em Defesa da Micro e Pe-
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quena Empresa, o MONAMPE, as CDLs, o SEBRAE,
enfim, com todas as entidades ligadas à área, defenderemos no Congresso Nacional, para estabelecermos as metas desta e da próxima Legislatura, na expectativa de que o próximo Presidente da República
possa complementar o que porventura ainda faltar
após o término desta sessão legislativa.
Este momento é de grande importância, pois
muitas vezes as conquistas acontecem e não são
destacadas. Há pouco, comentava com o Dr. Everardo Maciel que o Poder Executivo, que foi fundamental
nessa questão, poderia divulgar, destacar mais esse
trabalho, especialmente em defesa dos trabalhadores
e dos micro e pequenos empresários. Espero que o
SEBRAE, cada vez mais, divulgue a implementação
do SIMPLES, essa grande conquista, pela qual é um
dos responsáveis.
Tenho a esperança de que, daqui a um ano, possamos estar novamente reunidos aqui para comemorar outras vitórias a favor do pequeno empresário e da
geração de empregos.
Aprendi, na Organização Internacional do Trabalho, que pior do que o desemprego é a guerra social
que vivemos; melhor do que o emprego é a paz. E,
para se conseguir paz, acima de tudo, é preciso haver
vontade política de criar oportunidades para que pequenos e médios empresários possam construir suas
empresas e dar condição de trabalho para todos. Hoje,
o maior desafio da humanidade é gerar empregos.
A Terra abriga uma população de mais de 6 bilhões de pessoas, e há quase 1 bilhão de desempregados no planeta. Portanto, o maior desafio do ser humano, dos agentes políticos, dos Secretários de Estado, do
Secretário da Receita, que aqui se encontra, de qualquer cidadão, enfim, é gerar emprego. Estamos fazendo
a nossa parte.
Mais uma vez, quero agradecer a todos a presença, dizendo que não vamos perder a fé nem a esperança. A vida só tem sentido quando se tem fé, esperança e se acredita em alguma coisa - e somos daqueles que acreditam.
Muito obrigado. (Palmas.)
V - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Augusto Nardes) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Nardes) - Está
encerrada a sessão.
(Encerra-se a sessão às 17 horas e 45 minutos.)
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ATOS DO PRESIDENTE

o PRESIDENTE
D E PUTA DOS, no uso

DA CÂMARA DOS

das atribuições que llie confere a alínea "b'" do item I do

artigo I" do Ato da Mesa na 205, de 28 de junho de 1990,

RESOLVE

tornar sem efeito o Ato de 22 de outubro de

2001, publicado no Diário da Câmara dos Deputados do dia 23 subseqüente, que alterou o
Ato da Mesa de 03 de maio de 1983, publicado no Diário do Congresso Nacional do dia
06 do mesmo mês e ano, que aposentou JOSÉ ESMERALDO DA SILVA, pertencente à
Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão 44,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
21 de fevereiI'Ode 2002.

CÂMARA DOS DEPUTADOS.

ECl0~2P
Preside~~eEt
o
DEPUTADOS,
artigo l°,

no

uso das

cAMARA DOS

DA

PRESIDENTE

atribuições

que

lhe

confere

o

item T, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE
3S,

~:em

exonerar,

art igo

l, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ABADIA

DAS GRAÇAS RODRIGUES DA CUNHA,
Assessor Técnico Adjunto D,
Câmara

de acordo com o

dos

E:xteriores

Deputados,
e

Permanentes,

que

ponto n°

do cargo de

do Quadro de

CNE-14,

exercia

de Defesa Nacional,

111.626,

na

da

Comissão

Pessoal da
de

Coordenação de

do Departamento de Comissões,

a

Relações
Comissões

partir de 31 de

janeiro do corrente ano.
CÂMARA DOS DEPUTADOS,

em

21

de fevereiro

) õ:(J
'CIO
S
Preside, te '

de 2002.

DL\RIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

Fevereiro de 2002
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,.

O PRESIDENTE DA CAMARA DOS
DEPUTADOS,
artigo 10,

item

no

r,

uso das

atribuições

que

lhe

confere o

alínea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE
35,

r,

item

CRISTINA

da

Lei

na

exonerar,
8.112,

FIGUEIREDO MARIANO,

de

com

acordo

de

11

de

dezembro

ponto

n°

111.189,

do

o

artigo

de

1990,

cargo

de

Assistente Técnico de Gabinete Adjunto B, CNE-ll, do Quadro de
Pessoal

da

Câmara

dos

Deputados,

que

exerce

na

Relataria da

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em

k
.

o
DEPUTADOS,
artigo l°,

de fevereiro

21

\~

<-

CIO
S
Presiden e

PRESIDENTE
no

uso

item r, alínea

das
tt

de 2002.

DA

atribuições

CÂMARA
que

lhe

DOS

confere

o

a ", do Ato da Mesa na 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE
item l,

da Lei nO

8.112,

exonerar, de acor:do com o artigo 35,
de 11 de dezembro de 1990,

BICUDO CESAR, ponto n° 114.472,

de

Gabinete,

CNE-09,

do

FERNANDA

do cargo de Assistente Técnico

Quadro

de

Pessoal

da

Câmara

dos

Deputados, que exerce no Gabinete do Presidente.

CÂMARA DOS DEPUTADOS,

em

21

de fevereiro

)~:fP
.

CIO NE
Preside

s

e

de 2002.
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DL\RIO DA CAMARA DOS DL:PU lADOS

o
artigo 1°,
jUDho

no

uso das

atribuições

que

1 he

con ferE"

o

item 1, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

1990,

(ia

RESOLVE

exonerar,

item 1, da Lei nO 8.112,

35,

DA CÂMARA DOS

PRESIDENTE

DEPUTADOS,

FeVl'reiro de 2002

de

acordo

com o

artigo

de 11 de dezembro de 1990, FLÁVIA

ponto nO 114.756, do cargo de Assistent.e

BIRNFELD DE OL1VEIRA,

CNE-ll, do Quadro de Pessoal da

Técnico de Gabinete Adjunto B,

Câmara dos Deputados, que exerce na Relataria da Comissão Mista
~iscalização.

de Planos, Orçamentos Póblicos e

CJ\l1A.R..I\ DOS Dt:PUTADOS,

em

de

21

fevereiro

de 2002.

~

r:"dt
o

PRESIDENi'E

DEPUTADOS,
artigo 1°,

no

uso

das

iteH' 1, alínea "a",

DA

atribuições

DOS
que

lhe

do Ato da Mesa nO 205,

confere

o

de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE
35,

item

JEVERSON
cargo

de

Pessoal

l,

da

Lei

MT.SSIAS

Assessor
da

Câmara

DE

nO

exonerar,
8.112,

OLIVEIRA

Técnico
dos

de

de aco r:-do

11

JúNIOR,

Adjunto

Deputados,

D,
que

de

com o

dezembro

ponto

n°

CNE-14,
exerce

de

artigo
1990,

112.742,
do

no

do

Quadro

de

Gabinete

do

Lider do Partido Trabalhista Brasileiro.

cÂMARA DOS DEPUTADOS,

em

2~

de

;eeve;r:e;i~

) <::..:~
'CIO NE S
Preslden e

de 2002.

mARIO DA ('AMARA DOS DEPUTADOS

Fevereiro de 2002

o

PRESIDENTE

Sexta-Idra 22 02087

DA

DOS

DEPUTADOS,

no

artigo l°,

alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

item I,

uso

das

atr'ibuições

que

lhe

confere

o

junho de 1990,

RESOLVE
35,

item I,

DO

ROSÁRIO

exonerar,

da Lei nO 8.112,

DE

ALMEIDA,

de acordo com

da

Câmara

dos

artigo

de 11 de dezembro de 1990, MARIA

ponto

nO

112.459,

Assistente Técni co de Gabinete Adjunto D,
Pessoal

O

Deputados,

que

cÂMARA DOS DEPUTADUS, em

21

do

CNE-15,

exerce

no

cargo

de

do Quadro de
Gabinele

do

Terceiro Secretário.
de fevereiro

de 2002.

)~~
'CIO NEVE
Presidente

o
DEPUTADOS,

PRESIDENTE
no

uso

das

DA

atribuições

CÂMARA
que

lhe

DOS

confere

o

artigo 1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
junho de 1990,

RESOLVE
35,

item I,

ORTEGA

exonerar,

de acordo com o art i.qo

da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MÔNICA

TOFFOLI,

ponto

nO

114.661,

do

cargo

de

Assistente

Técnico de Gabinete Adjunlo B, CNE-ll, do Quadro de Pessoal da
Câmara

dos

Deputados,

que

exerce

no

Gabinete

do

Líder

do

Partido dos Trabalhadores.

cÂMARA DOS DEPUTADOS,

em

21

de fevereiro de 2002.

) <~
'--

CIO NEVE
President

D1.\RIO DA C\MARA DOS DEPUTADOS
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o

PRESIDENTE

F.:v.:r.:iro cI.: 2002

DA

CÂMARA DOS
lhe confere o artigo 10, item r,

DEPUTADOS, no uso das atribuições que
alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990,

RESOLVE tomar sem efeito a nomeação de RENATO
MONTEIRO DE REZENOE para exercer o cargo da Categoria FtIDcional de
Analista Legislativo - atribuição

T~cnica

Legislativa, Padrão 36, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, em virtude do pedido de inversão de
classificação.
CÁMARA DOS DEPUTADOS, em

de

21

fevereiro de 2002.

')~r

-::~

ECIONEV S
Presiden

o
DEPUTADOS,
artigo la,
junho

de

PRESIDENTE
no

uso

das

DA CÂMARA DOS

atribuições

que

lhe

confere

o

item l, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de
1990,

e

o

artigo

60

da

Lei

nomear,

na

na

8.112,

de

11

de

dezembro de 1990,

RESOLVE
item 11,
para

da Lei nO

exercer,

Orçamentos

na

8.112,

citada,

Relatoria

Públicos

e

da

forma

do

artigo

90

,

CRXSTrNA FIGUEIREDO MARIANO

Comissão

Fiscalização,

°

Mista

cargo

de

de

Planos,

Assistente

Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados,

criado pelo artigo 10 do Ato da Mesa na

92, de 30 de setembro de 1993, combinado com o parágrafo único
do artigo 1° do Ato da Mesa nO 01, de 24 de fevereiro de 1999.
cÂMARA DOS DEPUTADOS,

em

21

de fevereiro

~~

~~:~i~S

de

2002.
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DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Fevereiro de 2002

o

DA CÂMARA DOS

PRESIDENTE

DEPUTADOS,

no

uso das

atribuições

que

lhe

confere o

artigo la, item I, alínea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 de
junho de 1990, e o artigo 6 0 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro
de 1990,

RESOLVE

nomear,

na

forma

do

artigo

90

,

item 11, da Lei n° 8.112, citada, DORrvAL EDUARDO BERNARDES DE
FREITAS para exercer, na Relatoria da
Orçamentos

Públicos

e

Comiss~o

Fiscalização,

o

Mista de Planos,

cargo

de

Assistente

Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados,

c~iado

pelo artigo la do Ato da Mesa n°

92, de 30 de setembro de 1993, combinado com o parágrafo único
do artigo l° do Ato da Mesa na 01, de 24 de fevereiro de 1999.
em

cÂMARA DOS DEPUTADOS,

de fevereiro

21

de 2002.

) ~~
'CIO NEVE
President
j

DA CÂMARA DOS

O PRESIDENTE
DEPUTADOS,

no

uso das

atribuições que

lhe

confere

o

artigo la, item I, alinea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 de
junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro
de 1990,

RESOLVE
item

da

11,

Planos,

Lei

para

FERNANDES

na

8.112,

exercer,

Orçamentos

nomear,

na

na

citada,
Relataria

Públicos

e

forma

do

ELENILDA
da

artigo

9°,

CORREIA

LUZ

Comissão

Fiscalização,

o

Mista

de

cargo

de

Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de
Pessoal da
da Mesa

nO

C~mara

92,

dos Deputados, criado pelo artigo l° do Ato

de

30 de

parágrafo úníco do artígo

setembro de

1993,

combinado

la do Ato da Mesa nO

OI,

de

com o
24

de

fevereiro de 1999.
cÂMARA DOS DEPUTADOS,

em

21

de fevereiro

):~~

de 2002.

I>L\RIO D.\ ('.\MARA DOS DFl'lJTADOS
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o

DA ~ DOS

PRESIDENTE

DEPUTADOS,

no

uso

das

atr:i.buições

lhe confere

qUfl

o

artigo la, item 1, alinea na", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11 de
dezembro de 1990,

RESOLVE
i.tem lI,
para

da I,ei

nO 8.112,

no

exercer,

o

Trabalhadores.
Adjunto

R,

do

na

forma do artigo

9oI

cjtada, MARIA DO ROSÁRIO DE AlMEIDA

Gabinete

cargo

CNE"ll,

Deputados,

nomear,

de

LideI'

do

Assistente

Quadro

criado pelo artj.go 2

de

0

Partido

do

Técnico

Pessoal

de

da

dos

Gabinete

Câmara

do Ato da Mesa na

02,

dos
de 24

de fevereiro de 1999.
c~~~ DOS DEPUTADOS,

em

21

de fevereiro

de 2002.

)_&~
'CIO NEVE
president,

PRESIDENTE DA ~ DOS

o
DEPUTADOS,
item

r,

1990,

e

artigo la,
junho

de

no

uso

das

atribuições

que

lhe

confere o

alinea "aR, do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
o

artigo

6°

da

Lei

nomear,

na

8.112,

n°

de

11

de

dezembro de 1990,

RESOLVE
item lI,
para

Lei n°

da

exercer,

Brasileiro,

no

8.112,

Gabinete

do

artigo

9° ,

MILTON NASCIMENTO PEREIRA

citada,
do

forma

Líder

do

Part~do

o cargo de Assessor Técnico Adjunto D,

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

Trabalhista
CNE-14,

do

criado pelo artigo

1° do Ato da Mesa n° 08, de 29 de março de 1995, combinado com
o parágrafo único do artigo 10 do Ato da Mesa n° 01.

de 24 de

fevereiro de 1999.
cÂMARA DOS DEPUTADOS, em

de

21

de fevereiro

) ~#?
'CIO
S
Presúie te

2002.

mARIO DA CAM,\R.\ DOS lWPlJTADOS

h:vtl[eiro de 2002
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS,

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
junho

de

1990,

e

o

artigo

6°

da

Lei

nO

8.112,

de

11

de

dezembro de 1990,

RESOLVE
item lI,

da Lei nO 8.112,

exercer,

no

Gabinete

Técnico de Gabinete,
dos Deputados,

do

nomear,

na forma

do artigo 9°,

citada, MÔNICA ORTEGA TOFFOLI para
Presidente,

CNE-09,

o

cargo

do QuadL'o de

de

Assistente

Pessoal

criado pelo Ato da Mesa nO 75,

da Câmara

de 07 de junho

de 2001.
cÂMARA DOS DEPUTADOS,

em 21

de fevereiro de 2002.

) ~~
.

'CIO NE S
presiden,e

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS,

no uso das

atribuições

que

lhe

confere o

artigo 1°, item 1, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de
junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro
de 1990,

RESOLVE
item lI,
para

da Lei nO

exercer,

Orçamentos

na

Públicos

8.112,

nomear,
citada,

Relataria
e

da

na

forma

do

artigo

9° ,

ODAra DE CAMPOS RODRIGUES

Comissão

Fiscalização,

o

Mista

cargo

de

de

Planos,

Assistente

Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 1° do Ato da Mesa nO
92, de 30 de setembro de 1993, combinado com o parágrafo único
do artigo 10 do Ato da Mesa n° 01, de 24 de fevereiro de 1999.

CÂMARA

DOS DEPUTADOS, em

21

de

fevereiro

~~~

fl;:Sid~~7

de 2002.
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DIARIO IH ('AMARA DOS DEl'lJT:\DOS

o
DEPUTADOS,

Fevereiro de 2002

PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
no uso das a tribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28
de junho de 1990,

e o artigo 6° da Lei nO

de 11 de

8.112,

dezembro de 1990,

RESOLVE
artigo

13

HÉRlCA

PIMENTEL

da Resolução nO

Categoria

BRITO

Funcional

Operador

designar por acesso, na forma do

de

DE

de

Máquinas,

de

21,

Técnico

novembro

ocupante

SOUZA,

Padrão

de

4

de

ponto

1992,

cargo

Legislativo
30,

de

da

atribuição

n°

5.229,

para

exercer, a partir de 30 de janeiro do corrente ano, no Centro
de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento dos Servidores da
Câmara

dos

Deputados,

a

função

comissionada

de Assistente

Técnico, FC-06, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
criada pelo artigo l° do Ato da Mesa nO 37, de 30 de maio de
2000.

CÂMARA

DOS DEPUTADOS, em 21

de

de 2002.

fevereiro

e.--s~
A
CIO NEVES

Presidente

O

DA CÂMARA DOS

PRESIDENTE

DEPUTADOS,

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
junho

de

1990,

e

o

artigo

6°

da

Lei

nO

8.112,

de

11

de

dezembro de 1990,

RESOLVE
TUFENKJIAN,

Analista

ocupante

designar

de

cargo

da

Categoria

atribuição

Legislativo

GABRIEL

Analjsta

MENDONÇA

Funcional
de

de

Informática

Legislativa, Padrão 38, ponto nO 6.389, 1° substituto do Chefe
da Seção de Apoio à Implementação do Modelo de Dados,
na

Coordenação

Centro

de

Deputados,

de

Modelagem

Informática,
em seus

do

e

Administração

Quadro

de

Pessoal

impedimentos,

no

per iodo

fevereiro do corrente ano.
cAMARA DOS DEPUTADOS, em

21

de

de
da
de

fevereiro

A~~

f

C-OS,

Dados,

do

Câmara

dos

04

a

08

de

de 2002.

Sexta-feira 22 02093

DIARIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Fevereiro de 2002

o
DEPUTADOS,
artigo la,
junho

de

DA CÂMARA DOS

PRESIDENTE

no uso das atribuições que

lhe confere o

item I, alínea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 de
1990,

e

o

artigo

6°

da

Lei

na

8.112,

de

11

de

dezembro de 1990,

RESOLVE
ocupante

cargo

de

designar

da

LÉA

Categoria

cORRÊA,

NASCIMENTO

Funcional

de

Técnico

Legislativo - atribuição Adjunto Parlamentar, Padrão 30, ponto
na

4.111,

la

substituta

do

Chefe

de

Gabinete,

FC-08,

do

Gabinete do Quarto Secretário, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos

Deputados,

em

seus

impedimentos,

no

período

de

31

de

dezembro de 2001 a 04 de janeiro do corrente ano.
CÂMARA DOS DEPUTADOS,

em 21 de fevereiro

de 2002.

)~~~
CIO NE

,

O PRESIDENTE
DEPUTADOS,

S

Presiden e

-

DA CAMARA DOS

no uso das atribulções que lhe confere o

artigo l°, item l, alínea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 de
junho

de

1990,

e

o

artigo

60

da

Lei

nO

8.112,

de

11

de

dezembro de 1990,

RESOLVE
ocupante

de

cargo

da

designar
Categoria

ZAID

DA

Funcional

Legislativo - atribuição Técnica Legislativa,

CUNHA

TORRES,

de

Analista

Padrão 45, ponto

nO 1.886, la substituta do Chefe do Serviço de Arquivo,

fC-06,

no Departamento de Pessoal, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados,

em seus impedimentos eventuais,

fevereiro do corrente ano.
cÂMARA DOS DEPUTADOS, em

a partir de 13 de

21 de fevereiro

de 2002.
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J)JARIO D.o\ Ci\lvIARA DOS DEPlJlADOS

F.:wr.:im <I<! 2002

DIVERSOS
DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFOR,.l\fAÇÃO
EDITAL N° 01, DE 20 DIi: FEVEREIRO DE 2002

A Diretora do Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados, nos
tennos do artigo 16, do Ato da Mesa nO 62/85, publicado no Boletim Administrativo na 105, de 12
de junho de 1985, p. 1047, torna públicas as deliberações da Comissão d~ Avaliação de
Documentos de Arquivo (CADAR), no período de setembro a dezembro de 2001, quanto ao ciclo
de vida útil de 69 espédes documentais produzidas, e/ou alteradas, elou recebidas no desempenho
de 08 rotinas específicas, acumuladas em 90 unidades de arquivamento (originais, vias, cópias,
processos, etc), formalizadas nas Tabelas de Temporalidade anexas, cujos prazos de guarda,
devidamente justificados, foram extraídos dos respectivos Planos de Destinação de Documentos de
.
Arquivo (PDDA).
Confonne a legenda que acompanha as Tabelas de Tempomlidade, os conjuntos
documentais assinalados com "P" terão guarda permanente, por oferecerem perspectiva de uso para
fins de pesquisa e infonnação futuras. A convenção "PIS" indica guarda permanente-seletiva, por
amostragem. Os demais terão, por destinação final, a eliminação sistemática, após cumpridos os
respectivos prazos de guarda, no setor de origem ou na Coordenação de Arquivo.
Decorrido o prazo de 60 (sessenta dias), se não houver manifestação em contrário por
parte de pessoas e entidades interessadas, estas Tabelas de Temporalidade serão consideradas
aprovadas e entrarão em vigor.

SUELENA PINTO BANDEIRA
Diretora

Área administrativa
Ad/Ol- Requisição de Transporte Aéreo-Deputados (Atualização)
Cf;T/Ol - Afastamento de Servidor para Treinamento
CFT/06 - Contratação de lns1rutoria Externa, Interna e Celebração de Convênio - CEFOR
CFT/IO - Concessão de Horário Especial para Servidor-Estudante
CFT/11 - Concessão dc Afastamento de Servidor para Participação em Competição Esportiva
Med/03 - Administração de Cuidados de Enfermagem (Atualização)
Med/OS - Execução de Exame Cardiológico (Atualização)
Pc/31- Administração do Programa de Assistência e Educação Pré-Escolar (Atualização)
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Índice alfabético dos títulos dos documentos avaliados e/ou atualizados

(O indicativo abaixo refere-se à área em que se insere a atividade, ao número
atribuído à rotina e aos docwnentos analisados)
Ex.: CFT/lO-02 (Parecer - Horário Especial para Servidor-Estudante)
• CFT (Centro de Fonnação, Treinamento e Aperfeiçoamento - área)
• 10 (n° da rotina)
• 02 (n° do docwnento analisado)
BANCO DE DADOS - CONTROLE DE COTAS DE PASSAGEM AÉREA (COTAS)
BANCO DE DADOS - PAE
BILHETE DE PASSAGEM AÉREA
CARTA DE DESLIGAMENTO 00 PAE
CERTIFICADO DE TREINAMENTO EXTERNO
COMPROVANTE DE FREQUÊNCIA ESCOLAR
DECLARAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO OU JUDlCIAL..
DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES DE TREINAMENTO INTERNO
DEMONSTRATlVO DO VALOR MÉDIO DAS MENSALIDADES ESCOLARES - PAE
OOSSIÊ -USUÁRIO 00 PAE
EXPEDIENTE - SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO DE SERVIDOR COM ÔNUS
LIMITADO
EXPEDIENTE - SOLICITAÇÃO DE HORÁRIO ESPECIAL PARA
SERVIDOR-ESTUDANTE
EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO DE COTA DE PASSAGENS AÉREAS (COTAS)
FORMULÁRIO - ATENDIMENTO EXTERNO
FORMULÁRIO - AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE REQUISIÇÃO DE
TRANSPORTE AÉREO
FORMULÁRIO - DADOS PARA CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO
DE ENSINO NO PAE
FORMULÁRIO - DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
;
COMO SERVIÇO OBRIGATÓ~IO - PAE
FORMULÁRIO - DECLARAÇAO DE MATRICULA - PAE
FORMULÁRIO - DECLARAÇÃO DO ORGÃO DE ORIGEM - PAE
FORMULÁRIO - EMISSÃO DE REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE AÉREO
FORMULÁRIO - IDENTIFICADOR DO USUÁRIOIDEPENDENTE - PAE
FORMULÁRIO - PESQUISA DE PREÇOS DE MENSALIDADE ESCOLAR - PAE
FORMULÁRIO - PRESCRIÇÃO E EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM
FORMULÁRIO - REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DE MAIS DEPENDENTE - PAE
FORMULÁRIO - REQUERIMENTO DE INSCRIçÃO NO PAE
FORMULÁRIO - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE usuÁRIo DO PAE
FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO DE EMERGrnCIA
LAUDO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS
LIVRO - CONTROLE DE SAÍDA DE AMBULÂNCIA
LIVRO DE CONTROLE DE INTERNAÇÃO 1 ALTA DE PACIENTE
LIVRO DE RELATÓRIO DE ENFERMAGEM
MAPA DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA (DIÁRIO)
OFÍCIO - ACERTO DE REEMBOLSO PAGO AO usuÁRIo DO PAE
OFíCIO - AFASTAMENTO DE SERVIDOR PARA TREINAMENTO
OFÍCIO - ENCAMINHAMENTO DE RELAÇÃO DOS VALORES A SEREM
RESSARCIDOS AOS USUÁRIOS 00
OFÍCIO - ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO ANUAL DO PAE
OFÍCIO - ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO MENSAL DO PAE
OFÍCIO - SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA PARA MINISTRAR
CURSO/TREINAMENTO/PALESTRA

AdlO 1-12
Pe/31-22
AdiO1-07
Pe/31·23
CFT/OI-04
CFT/IO-03
CFT/01-02
CFT/06-05
Pel31-06
Pe/31-UCAl

CFT111-01
CFT/l o-o I
Ad/O 1-17
Medl03-05
Ad/Ol-14
Pel3l-0 I
Pel31-25
Pel3l-28
Pe/31-24
AdlOI-13
Pe/31-27
Pel31-26
Med/03-0S
Pe/31-29
Pe/31-02
Pel3l-15
.Med/03-01
Med/OS-09
Med/03-09
Medl03-03
Med/03-07
Medl03-02
Pel31-11
CFT/OI-Ol
Pe/31-09
Pel31-21
Pe/31-17
CFr/Oó-O I

02096 Sexla-Iclra 22

DL\RIO DA ('AMARA DOS DEPUTADOS

OFíCIO - SOI.lCITAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE COTA DE PASSAGENS AÉREAS
OFÍCIO - SOLlCTTAÇÃO DE INSTRUTORLA EXTERNA.
OFÍCIO - SOLICITAÇÃO DE INSTRUTORTA INTERNA.
OFÍCIO - SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS
ORDEM DE SERVIÇO - CEFOR
PARECER· AF'ASTM1ENTO DE SERVIDOR PARA TREINAMENTO
PARECER - CONCESSÃO DE AFASTAMENTO DE SERVIOOR COM ÔNUS
[-IMITADO
PARECER - HORÁRIO ESPECLAL PARA SERVIDOR-ESTUDANTE
PROCESSO - AFASTAMENTO DE SERVIDOR PARA TREINAMENTO
(COM ÔNUS LlMITAlX> PARA A CD)
PROCESSO - AFASTAMENTO DE SERVIDOR PARA TREINAMENTO
(COM ÔNUS PARA A CD)
PROCESSO - ANTECIPAÇÃO DE COTA DE PASSAGEM AÉREA
PROCESSO - CONCESSÃO DE Ar ASTAMENTO DE SERVIDOR COM
ÔNUS LIMITADO PARA A CD
PROCESSO - CONTRATAÇÃO OE INSTRUTORIA EXTERNA
PROCESSO - DESPESA PARA INSTRUTORIA lNTERNA
PROCESSO - HORÁRIO ESPECIAL PARA SERVIDOR·ESTUDANTE
PROCESSO - PAGAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO
PROCESSO - RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA
PROPOSTA PARA MINISTRAR CU RSOITREINAMENTO/PALESTRA
RECIBO DE lNSTRUTORIA
RECIBO DE MENSALIDADE ESCOLAR- PAE
RELAÇÃO -IDADE-LIMITE 1 ANIVERSARIANTES DO MÊs - PAE
RELAÇÃO - LIBERAÇÃO DA CONSIGNAÇÃO - PAE
RELATÓRIO ANUAL DO PAE
RELATÓRIO OE ATIVIDADES PRESTADAS EM AFASTAMENTO
DF. SERVIDOR COM ÔNl.JS 1.IMlTADO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRESTADAS EM TREINAMENTO
REI .ATÓRIO DE EXAME CAROlOLÓGICO
RELATÓRIO MENSAL DO PAE
REQUISIÇÃO -. ELETROCARDIOGRAMA
REQUISIÇÃO DE EXAMES
REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE AÉREO
RESUMO DO RELATÓRIO MENSAL 00 PAE
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Ad/Ol-16
CFT/06-03
CFT/06-04

Ad/OI-IS
CFT106-06
CFT/OI-03
CFf/ll-02
CFT/lO-02
CFT/OI.UCA2
CFT/OI-UCAI
Ad/O \-UCA4
CFT/II-UCA
CFT/06-UCA I
CFT/06-UCA2
CFT/lO-UCA
Ad/OI-UCAI
Ad/OI-UCA3
CFT/06-02
CFT/06-07

Pe/31-o4
Pe/31-12
Pe/3I-OS
Pe/31-20
CFTJ11-03
CFT/OI-OS
Med/OS-07
Pel31-16
Med/OS-OS
Med/OS-Ol
Ad/01-01
Pe/3I-30

Câmara dos Deputados
Centro de Documentação c Informação
Coordenação de Arquivo
Secretaria-Executiva da Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo (CADAR)
TAnELA DE TEMPORALIDADE

Avaliação: 29/10/1991
Án~a: Administrativa
Última atualização: 26/1112001
Função: Administração Financeira
Atividade: Concessão de Transporte Aéreo
Rotina:
REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE AÉREO - DEPUTADOS
AdlOl
(A TUALIZA{..'ÀO)

Fevereiro de 2002
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Documento: AdJOI-12
Título:
BANCO DE DADOS - CONTROLE DE COTAS DE PASSAGEM AÉREA
(COTAS)

Via única:
Arquivamento:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:

CENIN
Em meio eletrônico
Enquanto durar o procedimento.

Documento: AdiO 1-13
Titulo:
FORMULÁRIO - EMISSÃO DE REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE AÉREO

Via única:
3SECM - Setor de Passagem
Fase ativa:
Até a efetivação do cadastro
Fase Interm. Origem
Até o término da legislatura
Fase Interm. COARQ: Documento: AdlOl-14
Titulo:
FORMULÁRIO - AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE REQUISIÇÃO DE
TRANSPORTE AÉREO

Via única:
3SECM - Setor de Passagem
Fase ativa:
Até a efetivação do cadastro
Fase Interm. Origem
Até o término da legislatura
Fase Interm. COARQ: Documento: AdlOI-OI
Titulo:
REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE AÉREO

Via única:
Arquivamento:

OEFIN - SERAO
Integra a AdiO I-UCAI (Processo - Pagamento de Transporte Aéreo)

Documento: AdlOI-0?
Titulo
BILHETE DE PASSAGEM AÉREA

r

via :

Arquivamento:

]"via:
Arquivamento:

3"via:
Arquivamento:
Observações:

Companhia Aérea
NACD
Companhia de Aérea
NACO
OEFIN - SERAD
Integra a AdlOI-UCAI (Processo - Pagamento de Passagem Aérea)
Integra a AdlOI-UCA3 (Processo - Ressarcimento de Passagem Aérea),
no caso de ressarcimento ao Deputado.

Documento: AdlOI-UCAI
Titulo:
PROCESSO - PAGAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO

Via única:

DEFIN - SERAD
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Observações:

Os dados poderão ser levantados no Movimento Financeiro, por meio das
ordens bancárias ou faturas.
Fase ativa:
Até a efetivação do pagamento
Fase lnterm. Origem
Até o final do ano
Fase Interm. COARQ: 05 anos
Guarda Permanente : Documento: Fi/02-02
Título:
fATURA

(#)

VUl nOOl:
Observações:

DEFIN - COTAB - SESOF
Integra o Movimento Fimmceiro

Via n002:

DEFIN - SERAD
Integra a Ad/Ol-UCA 1 (Processo ~ Pagamento de Passagem Aérea)

Arquivamento:

DCM:umento: AdiO\-15
Titulo:
OFíCIO - SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS

Via original :
Arquivamento:
Cópia única:

Fase ativa:
Fase [nterro. Origem:

DEFlN - SERAD
Integra a AdlOI-llCA3 (Processo - Ressarcimento de Passagem Aérea)
3SECM - Setor de Passagem
Até o ressarcimento do Deputado

Documento: Ad/01-UCA3
Titulo:
PROCESSO - RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA

Via única:
}'ase ativa:
Fase (nterm. Origem
Fase Interm. COARQ:
Guarda Permanente :

DEFlN - SERAD
Até o ressarcimento do Deputado
Até o final do ano
05 anos
-

Documento: AdiO 1-16
Título:
OFíCIO - SOLlCITAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE COTA DE PASSAGENS
AÉREAS
Via original :

Arquivamento:

Câpia única:
}'ase ativa:
Fase Interm. Origem:

DEFIN - SERAD
Integra a AdiO l-UCA4 (Processo - Antecipação de Cota de Passagem
Aérea)
3SECM - Setor de Passagem
Até o registro da antecipação no COTAS

Documento: AdiO 1- \7
Título:
EXTRATO DE MOVIMENTAÇAo DE COTA DE PASSAGENS AÉREAS
(COTAS)

F~V<)reiro

de 2002

Via única:
Arquivamento:
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DEFIN - SERAD
Integra a AdiO I-UCA4 (Processo - Antecipação de Cota de Passagem
Aérea)

Documento: Ad/OI-UCA4
Título:
PROCESSO - ANTECIPAÇÃO DE COTA DE PASSAGEM AÉREA
Via única:

DEFIN - SERAD
Fase ativa:
Até o registro da antecipação no COTAS
Fase Interm. Origem Até o fmal do ano
Fase Interm. COARQ: 05 anos
Guarda Permanente : -

TABELA DE TEMPORALIDADE

Área:
Administrativa
Avaliaçio: 21/09/2001
Função: Desenvolvimento de Recursos Humanos
Atividade: Treinamento de Pessoal
Rotina:
AFASTAMENTO DE SERVIDOR PARA TREINAMENTO
- CFTIOl Documento: CFT/OI-Ol
Título:
OFÍCIO - AFASTAMENTO DE SERVIDOR PARA TREINAMENTO

Via original:
Arquivamento:

CEFOR - COATA
Integra a CFT/OI-UCAI ou CFT/OI-UCA2

Cópia única:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:
Fase Interm. COARQ:

Órgão de origem
Até o deferimento/indeferimento da solicitação
01 ano
-

Documento: CFT/OI-02
Título:
DECLARAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL

Via única:
Arquivamento:

CEFOR - COATA
Integra a CFT/OI-UCAI ou CFT/OI-UCA2

Documento: CFT/OI-03
Título:
PARECER - AFASTAMENTO DE SERVIDOR PARA TREINAMENTO

Via única:
Arquivamento:

CEFOR - COATA
Integra a CFT/OI-UCAl ou CFT/OI-UCA2

02100 SeKla-feira 22
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Documento: Fi/02-08
(#)
Título:
PRÉ-EMPENHO
VUl n"OJ:

Arquivamento:

CEFOR - COA TA
Integra a CFT/OI-UCAl (processo - Afastamento de Servidor pard
Treinamento - com ônus para a CO)

Documento: OG/**-04
(#)
Título
REQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - DG
VUl n"Ol:

Arquivamento:

Via n"02:
Arquivamento:

Via n"03:
Observações:

Cópia única:
Arquivamento:

Companhia aérea
NACO
Companhia aérea
NACO
DO- SERAD
A ser avaliado em rotina específica

CEFOR - COATA
Integra a CFT/OI-UCAI (Processo - Afastamento de Servidor para
Treinamento - com ônus para a CO)

Documcnto: DG/**-05
(#)
Título:
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM A
SERVIÇO DA CO

Via única:
Arquivamento:

CEFOR - COATA
Integra a CFT/Ol-UCA I (Processo - Afastamento de Servidor para
Treinamento - com ônus pard a CO)

-----::------------- --Documento: Fi/**-03
(#)
Título:
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS

--------------

Via única:
Arquivamento:

CEFOR - COATA
integra a CFT/OI-UCAl (Processo - Afastamento de Servidor para
Treinamento - com ônus para a CO)

Documento: Fi/**-04
(#)
Título:
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Via única:
Arquivamento:

Documento: Fi/02-D2
Título
FATURA
Vuz n"02:
Arquivamento:

CEFOR - COATA
Integra a CFT/OI-UCA I (Processo - Afastamento de Servidor para
Treinamento - com ônus para a CD)
(#)

CEFOR - COATA
Integra a CfT/OI-UCAl (Processo - Afastamento de Servidor para
Treinamento - com ônus para a CO)

DlAR!O DA CAMARA DOS DEPUTADOS

Fevereiro (!e 2ü02

Documento: Pe/03-06
(#)
Título:
BANCO DE DADOS - GEST Ao DE PESSOAL (SIGESP)

Via única:
Arquivamento:
Observações:

DEPES-COPAC-SEREF
Em meio eletrônico
Sistema corporativo desenvolvido peJa Câmara dos Deputados
para gestão de pessoal.
Enquanto durar o procedimento

Fase ativa:
Fase Interm. (Origem): Documento: CFT/OI-04
Titulo:

CERTIFICADO DE TREINAMENTO EXTERNO

Vut original:
Arquivamento:

Servidor
NACD

Cópia única:

CEFOR - COATA
Integra a CFT/OI-UCAI ou CFT/OI-UCA2

Arquivamento:
Documento: CFT/OI-OS
Título:

RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRESTADAS EM TREINAMENTO

Via única:
Arquivamento:

CEFOR - COATA
Integra a Ct'T/OI-UCAI ou CFT/OI-UCA2

Documento: CFT/OI-UCAl
Título:
PROCESSO - AFASTAMENTO DE SERVIDOR PARA TREINAMENTO
(COM ÔNUS PARA A CO)

Via única:
Fase ativa:

CEFOR - COATA
Até a análise do relatório pelo CEFOR

Fase Interm. Origem 02 anos
Fase Interm. COARQ: 03 anos
Guarda Permanente

Via única:
Observações:

CEFOR-COATA
No caso de indeferimento do processo.
Até o indeferimento
OI ano

Fase ativa:
Fase Interm. Origem
Fase lnterm. COARQ: -

-------Documento: CFT/OI-UCA2
Título:
PROCESSO - AFASTAMENTO DE SERVIDOR PARA TREINAMENTO
(COM ÔNUS LIMITADO PARA A CO)

Via única:

CEFOR - COATA

Sexta-feira 22 0210!
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Fase ativa:
Até a análise do relatório pelo CEFOR
Fase Interm. Origem 01 anús
Fase Interm. COARQ: Via única:
Obscnaçõcs:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem
Fase Interm. COARQ:

CEFOR - COATA
No caso de indeferimento do processo.
Até o indeferimento
01 ano
-

TAnELA DE TEMPORALIDADE
Área:
Administrativa
Avaliação: 21/0912001
Função: Desenvolvimento de Recursos Humanos
Atividade: Treinamento de Pessoal
Rotina:
CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORIA EXTERNA, INTERNA E
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO - CEFOR
- CFT/06-:::------==:-:-:-~---------------------------

Documento: CFT/06-Ül
Título:
OFÍCIO - SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA PARA MINISTRAR
CURSO/TREINAMENTOIPALESTRA

Via original:
Arquivamento:

Proponente
NACD

Cópia únit:a :
Fase ativa:
Fase Jnterm. Origem:
Fase lnterm. COARQ:

CF.FOR - COTEP
Até o recebimento da proposta
01 ano
-

Documento: CFT/06-02
Título:
PROPOSTA PARA MINISTRAR CURSOfTREINAMENTO/PALESTRA

Via única:
Arquivamento:

CEFOR - COATA
Integra a CFT/06-UCA I (Processo - Contratação de Instrutoria Externa)

Hocumcoto: Fi/02-08
(#)
Título
PRÉ-EMPENHO
Via n O Ol:

Arquivamento:

CEFüR - COATA
Integra a CfT/06-UCAl (Processo - Contratação de Instrutoria Externa)

Documento: CFT/06-03
Título:
OFíCIO - SOLICITAÇÃO DE INSTRUTORIA EXTERNA

Via única:
Arquivamento:

CEFOR - COATA
Integra a CFT/Oó-UCAl (Processo - Contratação de Instrutoria Externa)

Fevereiro de 2002
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Documento: DG/....-04
(#)
Título:
REQUlSIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - DG
Via n"91:
Arquivamento:

Companhia aérea
NACD

Via n"92:
Arquivamento:

Companhia aérea
NACO

VUln"93:
Observações:

DG-SERAD
A ser avaliada em rotina específica

Cópia única:
Arquivamento:

CEFOR - COATA
Integra a CFT/06-UCAl (Processo - Contratação de Instrutoria Externa)

Documento: Fi/ u - 03
(#)
Titulo:
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS
Via única:
CEFOR - COArA
Arquivamento:
Integra a CFT/06-UCAl (Processo - Contratação de Instrutoria Externa)
Documento: Fi/**-04
(#)
Título:
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Via única:
Arquivamento:

CEFOR - COArA
Integra a CFT/06-UCAl (Processo - Contratação de Instrutoria Externa)

-------------------------------------Documento: Fi/02-01
Título:
NOTA DE EMPENHO
Cópia n"Ol:
Arquivamento:

CEFOR - COATA
Integra a CFT/06-UCAl (Processo - Contratação de Instrutoria Externa)

Documento: Fi/02-03
Título:
NOTA FISCAL
Via n"02:
Arquivamento:

(#)

(#)

CEFOR - COATA
Integra a CFT/06-UCAl (Processo - Contratação de Instrutoria Externa)

Documento: CFT/06-07
Título:
RECIBO DE lNSTRUTORIA
Via única:
Arquivamento:

CEFOR - COATA
Integra a CFT/06-UCAl (Processo - Contratação de Tnstrutoria Externa)

Documento: CFT/06-UCAl
Título:
PROCESSO - CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORIA EXTERNA

Via única:

CEFOR - COATA

02104 Sexta-feira 22
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Fase ativa:
Fase Interm. Origem
Fase Interm. COARQ:
Guarda Permanente :

Fevercim de 2002

Até o término da instrutoria
02 anos
03 anos
-----------~
..

Documento: CFT/Oó-04
Título:
OFÍCIO - SOLICITAÇÃO DE INSTRUTORlA INTERNA

__. _ - - - - - -

Via única:
CEFOR - COATA
Arquivamento:
Integra a CFT/06-UCA2 (Processo - Despesa para Instrutoria Interna)
Documento: CFTl06-0S
Título:
DEMONS'ffiATIVO DAS ATIVIDADES DE TREINAMENTO INTERNO
Via única:
CEFOR - COATA
Arquivamento:
Integra u CFT/Oó-UCA2 (Processo - Despesa para Instrutoria Interna)
Documento: CFT/06-UCA2
Titulo:
PROCESSO - DESPESA PARA INSTRUTORIA INTERNA
Via única:
Fase ativa:
Fase Intcrm. Origem
Fase Interm. COARQ:
Guarda Permanente:

CEFOR - COATA
Até o término da verba
02 anos
03 anos
-

-------- ---------------------------Documento: Fi/ü2-02
(#)
Título:
FATURA

Via n"02:
Arquivamento:

CEFOR - COATA
Integra a Ma/03-UCA (Processo - Compras, Obras ou Serviços com
Dispensa de Licitação)

(#)
Documento: Ma/03-UCA
Título:
PROCESSO - COMPRAS, OBRAS OU SERVIÇOS COM DISPENSA DE
LICITAÇÃO

DEMAP - SERAD
Considerar de guarda permanente processos relativos à aquisição de
material permanente.
Considerar
pernlanente uma amostra (processo) por ano, que seja
Critério:
representativa de cada atividade exercida pelo DEMAP.
Até a conclusão do processo
Fase ativa:
Fase Interm. Origem: 2 anos
}'ase Interm. COARQ: 8 anos
Guarda Permanente : PIS

Via única:

Observações:

.- ----- - - - - - c - : -

---------------

Documento: CFT/06-06
Título:
ORDEM DE SERVIÇO - CEFOR

Via n"O/:
Arquívamento:

DEMAP - SERAD
Integra a Ma/03-UCA (Processo - Compra.., Ohms ou Serviços com
Dispensa de Licitação)

Fevereiro de 2002

Via n° 02:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:

Via n 0 03:
Arquivamento:

mARIO DA ('AMARA DOS DEPUTADOS
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CE.FOR - COTRE
Até o término do convênio

Instituição conveniada
NACD

TABELA DE TEMPORALIDADE
Área:
Administrativa
Avaliação: 15/10/2001
Função: Desenvolvimento de Recursos Humanos
Atividade: Treinamento de Pessoal
Rotina: CONCESSÃO DE HORÁRIO ESPECIAL PARA SERVIDOR-l!."'5TUDANTE - CFTI10
Documento: CFT/IO-OI
Título:
EXPEDIENTE - SOLICITAÇÃO DE HORÁRIO ESPECIAL PARA
SERVIDOR-ESTUDANTE

Via original :
Arquivamento:

CEFOR - COATA
Integra a CFTIl O-UCA (Processo - Horário Especial para ServidorEstudante)

Cópia única:
Órgão de lotaçâo do servidor
Fase ativa:
Até o deferimento/indeferimento da solicitação
Fase Intenn. Origem
01 ano
Fase Intenn. COARQ: Documento: CFT/Io-02
Título:
PARECER - HORÁRIO ESPECIAL PARA SERVIDOR-ESTUDANTE

Via única:
Arquivamento:

CEFOR - COATA
Integra a CFTIlO-UCA (Processo - Horário Especial para ServidorEstudante)

----------------:~------------------------

Documento: Pe/03-06
(#)
Titulo:
BANCO DE DADOS - GESTÃO DE PESSOAL (SIGESP)

Via única:
Arquivamento:
Observações:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:

DEPES-COPAC-SEREF
Em meio eletrônico
Sistema corporativo desenvolvido pela Câmara dos Deputados para gestão
de pessoal.
Enquanto durar o procedimento

Documento: CFT/lO-OJ
Título:
COMPROVANTE DE FREQU~NCIA ESCOLAR

Via única:

CEFOR - COATA

()21 06

S~xta-Iclra
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Arquivamento:

DlARIO DA ('AMARA DOS 1>1':l'lJI!\DOS

Fevereiro

Integra a CFT/IO-UCA (Processo - Horário Especial para ServidorEstudante)

Documento: CFT/IO-UCA
Título:
PROCESSO - HORÁRIO ESPECIAL PARA SERVIDOR-ESTUDANTE

Via única:
Fase ativa:
Fase Inferm. Origem:
Fa,se Inferm. COARQ:

CEFOR - COArA
Alé o ténnino do cumprimento do horário especial
02 anos
-

TABELA DE TEMPORALIDADE

Área:
Administrativa
Avaliação: 15/10/2001
}i'uoçio: Administração de Pessoal
Atividade: Conccssão dc Direitos e Vantagens
Rotina:
CONCESSÃO DEA.f'ASTAMENTO DE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM
COMPETIÇÃO ESPORTIVA - CFT/ll Documento: CFTI1I-0 I
EXPEDIENTE - SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO DE SERVIDOR COM
Titulo:
ÔNUS LlMITADO

Via original:
Arquivamento:

CEFOR - COATA
Integra a CFT/lI-UCA (Processo - Concessão de Afastamento de
Servidor com Ônus Limitado para a CD)

Cópia única:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:
Fase Interm. COARQ:

Órgão de lotação do servidor
Até o dc1erimento/indeterimento da solicitação
01 ano
-

Documento: CFT/Ol-02
(#)
Título:
DECLARAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL

Via única:
Arquivamento:

CEFOR - COArA
Integra a CFT/OI-UCA (Processo - Concessão de Atàstamento de
Servidor com Ônus Limitado para a CD)

Documento: CFT/II-02
Titulo: PARECER - CONCESSÃO DE AF ASTAMENTO DE SERVIDOR COM ÔNUS
LIMITADO

Via única:
Arquivamento:

CEFOR - COATA
Integra a CFT/lI-UCA (Processo - Concessão de Afastamento de
Servidor coro Ônus Limitado para a CD)

d~

2002
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Documento: Pe/03-06 (#)
Título:
BANCO DE DADOS - GESTÃO DE PESSOAL (SIGESP)

Via única:
Arquivamento:
Observações:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:

DEPES-COPAC-SEREF
Em meio eletrônico
Sistema corporativo desenvolvido pela Câmara dos Deputados para gestão
de pessoal.
Enquanto durar o procedimento

Documento: CFT/II-03
Título:
RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRESTADAS EM AFASTAMENTO DE
SERVIDOR COM ÔNUS LIMITADO

Via única:
Arquivamento:

CEFüR • COATA
Integra a CfT/II-UCA (Processo - Concessão de Afastamento de
Servidor com Ônus Limitado para a CD)

--------------------

Documento: CFT/II-UCA
Titulo:
PROCESSO - CONCESSÃO DE AFASTAMENTO DE SERVIDOR COM
ÔNUS LIMITADO PARA A CD

Via única:

DEPES • Serviço de Arquivo
Fase ativa:
Até o término do evento
Fase Interm. Origem: 02 anos
Fase lnterm. COARQ: -

TABELA DE TEMPORALIDADE
Área:
Administrativa
Avaliação: 14.11.1991
Função: Assistência Médica
Última atualização: 26.10.2001
Atividade: Atendimento Médico e de Entermagem
Rotina:
ADMINISTRAÇÃO DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM (ATUALIZAÇÃO)

-Medl03Documento: Med/03-01
Título:
FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO DE EMERG~NCIA

Via única:
Arquivamento:

Via única:
Observações:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:
Fase lnterm. COARQ:

DEMED • COAFA - Setor dc Arquivo Médico
Integra a Med/09-UCA (Prontuário Médico)
DEMED - COAPA - Setor de Arquivo Médico
No caso de relações públicas (paciente sem prontuário).
Até o término do atendimento
0\ ano
-

021 O~ S0xla-l'eira 22
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Documento: Med/ü3-ü2
Tftulo:
MAPA DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA (DIÁRIO)

Via única:
DEMED - COENf - SECEM
Fase ativa:
01 dia
.Fase Interm. Origem: OI ano
Fase Interm. COARQ: 04 anos
Guarda Permanente:
Documento: Med/03-03
Titulo:
LIVRO DE CONTROLE DE INTERNAÇÃO I ALTA DE PACIENTE
Via única:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:
Fase Interm. COARQ:
Guarda Permanente:

DEMED-COENF-SENFE
Até o final do livro
01 ano
04 anos

Documento: Med/03-0S
Título:
FORMULÁRIO - PRESCRiÇÃO E EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM

Via única:
Arquivamento:

DEMED - COAPA - Setor de Arquivo Médico
Integra a Med/09-UCA (Prontuário Médico)

Documento: Med/03-0S
Título:
FORMULÁRIO - ATENDIMENTO EXTERNO

Via única:
Fase ativa:

DEMED-COENF-SECEM
Até a transcrição dos dados no Mapa de Atendimento de
Emergência

Fase Interm. Origem:
Documento: Med/03-07
Título:
LIVRO DE RELATÓRIO DE ENFERMAGEM

Via única:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:
Fase Interm. COARQ:
Guarda Permanente:

DEMED-COENF-SENFE
Até o fmal do livro

01 ano
04 anos

Documento: Med/03-09
Título:
LIVRO - CONTROLE DE SAÍDA DE AMBULÂNCIA

Via única:
Fase ativa:
Fase Inferm. Origem:
Fase Inferm. COARQ:
Guarda Permanente:

DEMED-COENF-SENFE
Até o final do livro

01 ano
04 anos

Fev0r0iro lk 2002

Fevereiro de 2002
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Documento: Med/U9-UCA
Título:
PRONTUÁRIO MÉDICO

Via original :
Observações:
Critério:
Fase ativa:
Fase lntermo Origem:
Guarda Permanente:
Cópia nOO/:
Observações:

(#)

DEMED - COAPA - Setor de Arquivo Médico
Documento de caráter pessoal, relativo à sanidade fisica e mental do
paciente. Serão microfilmados após }Oanos do último atendimento.
Considerar permanente os prontuários relativos às pessoas de
relevante interesse para a história da CD e do país.
Enquanto o usuário mantiver vínculo com a Câmara dos
Deputados (CO)
Completar 10 anos do último atendimento

PIS
CEm - SETAU - SEREP (Seção de Microfilmagem)
Original de microfilme, a ser mantido na Seção de
Microfilmagem do Centro de Documentação e Informação

Fase lntermo Origem: 90 anos
Fase Intermo COARQ: Cópia n 0 02:
Observações:

DEMED - COAPA - Setor de Arquivo Médico
Cópia de microfilme, a ser mantido no Setor de Arquivo
Médico do Departamento Médico (DEMED), para consulta
do pessoal autorizado pelo grau de sigilo.

Fase lnterm. Origem: 90 anos
Fase Intermo COARQ: -

TABELA DE TEMPORALIDADE

..

Área: Administrativa
Avaliação: 25/11/1991
Função: Assistência Médica
Última atualização: 26/10/2001
Atividade: Execução de exames complementares
Rotina: EXECUÇÃO DE EXAME CARDIOLÓGICO (ATUALIZAÇÃO)
- Med/OSDocumento: Med/OS-Ol
Título:
REQUISIÇÃO DE EXAMES

Via única:
Observações:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:

DEMEO - COENF - SEAMB
A requisição de exame também pode ser feita por meio de receituário
médico.
Até a execução do exame

Documento: MedI....-O}
(#)
Título:
BASE DE DADOS - SISTEMA DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMED)

Via única:
Observações:

DEMED - SERAD
A ser avaliado em rotina especifica.

o.~
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---------~--- - Documento: Med/**-02
(#)
Título:
CONFIR.\1AÇAO DE CONSULTNEXAME

Via única:

F..:vcrcim de 2002

-------------

DEMED - COENF - SEAMB
A ser avaliado em rotina específica

Observações:
Documento: Med/OS-03
Título:
RELATÓRIO - TESTE DE ESFORÇO

Via única:

COENF - SEAMB

Fase ativa:
Até a formulação do laudo
Fu!>e Intermo Origem: OS anos
Fase Intermo COARQ: -

Cópia única:
Arquivamento:

COAPA - Setor de Arquivo Médico
Integra o Prontuário Médico (Med/09-UCA)

Documento: Med/OS-07
Título:
RELATÓRIO DE EXAME CARDIOLÓGICO

Via única:
Arquivamento:

Via única:
Arquivamento:

Paciente
NACD
DEMED - COAPA - Setor de Arquivo Médico
Integra a Medl09-UCA (Prontuário Médico)

- - - - - - - - - -------------------------------------------------- -

Documento: Med/09-UCA
(#)
Título:
PRONTUÁRIO MÉDICO

Fase Intermo Origem:

DEMED - COAPA - Setor de Arquivo Médico
Documento de caráter pessoal, relativo à sanidade física e mental do
paciente. Serão microfilmados após 10 anos do último atendimento.
Considerar permanente os prontuários relativos às pessoas de
relevante interesse para a história da CD e do país.
Enquanto o usuário mantiver vinculo com a Câmara dos
Deputados (CD)
Completar 10 anos do último atendimento

Guarda Permanente:

PIS

Cópia n° 01:

CEDl- SETAU - SEREP (Seção de Microfilmagem)
Original de microfilme, a ser mantido na Seção de Microfilmagem do
Centro de Documeniação e Informação

Via original :
Observações:
Critério:

Fase ativa:

Observações:

Fase Intermo Origem: 90 anos
Fase Intermo COARQ: -

Cópia n° 02:
Observações:

DEMED - COAPA - Setor de Arquivo Médico
Cópia de microfilme, a ser mantido no Setor de ArquivoMédico do
Departamento Médico (DEMED), para consulta do pessoal autorizado
pelo grau de sigilo.
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Fase Interm. Origem: 9ü anos
Fase Interm. COARQ: Documento: Med/üS-08
Título:
REQUISIÇÃO - ELETROCARDIOGRAMA
Via única:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:

DEMED-COENF-SEAMB
Até a execução do exame

Documento: Med/OS-09
Título:
LAUDO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS

Via única:
Arquivamento:

Paciente
NACO

Via única:
Arquivamento:

DEMED - COAPA - Setor de Arquivo Médico
Integra a Med/09-UCA (Prontuário Médico)

TABELA DE TEMPORALIDADE

Área:
Administrativa
Avaliaçio: 21/08/1995
Função: Administração de Pessoal
ÍJltima atualização: 10/1212001
Atividade: Administração de Programas Assistenciais
Rotina:
ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO PRÉESCOLAR-PAE (ATUALIZAÇÃO)
- Pe/31Documento: Pc/31-01
Título:
FORMULÁRIO - DADOS PARA CREDENCIAMENTO DE
ESTABELECIMENTO DE ENSINO NO PAE

Via única:
Arquivamento:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:
Fase Interm. COARQ:

DEPES - PAE
Pasta específica do estabelecimento escolar
Enquanto permanecer o credenciamento
O1 ano

-

Documento: Pe/3 1-02
Título:
FORMULÁRIO - REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO NO PAE
Via única:
Arquivamento:

DEPES-PAE
Integra a Pe/31-UCA 1 (Dossiê - Usuário do PAE)

Documento: Pe/31-24
Título:
FORMULÁRIO - DECLARAÇÃO DO ORGÃO DE ORIGEM - PAE
Via única:
Arquivamento:

DEPES-PAE
Integnta Pe/31-UCAl (Dossiê - Usuário do PAE)

02112 Sextil-/cira 22
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Documento: Pe/31-28
Título:
FORMULÁRIO - DECLARAÇÃO DE MATRÍCULA - PAE

Via única:
Arquivamento:

DEPES-PAE
Integra a Pe/31-1 JCA 1 (Dossiê - Usuário do PAE)

Documento: Pe/15-02
(#)
Título:
CERTIDÃO DE NASCIMENTO

Cópia única:

DEPES-PAE

Arquivamento:

Integra a Pe/31-UCAl(Dossiê - Usuário do PAE)

(#)
Documento: Pe/26-03
Título:
DECLARAÇÃO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE

Cópia única:
Arquivamento:

DEPES - PAE
Integra Pe/31-UCAI (Dossiê - Usuário do PAE)

Documento: Pe/40-0S
(#)
Titulo:
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO - CONTRACHEQUE
Cópia única:
Arquivamento:

DEPES-PAE
Integra a Pe/31-UCAl (Dossiê - Usuário do PAE)

Documento: Pe/31-29
Título:
FORMULÁRIO - REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DE MAIS
DEPENDENTE - PAE

Via única:
Arquivamento:

DEPES-PAE
Integra a Pe/31-UCAl(Dossiê - Usuário do PAE)

Documento: Pe/3 t -04
Título:
RECIBO DE MENSALIDADE ESCOLAR - PAE

Via única:
Arquivamento:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:
Fase Interm. COARQ:

DEPES - Serviço de Arquivo
Pasta própria
Até o final do exercício a que se refere.
05 anos
-

------_._-------------------------Documento: Pc/31-27
Título:
FORMULÁRIO - IDENTIFICADOR DO USUÁRIOIDEPENDENTE - PAE

Via única:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem

DEPES-PAR
Até o arquivamento do recibo
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Documento: Pel31-06
Título:
DEMONSTRATIVO DO VALOR MÉDIO DAS MENSALIDADES
ESCOLARES-PAE

Via única:
Arquivamento:

DEPES-PAE
Pasta própria

Fase ati"a:
Até o final do exercício a que se refere
Fase Interm. Origem: 05 anos
Fase Interm. COARQ: Documento: Pe/03-06
(#)
Título:
BANCO DE DADOS - GESTÃO DE PESSOAL (SIGESP)

Via única:
Arquivamento:
Observações:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:

DEPES - COPAC - SEREF
Em meio eletrônico
Sistema corporativo desenvolvido pela Câmara dos Deputados para gestão
de pessoal.
Enquanto dwar o procedimento

----::-::----------------------------

Documento: Pe/31-22
Titulo:
BANCO DE DADOS - PAE

Via única:
Arquivamento:
Observações:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:

DEPES-PAE
Em meio eletrônico
Atualizado permanentemente, com backup a cada 02 anos.
Enquanto durar o programa

Documento: Pe/31-0S
Título:
RELAÇÃO - LmERAçÃO DA CONSIGNAÇÃO - PAE

Via única:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:

DEPES-PAE
Até a elaboração do relatório mensal

Documento: Pe/31-16
Titulo:
RELATÓRIO MENSAL DO PAE
V'" original:
Arquivamento:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:
Fase Interm. COARQ:

DEPES - PAE
Pasta específica
Até o final do exercício a que se refere.
05 anos
-

Cópia única:
Arquivamento:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:

DEPES-PAE
Pasta de relatório mensal
Até o retomo do original do Gabinete do DEPES

02!]4 Sexta-]~ira ,~2=-2
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Documento: Pe/3 1-17
Titulo:
OFÍCIO - ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO MENSAL DO PAE

Via original:
Arquivamento:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:
Fase Interm. COARQ~
Cópia única:
AI'quivamento:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:

DEPES - PAE
Integra o Relatóriu Mensal do PAE
Até o final do exercício a que se refere
OS anos

DEPES - PAE
Pasta de Relatório Mensal
Até o retomo do original do gabinete do DEPES

Documento: Pe/31-3ü
Título:
RESUMO DO RELATÓRIO MENSAL DO PAE

Via única:
Arquivamento:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:

DEPES - PAE
Pasta própria
Até o fim do exercício a que se refere

Documento: Pe/31-lS
FORtvlULÁRIO - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE USUÁRIO DO
Título:

Via única:
Arquivamento:

DEPES - PAE
Integra a Pe/31-UCAl (Dossiê - Usuário do PAE)
--------,------,

-----------------

Documento: Pe/3l-23
Título:
CARTA DE DESLIGAMENTO DO PAE

Via original:
Arquivamento:

Servidor interessado
NACO

Cópia única:
Arquivamento:

DEPES-PAI::
lntegra a Pe/31-UCAl (Dossiê-Usuário do PAE)

Documento: Pe/3l-12
RELAÇÃO - IOADE-LIt...UTE I ANIVERSARIANTES DO MÊS - PAE
Título:

Via única:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:

DEPES-PAE
Até a exclus..'lo no SIGESP pelo PAE

Documento: Pe/31-2ü
RELATÓRIO ANUAL DO PAE
Título:

F~v~réiro

DIARIO DA ('AMARA DOS DEPUL\DOS

de 2002

VUl original :
Arquivamento:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:
Guarda Permanente:

DEPES-PAE
Pasta espécifica
Até a análise dos interessados
05 anos

Cópia única:
Arquivamento:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:

DEPES-PAE
Pasta de relatório anual
Até o retorno do original do gabinete do DEPES

S~xta-li:ira

P

Documento: Pel31-21
Título:
OFÍCIO - ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO ANUAL DO PAE

Via original:
Arquivamento:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:
Fase Interm. COARQ:

DEPES - Gabinete
Anexado ao Relatório Anual do PAE
Até o recebimento do Relatório
01 ano
-

Cópia única:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:
Fase Interm. COARQ:

DEPES - PAE
Até a devolução do Relatório pelo gabinete do DEPES
01 ano
-

Documento: Pe/31-25
Título:
FORMULÁRIO - DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
COMO SERViÇO OBRIGATÓRIO - PAE

Via única:
Arquivamento:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:

DEPES -PAE
Pasta de mensalidade escolar
Até o final do exercicio a que se refere

Documento: Pel31-26
Título:
FORMULÁRIO - PESQUISA DE PREÇOS DE MENSALIDADE ESCOLAR -

Via única:
Arquivamento:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:

DEPES-PAE
Pasta de valores de mensalidade
Até o [mal do exercício a que se refere

Documento: Pe/31-1l
Titulo:
OFÍCIO - ACERTO DE REEMBOLSO PAGO AO usuÁRIo DO PAE

Via original:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:
Fase Interm. COARQ:

DEFIN - COPAG
Até o acerto do reembolso pago
05 anos
-

Cópia única:
Arquivamento:

DEPES-PAE
Integra a Pe/31-UCA1 (Dossiê - Usuário do PAE)

22 02115
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Documento: Pe/31-UCAl
Título:
DOSSIÊ - USUÁRIO DO PAE
VIiI única:

Arquivamento:
Fase ativa:
Fase Interm. Origem:

DEPES-PAE
Pasta individual para cada servidor (pasta suspensa arquivada
por ordem númerica do ponto do servidor)
Enquanto o servidor for usuário do PAE

LEGENDA
ACSO:
NACD:
NMA:
(#):

A Critério do Setor de Origem
Não Arquivado na CD
Não é Material de Arquivo
Documento de outra rotina

UCA:
P

PIS

Unidade Coletiva de Arquivamento
Descarte por eliminação
Guarda Pennanente
Guarda Pennanente/Seletiva

Obs: Os prazos destas Tabelas foram aprovados pela CADAR e os demais dados extraídos dos
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Gracinda Assucena de Vasconcellos
Presidente

COMissões ATAS DAS COMissões
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR
51 8 Legislatura - 38 Sessão Legislativa

TERMO DE REUNIÃO
13-6-01
No dia treze de junho de dois mil e um, deixou
de ser realizada a Reunião Ordinária destinada à

apreciação da Pauta, no Plenário n° 14, Anexo 11, da
Câmara dos Deputados. A lista de presença registrou
o comparecimento dos seguintes Deputados: Djalrna
Paes, Presidente; Maria do Carmo Lara, Simão Sessim, Euler Morais e Gustavo Fruet, titulares; Fernando
Ferro e Pedro Fernandes, suplentes. E, para constar,
eu, James Lewis Gorman Júnior, Secretário, lavrei o
presente termo que será encaminhado à publicação
no Diário da Câmara dos Deputados.
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Ata da Vigésima Segunda (Reunião Ordinária), Realizada em 4 de setembro de 2001
Às quinze horas e vinte minutos, do dia quatro
de setembro de dois mil e um, no plenário quatorze do
Anexo 11, reuniu-se, sob a Presidência do Deputado
Djalma Paes, a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior para discussão e votação da pauta. Compareceram os Senhores Deputados: Socorro Gomes,
Paulo Octávio, Vice-Presidentes; Adolfo Marinho,
Sérgio Novais, Euler Morais, Gustavo Fruet, Iara Bernardi, Maria do Carmo Lara e Simão Sessim, titulares;
Norberto Teixeira, Fernando Ferro, Pedro Eugênio e
Lincoln Portela, suplentes. Deixaram de registrar
suas presenças os Senhores Deputados: Edir Oliveira, João Castelo, João Leão, Luisinho, Mauro Fecury,
Sérgio Barcellos, José Chaves, José índio, Marinha
Raupp, Clóvis IIgenfritz, Eliseu Moura, João Sampaio
e Nilmário Miranda. Havendo número regimental o
Presidente declarou abertos os trabalhos. Expediente: O Presidente comunicou aos presentes que: 1 Esta Comissão realizou na manhã de hoje, quatro de
setembro, reunião da frente nacional pelo saneamento ambiental, que está analisando o relatório apresentado pelo Deputado Adolfo Marinho ao PL 4.147/01; 2
- Realizar-se-á reunião com entidades da Subcomissão da Violência, logo após o encerramento desta reunião, no plenário do anexo IV; 3 - Realizar-se-á, também, nos dias cinco e seis de setembro, a partir das
oito 8 horas, no auditório do Espaço Cultural o Seminário sobre Aqüicultura Continental no Nordeste Brasileiro. Ordem do Dia: Requerimentos: 1 - do Sr. Sérgio Novais - que "sugere a designação de um representante desta Comissão para participar do 21° Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambientai, em João Pessoa - PB". O autor defendeu o requerimento. Em votação: aprovado por unanimidade. 2 do Sr. Sérgio Novais - que "sugere a designação de
representantes desta Comissão para participar do I
Seminário Estadual de Saneamento Ambiental, na cidade do Rio de Janeiro - RJ ". O autor defendeu o requerimento. Em votação: aprovado por unanimidade.
3 - do Sr. Sérgio Novais - que "solicita a realização de
audiência pública, a fim de debater a criação do Parque Nacional de Jericoacoara e a Instrução Normativa do dia 9 de maio de 2001 -IBAMA ". O autordefendeu o requerimento. Em votação: aprovado por unanimidade. 4 - do Sr. Sérgio Novais - que "requer seja encaminhado pedido de informação ao Presidente da
Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica, sobre as termelétricas a serem construídas no Porto de
Pecém no Estado do Ceará". O autor defendeu o requerimento. Em votação: aprovado por unanimidade.
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O Presidente Djalma Paes convidou o Deputado Sérgio Novais para assumir, temporariamente, a Presidência. 5 - do Sr. Djalma Paes e outros - que "requer a
realização de audiência pública para debater sobre os
mecanismos de atendimento à população de baixa
renda pelas companhias habitacionais do País e pelas secretarias de habitação estaduais". O autor defendeu o requerimento. Em votação: aprovado por
unanimidade. 6 - do Sr. Djalma Paes - que "propõe
que a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior fiscalize as atividades que estão sendo desenvolvidas pela Agência de Desenvolvimento do Nordeste,
criada pela Medida Provisória n° 2.146-1, de
03/05/2001, em substituição à Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). O autor
defendeu o requerimento. Em votação: aprovado por
unanimidade. O Deputado Djalma Paes retornou à
Presidência e convocou os senhores deputados para
a reunião, com entidades ligadas à Subcomissão
Especial, a fim de tratar do tema "Violência", no auditório do anexo IV. Nada mais havendo a tratar o Presidente encerrou os trabalhos, às dezesseis horas e
sete minutos, antes convocando reunião ordinária
para o dia doze de setembro de dois mil e um, quarta-feira, às nove horas. E, para constar, eu, James Lewis Gorman Júnior, ,Secretário, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, Deputado Djalma Paes, , e encaminhada à
publicação no Diário da Câmara dos Deputados.

Ata da Vigésima Terceira Reunião Ordinária
(Audiência Pública), Realizada em 11 de setembro de 2001
Às catorze horas e cinqüenta e oito minutos do
dia onze de setembro de dois mil e um, no plenário
quatorze do Anexo 11, reuniu-se, sob a Presidência da
Deputada Maria do Carmo Lara, a Subcomissão
Especial Sobre Violência Urbana e Segurança Pública, da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior. Compareceram os Senhores Deputados Gustavo
Fruet, Maria do Carmo Lara titulares; e Pedro Fernandes suplente. Ordem do Dia: Reunião de Audiência
Pública, com a presença das convidadas: Maria Natividade Gomes da Silva Teixeira Santana, enfermeira,
Conselheira Nacional de Saúde/Representante dos
Trabalhadores da Saúde; Maria Helena Prado Melo
Jorge, Professora da Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo; e Cláudia Araújo dos
Santos, Coordenadora da área técnica de Acidente e
Violência da Secretaria de Assistência à Saúde do
Ministério da Saúde -. Tema: "Saúde e Violência". A
Deputada Maria do Carmo Lara abriu os trabalhos registrando, com pesar, as mortes do Prefeito de Cam-
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pinas, São Paulo e de milhares de pessoas vítimas
dos atentados nos Estados Unidos. Em seguida, consignou o tempo de vinte minutos para cada palestrante e que após as predicas, seria franqueada a palavra
aos participantes. A primeira palestrante, a senhora
Maria Natividade Gomes da Silva Teixeira Santana,
durante a sua exposição, enfatizou o papel das entidades civis e do Conselho Nacional de Saúde na formulação de estratégias e de controle social de execução da política de saúde pública. O Deputado Maurício Fruet assumiu a mesa, justificando a ausência
momentânea da coordenadora do evento, Deputada
Maria do Carmo Lara, em virtude do início da reunião
da Comissão Especial de Saneamento, da qual é titular. A Segunda expositora, a professora Maria Helena
Prado Melo Jorge, apresentou um quadro estatístico
e analítico do atual quadro da violência urbana e reafirmou a importância da correlação Saúde e Violência, demonstrando que a violência interessa ao setor
de saúde na medida em que representa um risco para
a realização do processo vital humano, dado que a
ameaça à vida altera a saúde, produz enfermidades e
provoca a morte. Por fim, a senhora Claüdia Araújo
dos Santos apresentou um breve histórico da Assessoria TécnicalTrauma e Violência da Secretaria de
Assistência à Saúde do Ministério da Saúde e as metas deste órgão para implementação da política nacional de redução da morbi mortalidade por acidente e
violência. Após os debates, a Presidenta, Deputada
Maria do Carmo Lara reassumiu a mesa e apresentou
as considerações finais, agradecendo a participação
e a presença das expositoras, dos parlamentares e
demais convidados" e encerrou a sessão às dezesseis horas e cinqüenta e oito minutos. E, para constar,
eu, James Lewis Gorman Júnior, Secretário, lavrei
a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente, Deputado Djalma Paes, e
encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos
Deputados.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria do Carmo Lara) - Boa tarde a todos.
Na qualidade de Presidenta da Subcomissão
Especial sobre Violência Urbana e Segurança Pública da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior, declaro abertos os trabalhos da presente reunião
de audiência pública sobre saúde e violência.
O Presidente desta Comissão, Deputado Djalma Paes, não se encontra em Brasília. S.Exa. está no
Estado de Pernambuco, onde participou de atos púbicos e trabalhos junto com o Sindicato dos Urbanitários daquele Estados sobre a questão da gestão púbica de saneamento ambiental.
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Agradeço a todos o comparecimento.
Nossa audiência pública de hoje é sobre saúde
e violência. O Conselho Nacional de Saúde tem um
núcleo permanente nesta Subcomissão, a fim de debater a questão da violência.
Esse núcleo convidou várias pessoas, de diversos Estados, para participarem do debate. Agradecemos a cada um dos presentes.
Esta audiência pública é apenas uma das que
iremos realizar sobre o tema. Realizamos uma no
mês passado, trabalhando mais a questão do diagnóstico da violência nos Estados, em que tivemos representantes do Rio de Janeiro, de São Paulo e de
Minas Gerais. Hoje, vamos tratar mais especificamente da questão da violência e da saúde. Teremos mais
duas audiências públicas. No final de outubro, realizaremos nosso seminário sobre a questão da violência,
com várias mesas e grupos de trabalho. Ressalto que
esse seminário está sendo construído com a participação de várias entidades.
Teremos hoje urna Mesa composta somente de
mulheres.
Convido para fazer parte da Mesa a Sra. Maria
Natividade Gomes da Silva Teixeira Santana, Conselheira Nacional de Saúde e representante dos trabalhadores em saúde; a Sra. Maria Helena Melo Prado
Jorge, Professora da Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo; a Sra. Cláudia Araújo dos
Santos, Coordenadora da Área Técnica de Acidentes
e Violências da Secretaria de Assistência à Saúde do
Ministério da Saúde.
Corno disse, é uma Mesa atípica. E eu fico feliz
por ser uma Mesa exclusivamente feminina. Com certeza nós, mulheres, temos uma grande contribuição a
dar sobre a questão da violência e da saúde.
Antes de iniciar as exposições, quero deixar registrado que nosso intuito específico é de discutir a
questão da violência na cidade, ou seja, a questão urbana da violência, um desafio que se nos apresenta
cada vez maior em virtude de o Brasil se tornar cada
vez mais urbano. É dentro dessa perspectiva que discutiremos os temas.
Quero registrar com tristeza, embora sem saber
o motivo, que faleceu hoje o Prefeito Toninho, de
Campinas, vítima da violência urbana. Não sabemos
se se trata de um atentado político ou de um assalto,
mas sabemos que violência acontece todos os dias.
Também registro, com perplexidade, os atentados que estão acontecendo em Nova Iorque, o que
não deixa de ser também caso de violência urbana, e
dos piores.
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Está presente o Deputado Gustavo Fruet, Relator desta Subcomissão.
Concedo a palavra, por vinte minutos, à Sra. Maria Natividade Santana, Conselheira Nacional de Saúde e representante do trabalhadores em saúde.
A SRA. MARIA NATIVIDADE SANTANA - Sou
enfermeira e Secretária-Geral da Associação Brasileira de Enfermagem. No Conselho Nacional de Saúde,
na condição de conselheira represento o Fórum das
Entidades Nacionais de Trabalhadores em Saúde FENTAS.
Quero iniciar cumprimentando as autoridades
que compõem a Mesa, a Sra. Presidenta Maria do
Carmo Lara, nossa amiga e companheira, e a Profa.
Maria Helena.
Em nome do Conselho Nacional de Saúde,
agradeço a todos a presença e aos Deputados da Comissão o convite para debater tema da maior importância para a saúde e para a cidadania. Todos estamos hoje um tanto quanto constrangidos com tudo
que vem acontecendo. A Profa. Maria Helena já disse
que não podemos partir para o macro, mas devemos
ficar mais no micro, ou seja, devemos tentar resolver
primeiro nossos problemas.
Peço licença para ler, para que possamos ter algum tempo para debater.
O Conselho Nacional de Saúde, no cumprimento das suas responsabilidades legais e do seu dever
moral e ético de contribuir para a melhoria da prestação da assistência à saúde, atuando na formulação
de estratégias e no controle da execução da política
de saúde na instância correspondente, vem se preocupando em acompanhar as pautas de maior relevância e interesse para a sociedade do ponto de vista da
saúde e da cidadania, para discussão, avaliação e
aprovação de políticas públicas, bem como acompanhamento de sua execução pelo Poder Público.
Assim, elegeu como um dos eixos que nortearam as discussões da XI Conferência Nacional de Saúde, cujo tema central foi "Efetivando o SUS: acesso,
qualidade e humanização da atenção à saúde com
controle social", o tema acidentes e violência.
Para aprovação da política nacional de redução
da morbi-mortalidade por acidentes e violência proposta pelo Ministério da Saúde, o Conselho Nacional
considerou, conforme consta da Resolução n° 309,
de 8 de março de 2001, os seguintes fatores. Primeiro, o alarmante crescimento da mortalidade por causas externas no País nas últimas décadas, que em
vários centros urbanos já ultrapassa a causada pelo
câncer, figurando como a segunda causa de mortalidade. Dentre as várias causas externas de mortalida-
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de, o que cresce mais intensamente são os homicídios, que na última década ultrapassaram os acidentes
de tráfego, colocando-se como a primeira causa de
mortalidade entre adolescentes, jovens e adultos.
As causas externas matam, anualmente, em
nosso País, por volta de 120 mil pessoas, mais do que
todas as doenças infecto-contagiosas e mais do que
o total de soldados norte-americanos mortos na guerra do Vietnã, o que nos constrange ao reconhecer o
estado de plena guerra civil em que se encontra nossa sociedade.
Cresce igualmente a morbidade por causas externas, apesar do baixo registro, totalizando em várias vezes a mortalidade, verdadeira multidão de mutilados e portadores de várias deficiências, incapacidade com conseqüente e altíssimo custo social imposto
às famílias e à sociedade.
As causas básicas de morbi-mortalidade por
acidente e violência em nosso País encontram-se ligadas a alarmantes níveis de desigualdade, pobreza,
impunidade e descontrole do tráfico de armas e drogas, assim como aparente fragilização dos valores
sociais, da justiça, da solidariedade, da igualdade, da
oportunidade e da esperança.
As causas básicas apontadas no item anterior
não justificam, contudo, a baixa prioridade com que
as políticas públicas, inclusive a de saúde, vêm tratando a questão. Daí a necessidade de nos reunirmos
quantas vezes forem necessárias para que consigamos implantar essas políticas.
Os índices alarmantes de morbi-mortalidade
trazidos pelo grupo técnico do Ministério da Saúde,
de cujos trabalhos as autoridades aqui presentes participaram - desenvolveram o trabalho com a maior
competência técnica e política -, sensibilizaram e
constrangeram os conselheiros, que aumentaram a
mobilização em favor da luta pela modificação dessas
circunstâncias. Nem sei se podemos chamar de circunstâncias, dado que é um estado de coisas que
perdura e que se vai agravando a cada dia.
Assim, Srs. Parlamentares, trago a esta Casa o
esforço e a preocupação da sociedade civil organizada representada naquele conselho, cuja maioria é
composta por usuários do Sistema Único de SaúdeSUS, num apelo para que possamos usar de todos os
meios dos quais dispusermos para implementação
dessa política.
Trazemos aqui nossa preocupação no que se
refere ao combate às causas dessa violência. Devemos combater a fome, a miséria, o desemprego, que
é o pior tipo de violência, o constrangimento moral a
que estamos submetidos, principalmente no que diz
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respeito à corrupção, que desvia recursos da União,
aqueles que nos sobram após o pagamento dos encargos de financiamento da dívida externa e que são
desviados para o bolso de poucos. Também devemos
combater o perverso modelo de gestão pública do
Estado, que privilegia o pagamento da dívida externa
em detrimento das causas sociais.
Trazemos nossa preocupação com o rombo que
o Estado pretende fazer com a aprovação dos recursos para a saúde no Orçamento de 2002, descumprindo a determinação da Emenda Constitucional nO
29, sobre vinculação de recursos.
Trazemos ainda nossa preocupação com a impunidade, que permite o desenvolvimento de ações
individuais e coletivas que desencadeiam violências,
agressões e mortes; trazemos nossa preocupação
com nossos adolescentes e jovens, que, sem perspectivas de emprego e renda, se entregam ao submundo das drogas, com conseqüências nefastas
para si, para as famílias e para a sociedade.
Queremos ainda expressar aos senhores nossa
preocupação com os adolescentes que morrem vítimas de aborto e problemas na gravidez precoce e
não planejada e com as mulheres, as crianças e os
velhos que não aparecem nas estatísticas de forma
real, cujas necessidades já são invisíveis para o Poder Público. Preocupamo-nos com os portadores de
necessidades especiais, com as minorias, com toda
essa população de excluídos, que são as maiores v ítimas de todo tipo de violência; com os trabalhadores
que, após serem vítimas do Estado negligente, com
salários aviltantes, com péssimas condições de trabalho, com a retirada dos seus direitos constitucionais, sofrem de acidente de trabalho por descumprimento de legislações e de normas complementares. Sofrem ainda outros tipos de agressão no seu ambiente
de trabalho, onde se reproduzem os problemas sociais aqui expostos.
O Conselho Nacional de Saúde soma forças
com a sociedade civil organizada e com este Parlamento para vencer as iniqüidades, as injustiças e toda
forma de violência contra a população.
No momento, nossa maior preocupação consiste em garantir a aprovação dos recursos financeiros
adequados para implementação das políticas públicas de saúde aprovadas, sem os quais elas não se viabilizam. Entre elas, a de redução de morbi-mortalidade por acidentes e violências.
Os conselheiros que compõem a Comissão
Intersetorial de Trauma e Violência reafirmam o compromisso do Conselho Nacional de Saúde de fazer
esse acompanhamento e contribuir com as atribui-
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ções que lhe foram delegadas: análise e revisão de
estratégias e implementação no âmbito das três esferas de Governo, sem prejuízo de outras que exercem
por força da legislação e do seu dever.
Acreditamos e confiamos nos Parlamentares,
que sempre estiveram com a sociedade na defesa
dos seus direitos e da cidadania.
Obrigada. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria do Carmo Lara) - Agradeço a contribuição.
Primeiro, ouviremos as expositoras e, em seguida, passaremos ao debate.
Com a palavra a Sra. Maria Helena Melo Prado
pelo prazo de vinte minutos.
A SRA. MARIA HELENA MELO PRADO
JORGE - Primeiramente, agradeço a esta Casa, em
meu nome e no da Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo, instituição à qual pertenço, o convite para participar desta reunião.
Hoje realmente é um dia atípico para falar sobre
violência. Recortei de um jornal, no avião, algumas
manchetes com que pretendia começar minha exposição. Mas diante do que ainda não saiu no jornal,
mas foi mencionado pela Presidenta, vou mudar o enfoque, porque não é mais possível falar sobre a morte
do Prefeito de Campinas.
Manchete publicada no jornal O Estado de S.
Paulo de hoje diz que a criminal idade está aumentando em São Paulo. Estamos também estarrecidos com
as notícias que chegam do exterior.
De qualquer forma, violência e saúde são os temas do meu discurso.
Em primeiro lugar, devemos refletir sobre o que
é e de que tipo de violência estamos falando.
Nesse sentido, é importante destacar que diferentes formas de violência existem em todas as sociedades desde tempos imemoriais. Paralelamente à
sua ocorrência, entretanto, verifica-se também grande preocupação do ser humano em entender essa
mazela desde as suas origens, a fim de desenvolver
elementos para combatê-Ia, atenuá-Ia ou preveni-Ia.
Embora não se constitua em problema específico do setor saúde, a violência nos interessa, na medida em que representa risco para a realização do processo vital humano, ameaça a vida, altera a saúde,
produz enfermidades e provoca a morte com realidade ou com possibilidade.
Nesse sentido o setor saúde estuda a violência
medindo seu impacto sobre esse setor. Que violência
medimos então? A violência que lesa e a que mata.
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São as violências mensuráveis, os tipos de violência
que conseguimos medir.
Esse conceito é internacional, fornecido pela
OrgéVIização Mundial de Saúde e engloba todos os tipos de acidentes: de trânsito, de trabalho, domésticos, intoxicações, quedas e as violências propriamente ditas, as autoconsumadas, suicídios e tentativas e as heteroconsumadas, homicídios e tentativas.
Por que tal conjunto deve ser estudado globalmente? Porque, muitas vezes, é difícil determinar
seus limites. Os limites são tênues e não nos deixam
perceber com nitidez quando se trata especificamente de acidente ou de violência.
Há uma zona cinzenta - digamos assim -, razão
por que se recomenda que os estudos sejam feitos
em conjunto.
Como a violência afeta o setor saúde? Embora
seja claro que a área da saúde não participa - repito da gênese da violência, ou, em outras palavras, não a
cria, não a implementa, não a desenvolve, é exatamente sobre o setor que vai recair o maior ônus da violência.
A violência hoje constitui-se, sem sombra de dúvida, num problema de saúde pública. O que é um
problema de saúde pública? Define-se como tal o
evento que representa alta mortalidade e morbidade.
Trata-se de fenômeno cujas formas de prevenção são
conhecidas e não estão sendo aplicadas ou não estão surtindo efeito. Apesar de programas tendentes a
diminuir essa violência, o problema persiste. Então,
caracteriza-se corno um problema de saúde pública.
Como afeta a mortalidade? Do ponto de vista da
violência que leva à morte, dados dos sistemas oficiais de informação de mortalidade - especificamente,
do Ministério da Saúde -, com base nos atestados de
óbito, mostram números elevados e crescentes nos
últimos vinte anos.
Havia preparado alguma coisa para mostrar,
mas a Cláudia trouxe alguns audiovisuais de excelente qualidade, de modo que vou deixar que ela os apresente. Depois, complementarei com algo específico
que trouxe sobre algumas cidades, a exemplo de São
Paulo.
Em números absolutos, sabe-se que morrem
hoje devido ao conjunto de causas externas, no Brasil, cerca de 120 mil pessoas, conforme a Sra. Maria
Natividade Santana disse. Medindo isso em relação à
população - não adianta conhecer apenas os números absolutos, mas é importante saber como os números absolutos estão relacionados à população tem-se as taxas de mortalidade.

Sexta-feira 22

02121

Vamos verificar que, nos últimos vinte anos, as
taxas passaram aproximadamente de 50 mortes para
77 mortes por 100 mil habitantes, no final dos anos
90. São os últimos dados disponíveis.
O crescimento de 50% corrobora a afirmativa de
que é um grande problema de saúde pública. Constitui-se num segundo grupo de causas de morte neste
País, perdendo somente para as doenças do aparelho circulatório.
Se observamos outros países da América, verificaremos que nações que apresentavam também taxas elevadas de mortalidade por essas causas investiram na prevenção e as taxas estão em declínio. No
Brasil, ao contrário, os números só aumentam. Temos
dados que comprovam isso. Por exemplo, no Canadá
e nos Estados Unidos os valores diminuíram mais de
20% entre a década 80 e meados da de 90. No México, entre 1990 e 1996, os dados cairam 40%.
Em largos traços, é possível mostrar que o perfil
dessa mortalidade aponta para padrão internacional
que dá maior vulnerabilidade ao sexo masculino e à
população jovem. Se analisarmos quantas das 120
mil mortes são de homens ou de mulheres, constaremos que a grande maioria é de homens. Não quer dizer que as mulheres não sejam vítimas de violência.
Vamos verificar isso de outra forma. Comparativamente, temos maior número de dados que se referem
ao sexo masculino.
Com relação às idades, as causas externas ou
as violentas são as primeiras causa de morte no País,
em todos os Estados, todas as capitais brasileiras,
entre pessoas de 5 anos até 39 anos de idade.
A primeira causa de morte em algumas áreas,
inclusive no próprio Distrito Federal, a partir da faixa
etária de 1 a 4 anos de idade - com exceção do grupo
de menores de 1 ano -, é o conjunto de causas externas.
Esse padrão de incidência provoca, do ponto de
vista demográfico, desequilíbrio entre os sexos, principalmente nas cidades jovens. Além disso, estabelece sério risco para os ganhos e para a esperança de
vida que tivemos tanto com o controle das causas infecciosas quanto com o controle da mortalidade infantil. Investimentos pesados foram feitos no controle
das doenças infecciosas e da mortalidade infantil. Ganhamos anos e a experiência de vida no Brasil ficou
maior.
O que está acontecendo agora com a incidência
elevada? Principalmente em faixas etárias jovens,
isso faz com que a população brasileira seja campeã
no indicador de saúde Anos Potenciais de Vida Perdi-
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dos. Por quê? Estamos perdendo anos de vida ganhos com o controle dessas doenças.
Quanto aos tipos de causas violentas, o padrão
verificado no início dos anos 80, quando havia nítido
predomínio de mortes por acidentes de transito, foi
substituído por perverso modelo, mais temido e preocupante. Os homicídios assumiram fatia preponderante dentre as causas externas e representam hoje
35% do total de 120 mil mortes no País.
No Estado de São Paulo esse valor é 43% e no
Município de São Paulo é 64,5%. Isso significa que
das mortes ocorridas por causas externas, no Municí _
pio de São Paulo, praticamente 65% são produto de
homicídio.
As pessoas que trabalham com causas externas classificam os valores das taxas de mortalidade
como de baixo, médio, alto risco, risco severo e risco
severíssimo.
Se estudarmos as taxas de mortalidade por causas externas, no seu conjunto, por homicídios em
especial, classificaremos o Brasil como País de médio risco. Em Estados como Pernambuco, Espírito
Santo e Rio de Janeiro há alto risco. Se considerarmos especificamente faixas etárias masculinas, de
adultos, jovens, há risco severo ou severíssimo. Há
dados que comprovam tais afirmações.
No que se refere à violência lesiva, que leva ou
não à morte, mais entendida como aquela que exige
algum tipo de atendimento médico, seu impactos sobre o setor saúde, pode ser analisada por meio de
três óticas principais. Primeira, congestionamenlo
das emergências; segunda, gastos com paciente traumatizado; terceira, importância das seqüelas e incapacidades.
Com relação ao problema das emergências,
embora não haja dados globais para o País, levantados com o enfoque epidemiológico, estudos específicos e a própria mídia têm mostrado a importância e a
gravidade do problema.
Quanto aos gastos com pacientes traumatizados, algumas observações são importantes. As internações por lesões, decorrentes de causas externas,
feitas nos hospitais particulares ou conveniados com
o SUS - 600 a 700 mil por ano -representam aproximadamente 6% do total das hospitalizações.
Quantos aos gastos, entretanto, correspondem
a pouco mais de 8% do total despendido, o que evidencia que o paciente traumatizado é mais oneroso
do que aquele internado por causas naturais. Alguns
trabalhos têm mostrado que isso significa algo da ordem de 50% a 60%.
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Com referência à importância das seqüelas e incapacidades, também não há dados globais para o
País. No ano de 1991, resultados do censo e dados
das Nações Unidas mostraram que de cada mil habitantes dezessete apresentavam incapacidades, sem
detalhar, entretanto, seu tipo e se ela era ou não decorrente de algum tipo de trauma.
Entre os danos produzidos no paciente, que
exemplificam a última situação - seqüela ou incapacidade -, destacam-se as lesões medulares traumáticaso Em 1997, por exemplo, foram atendidos nos hospitais ligados ao SUS 7 mil pacientes com fratura de
coluna cervical, sendo que a taxa de internação nesse ano era mais elevada do que nos anos anteriores.
Isso mostra a sLla ascensão.
Quanto à localização da fratura, mais da metade
desses pacientes apresentaram fratura no segmento
cervical e dorsal - geralmente com o comprometimento da medula -, o que evidencia a possível ocorrência de paraplegia OLl tetraplegia, mostrando portanto a gravidade da situação.
Outros exemplos poderiam ainda ser citados,
mas não quero cansar a platéia.
Dados de 1997, da rede Sara, o hospital das doenças do aparelho locomotor, em Brasília, mostraram
que, nesse ano, 42% dos pacientes internados eram
vítimas de acidentes de trânsito e 25% de disparos de
arma de fogo. Muitos com comprometimento de medula.
A Associação de Assistência à Criança Defeituosa, em São Paulo, divulgou dados dos seus pacientes internados no ano 2000 e revelou que a maioria
dos adolescentes atendidos, que há alguns anos
apresentavam o perfil de serem vítimas de acidentes
de trânsito, hoje são alvo de tentativas de homicídio
ou de balas perdidas.
No mesmo sentido, a Polícia Militar do Estado
de São Paulo, através de sua caixa beneficente, apresentou dados que mostram que número não desprezível de policiais foi vitimado em ocorrências e hoje é
portador de deficiências.
Aspecto recente, mas bastante importante para
o setor saúde e que vem se tornando quase comum,
principalmente nos hospitais localizados nas periferias das grandes cidades, é representado pelos efeitos
da violência sobre a estrutura e o funcionamento do
serviço de saúde.
Em São Paulo, por exemplo, a Secretaria de Saúde do Município tem dificuldade para preencher vagas de médicos e enfermeiros, na medida em que o
atendimento de pacientes traumatizados gera nos
profissionais de saúde, responsáveis pelo mesmo,
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medo, ameaça e até mesmo danos físicos e psicológicos. As associações médicas têm-se reunido na
tentativa de encontrar uma maneira de contornar
esse problema.
Esse é o diagnóstico.
Qual o papel do setor saúde no encaminhamento do problema? O mapeamento da mortalidade mórbida devido a causas externas mostra verdadeira situação de epidemia, principalmente em relação aos acidentes de trânsito e homicídios. A guerra urbana tem
sido responsável pela implantação e pelo desenvolvimento de medidas inerentes ao próprio setor tais
como: aumento e incremento do nível de atendimento
correspondente ao pré-hospitalar; ampliação de serviços de resgate; treinamento de pessoal especializado; investimentos na melhoria quantitativa e qualitativa do atendimento hospitalar.
Um fato bastante importante é que se passou a
enxergar a reabilitação como parte integrante e fundamenta do processo de tratamento do paciente traumatizado, com o objetivo de reinseri-Io na sociedade, ainda que seja portador de incapacidade ou seqüela. Essas ações, ao lado da continuidade de pesquisas que determinam vulnerabilidade, fatores de
risco e tentam medir aspectos importantes como a influência do álcool e das drogas, por exemplo, são aspectos bastante relevantes.
Nesse sentido, deve ser resgatado importante
documento, elaborado por grupo de técnicos do Ministério da Saúde e profissionais convidados - entre
os quais tive a felicidade de ser incluída - e que vai
ser apresentado pela Sra. Cláudia e distribuído a todos hoje, sobre política nacional de redução da morbi-mortalidade por acidentes e violências, já aprovado
em todos os níveis hierárquicos e assinado pelo Ministro da Saúde.
O documento, partindo do princípio de que os
atos de violência são não SÓ, em maior ou menor
grau, previsíveis mas também preventivos, estabelece níveis de atuação e define diretrizes para o setor
saúde. Além disso identifica responsabilidades institucionais para outros setores que intervêm também
no processo, a partir do fato de que investir na prevenção primária aumenta o impacto e a abrangência na
proteção da população, além de baixar o custo do
atendimento às vítimas. Prevê também articulação intersetorial, por intermédio do engajamento de toda a
sociedade.
A reversão do quadro da morbi-mortalidade, baseada fundamentalmente na prevenção, é prioridade
no Brasil, razão pela qual deve fazer parte da agenda
de todos.

Sexta-Ieira 22

02123

Felicito esta Casa pela realização desta e das demais audiências públicas, que permitem a coleta de
subsídios para a realização do seminário em outubro.
Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Agradeço à Profa. Maria Helena Melo Prado Jorge a
intervenção.
Justifico a saída momentânea da Deputada Maria do Carmo Lara, titular da Comissão de Saneamento, que discute hoje seu relatório final. Enquanto não
temos a alternativa da clonagem, conciliamos a participação dos Parlamentares nas Comissões de forma
simultânea.
Dando continuidade à audiência, concedo a palavra à Dra. Cláudia Araújo dos Santos, Coordenadora da
Área Técnica de Acidentes e Violências da Secretaria
de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde.
A SRA. CLÁUDIA ARAÚJO DOS SANTOS Boa tarde a todos.
Agradeço, em nome do Ministério da Saúde,
aos membros da Comissão o convite para participar
desta audiência pública. Também sou grata às áreas
técnicas do Ministério da Saúde pela presença na reunião.
Preparei uma exposição de duas horas, mas
como o tempo é de 20 minutos tentarei acelerar o máximo possível.
A Assessoria Técnica de Trauma e Violência trata especificamente dos temas trauma e violência no
setor saúde. Apresento o logotipo da área, utilizado
nos Estados e Municípios.
Estamos mostrando breve histórico da área,
que não é nova. Os trabalhos foram iniciados em 1990
e ao longo dos anos a assessoria tem mudado de
nome. Ela abordou a questão da violência a partir de
1998, quando o Ministério da Saúde reconheceu as
causas externas como problema de saúde pública.
Trata-se de área vinculada diretamente ao Secretário, no que se refere às suas atribuições, cuja
missão é promover a implantação e a implementação
das políticas de saúde do Ministério da Saúde, que
envolvam o tema trauma e violência.
Os principais objetivos da área são os seguintes: implementar a política nacional de redução de
morbi-mortalidade por acidentes e violências - esse
pequeno documento verde que vocês receberam; padronizar minimamente serviços relacionados ao
tema; capacitar recursos humanos e aspectos dos
atendimentos às pessoas que sofreram acidentes ou
que se encontram em situação de violência; e a orga-
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nização de processos para melhoria da qualidade de
informação devido a causas externas.
Numa tentativa de contribuir para os estudos de
incidência, o Ministério da Saúde apoia técnica e financeiramente várias possibilidades tecnológicas e
pactua protocolos internos de atendimento a vítimas
e protocolos externos de outras instituições relacionadas ao tema.
Neste momento passo a discorrer sobre a Política Nacional de Redução de Morbi-Mortalidade por
Acidentes e Violências, apresentada em documento
constituído de diretrizes técnicas embasadas na realidade nacional, para que as instituições do setor saúde e as vinculadas a ele nos diversos temas da realidade nacional possam engajar-se na diminuição da
violência e dos acidentes como um todo.
Observem que o conceito de acidentes sempre
se refere a evento não-intencional, evitável e que causa lesões físicas e emocionais - conforme a Profa.
Maria Helena havia dito antes.
O fenômeno da violência é descrito por dinâmicas ações humanas realizadas por indivíduos, grupos, classes, que ocasionam danos físicos, emocionais, morais ou espirituais às pessoas.
Na próxima transparência, há um resumo sobre
as formas de expressão da violência efetivada através da agressão física e das violências sexual, psicológica e institucional.
Os tipos de acidentes relacionados pela classificação internacional de doenças - não citei todos para
não sobrecarregar a transparência -, são os seguintes: acidentes de trânsito e transportes; quedas; afogamentos; exposições ao fogo, fumaça e chamas; traumatismos em geral e outros.
Número de óbitos por causas externas, ocorridos no ano de 1998, segundo os últimos dados oficiais do Ministério da Saúde: 117 mil e 613 pessoas em
todo o território nacional. Desse total, 26,35% morreram por acidentes de trânsito e 28,05% por causas violentas.
Há ainda transparência sobre a maior concentração de acidentes e violências, que é mais evidente
nas áreas urbanas.
Assim, a maior preocupação desta Casa deve
ser a respeito da criação de incentivos que visem ao
desenvolvimento urbano. Aproximadamente 75% das
mortes ocorridas nas cidades são devido às causas
externas - repito - que ocupam o segundo lugar entre
as causas da mortalidade.
A transparência seguinte mostra série histórica
das causas externas de mortalidade como um todo,
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englobando todos os acidentes e as violências, nos
anos de 1979 a 1995, em que observamos grande
crescimento do número de óbito. Tal constatação culminou na preocupação do setor saúde em mudar
suas características de enfrentamento do problema.
Há ainda outra fase das causas externas de
mortalidade. Não está estável, porque há crescimento
- o gráfico da transparência não está correto. Identificamos que, entre as causas externas, as agressões,
que configuram homicídios, suicídios e outras causas
violentas, tiveram maior crescimento nos atendimentos de emergência.
Apresento, agora, a evolução dos registros de
acidentes de trânsito no período de 1990 a 1998.
Durante determinado tempo o índice diminui e
depois atingiu o pico. Entre os anos de 1997 e 1998,
houve clara diminuição. A seguir, explicaremos por
quê.
Nesse período, foi implantado o Código de Trânsito Brasileiro e houve maior fiscalização das vias urbanas. As pessoas estavam mais sensibilizadas em
relação ao uso do cinto de segurança e à direção defensiva - o que é excelente.
Porém, nos anos seguintes, houve completa
modificação do gráfico. As pessoas deixaram de respeitar o Código de Trânsito, de obedecer à legislação.
Do mesmo modo, a segurança nas vias de trânsito e a
sua fiscalização deixaram a desejar.
Há um pequeno quadro que mostra as causas
externas de mortalidade e os seus números em 1998.
De um total de 117 mil e 603 óbitos, o maior índice foi
relativo às agressões. Em seguida, os acidentes de
transporte, e assim por diante. A ordem dos números
não é crescente, mas há causas indeterminadas, que
são o grande problema do setor saúde. Elas representam todas as outras causas não registradas de falecimento.
O gráfico dos óbitos por agressões, no formato
de uma pizza, mostra também as faixas etárias. A maior faixa etária, representada pelo corte vermelho, de
39%, é relativa a pessoas entre 20 e 29 anos de idade; 15%, entre 15 a 19 anos; 11 %, entre 40 a 49 anos.
As outras causas diminuem, mas não deixam de representar grave problema de saúde pública.
O outro gráfico exibe os óbitos de agressões por
sexo, com representação da faixa etária - de acordo
com o que a Profa. Maria Helena explicou. A linha
cor-de-rosa representa as meninas; a azul, os meninos. O crescimento do óbito masculino se dá a partir
de 1 ano de idade. Há uma pequena sombra em evolução. A partir dos 5 até os 14 anos de idade, temos
um levantamento do corte bastante preocupante.
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Estudos do ISER, no Rio de Janeiro, mostram
que nas zonas urbanas a faixa de mortalidade é preocupante e geralmente é relativa a meninos envolvidos
com tráfico de drogas.
Na faixa entre 15 e 29 anos de idade, o maior
pico ocorre em relação aos homicídios ou acidentes
de trânsito. Depois, há uma diminuição de causas. Na
faixa etária mais avançada há evolução no quadro de
morte, principalmente de pessoas do sexo masculino,
devido à diminuição dos acidentes de trânsito, em
grande parte atropelamentos.
Os últimos dados oficiais das internações do
Sistema Único de Saúde estabelecem que, no ano de
2000, houve quase 700 mil internações por causas
externas. O Ministério da Saúde gastou 351 milhões
de reais, aproximadamente. A média de internação
variou entre cinco a oito dias, o representa lesões graves, que requerem longo tempo de internação. O va10r médio das internações foi de R$506,51. Na soma
desses pequenos valores pagos pelo procedimento
realizado com o paciente não estão computadas as
despesas com material médico, o pagamento dos
profissionais, as despesas com energia elétrica, água
e outras.
Infelizmente, no final desse ano, do total de pessoas internadas no Sistema por causas externas,
18.216 vieram a falecer. Esse número foi incluído nas
contas da mortalidade e somado ao de milhões de
pessoas não atendidas pelo Sistema.
Cito também as seguintes diretrizes responsáveis por todas as ações referentes ao trauma e à violência: promover e adotar comportamentos em ambientes saudáveis; monitorar acidentes e violências;
sistematizar e consolidar o atendimento pré-hospitalar e a assistência hospitalar às vítimas de acidentes;
capacitar recursos humanos para leitura e identificação da violência para tratamento dos pacientes; e
apoiar estudos e pesquisas.
A política articula responsabilidades institucionais.
Não cabe somente ao Governo Federal e ao Poder Legislativo procederem às conexões para diminuir os
agravos. O Ministério da Saúde trabalha com gestores
federais em outros Ministérios, com gestores estaduais
e municipais. Sensibiliza-os para que tratem a questão
como problema de saúde pública e estimula-os a desenvolver ações no âmbito de atuação.
Tenho o prazer de apresentar a V.Exas. alguns
pequenos resultados alcançados pelo Ministério da
Saúde com a implementação dessa política.
Desde 1998, o Ministério da Saúde participa
como membro integrante da Câmara Temática de Saúde do Conselho Nacional de Saúde. Estamos desen-
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volvendo um sistema de informações para notificação
de causas externas, que será implantado em todo o
Sistema Único de Saúde, a partir de 2002.
Estabelecemos parcerias com diversos Ministérios e inúmeras universidades para capacitação de
recursos humanos voltados ao atendimento do acidentado e de pessoas atingidas por situações de violência. Constituímos um grupo de trabalho no Conselho Nacional de Saúde, que apoia e acompanha a implementação das políticas federal e estadual. Implantamos núcleos estaduais para estudos e pesquisas
de acidentes e violências nas Secretarias Estaduais
de Saúde de todo o País. É exigido que as Secretarias
se articulem com as instituições do seu Estado, corno
as universidades, os IMLs, os serviços de atendimento pré-hospitalar e hospitalar, as ONGs e outros serviços que atuam frente à violência.
Trabalhamos na modificação da Autorização de
Internação Hospitalar - AIH, documento que identifica a causa de internação das pessoas que recorrem
aos serviços de saúde. Os campos da autorização estão sendo alterados para incluir detalhadamente o registro das causas externas, a fim de que possamos
identificar as maiores causas, o que acontece com as
pessoas que sofreram esses tipos de agravos e o que
fazer para melhorar serviços que o Ministério da Saúde tem obrigação de implementar.
Campanhas educativas sobre o ciclo de vida
contam com todas as áreas de atuação do Ministério
da Saúde. Há grupos de trabalho interno e externo em
que circulam todas as informações sobre o assunto.
Nossos principais produtos, hoje, são as portarias do
Ministério da Saúde, que determinam as ações que o
Sistema Único de Saúde deve cumprir.
Ainda neste mês será assinada portaria, que
entrará em vigor a partir de 10 de janeiro de 2002, modificando a AIH. No final do ano de 2002, provavelmente, teremos os primeiros resultados da análise
dessas informações. Saberemos o que acontece com
as pessoas, quando elas dão entrada nos sistemas
de saúde.
Trata-se de portaria essencial, porque a notificação imediata de violências praticadas contra crianças
e adolescentes é uma grande vitória. Os profissionais
de saúde serão obrigados a notificar os casos de vítimas de violência aos conselhos tutelares. Faremos
uma catequese em nossos serviços, com a ajuda de
notável aliada: a Sociedade Brasileira de Pediatria.
Há dois anos a Sociedade elaborou manual de orientação para seus profissionais, no sentido de identificar violências cometidas contra crianças e adoles-
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centes. Defendemos que isso também se torne obrigatório em nossos sistemas.
A Portaria n° 814, publicada este ano, dispõe sobre a regulação médica das urgências e emergências. As pessoas vitimadas por acidentes ou violências
recorrem aos serviços de emergências públicos ou
privados, que precisam ser regulamentados para
aprimorar seu funcionamento. Nos últimos três anos,
o Ministério da Saúde tem investido pesadamente
para melhorar a capacidade de operação desse setor.
Os serviços de atendimento pré-hospitalar, cujos resgates financeiros são feitos pelos Estados, receberam recursos para aprimorar sua capacidade
operativa. Ela é otimizada na medida em que os profissionais são mais bem treinados e melhores veículos são adquiridos para transportar os pacientes.
Essa ação tem sido adotada nos últimos anos com o
intuito de tornar eficaz a atenção dada ao paciente. O
número de mortes é menor e há menos seqüelas
quando as pessoas são socorridas pelo atendimento
pré-hospitalar.
Em contrapartida, está sendo feito alto investimento nos hospitais de urgência e emergência em
todo o País para otimizar a estrutura operativa, o que
inclui novos equipamentos, melhores procedimentos
e capacitação de profissionais. Exemplo disso é a habilitação de ortopedistas do interior do Brasil, o que
permite que eles tenham acesso a novas formas de
tratamentos - o que nem sempre é possível. É notório
que esses profissionais realizam árduo trabalho nas
emergências dos grandes centros.
A partir deste ano implementamos parceria com
a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia,
a fim de capacitar em dois anos todos os profissionais
que trabalham no interior do País.
Outro trabalho bastante importante, desenvolvido pelo Ministério da Saúde, refere-se aos protocolos.
O protocolo de violência intrafamiliar será dirigido ao
agente comunitário de saúde, que irá identificar e informar situações de violência à gerência, de modo
que, a partir da identificação dessas famílias, possamos encontrar uma solução para o problema.
Estamos finalizando a elaboração de protocolo
para o diagnóstico de alcoolemia em pacientes que
apresentam quadro compatível com causas externas,
desenvolvido em parceria com todas as sociedades
médicas que agem em situações de trauma. O documento será disponibilizado para o público a partir do
mês de outubro, a fim de que todos possam enviar
sua opinião sobre o assunto ao Ministério da Saúde.
A intenção do Ministério é que tal documento jamais
seja usado corno prova em processos judiciais.
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Também estão presentes nesta reunião as pessoas responsáveis pelo desenvolvimento de outro trabalho bastante interessante, que diz respeito às orientações básicas para apoio psicossocial às pessoa
atingidas por violência. Foi redigido documento específico para os profissionais de saúde que atuam diretamente com as vítimas de violências. Há parceria de
várias instituições nos trabalhos relativos a causas
externas.
Também merecem ênfase os canais de televisão que informam a população sobre a saúde e suas
causas externas. A Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT ajudou o Ministério da Saúde a elaborar a Norma Nacional para a Construção de Veículos de Resgate, que define que as pessoas devem receber atendimento mais seguro nos serviços pré-hospitalares. Espera-se que, com isso, não seja mais necessário atender aos pacientes dentro de carros pequenos e que os padrões de altura e de capacidade
dos veículos sejam respeitados.
As Secretarias Municipais, Estaduais, o Governo Federal e esta Casa estão seriamente dispostos a
implantar o serviço.
Finalmente, apresento a seguinte mensagem:
somos todos responsáveis, indireta ou diretamente,
pela violência que acomete o País. Cabe-nos trabalhar em prol dessa mudança.
Muito obrigada. (Palmas)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria do Carmo Lara) - Pergunto se a Sra. Maria Helena Prado
gostaria de complementar a exposição.
A SRA. MARIA HELENA MELO PRADO
JORGE - Sra. Presidenta, propositadamente, preferi
apresentar minha exposição depois da Sra. Cláudia
Araújo, porque vou falar sobre algumas áreas específicas. Preferi que os dados fossem apresentados antecipadamente.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria do Carmo Lara) - Enquanto a Sra. Maria Helena Prado arruma as suas transparências, informo ao Plenário que
estão abertas as inscrições para o debate. Aqueles
que quiserem participar devem fazer sua inscrição na
mesa ao lado.
Após a exposição, estará aberto o debate.

A SRA. MARIA HELENA MELO PRADO
JORGE - (Apresentação de transparências)
As causas externas estão marcadas de verde;
os acidentes de trânsito, de amarelo; o restante, de
azul; e a taxa de mortalidade por suicídios, de vermelho.
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Com dados coletados desde 1960, é possível
avaliar o comportamento dessas taxas nos últimos 40
anos. As taxas de mortalidade por homicídio foram as
que tiveram os maiores aumentos. Em 1960, estavam
em quarto lugar e, no fim do século, alcançaram valores bastante elevados.
Outro gráfico mostra o Município de São Paulo em
cinco momentos: 1980, 1985, 1990, 1995 e 1999. A
mortalidade de adolescentes e jovens se dá por causas
externas. Adolescentes e jovens em geral são hígidos,
gozam de boa saúde, adoecem e morrem pouco. Se a
taxa de mortalidade desses adolescentes for de 100%,
em vermelho temos as mortes decorrentes de causas
externas e, em verde, de causas naturais.
Segundo dados de 1999, no Município de São Paulo, praticamente 65% das mortes por causas externas
ocorrem devido a homicídios. Isso corresponde a 6 mil
homicídios por ano em São Paulo. Trata-se especificamente de um conjunto de causas externas para a faixa
de 15 a 19 anos no ano de 1995. A fatia de cor verde é
representada por todas as outras causas externas, e os
homicídios estão marcados de vermelho.
Os 65% da figura anterior, se analisarmos especificamente a faixa de 15 a 19 anos, passam para
83%. Na faixa de 20 a 24 anos, encontramos praticamente 83% também.
Quando trabalhamos com taxas de mortalidade,
encontramos um valor médio para às causas externas, homicídios em particular, o que constitui um fator
interessante relacionado à guerra urbana. A taxa de
mortalidade no Brasil abrange as zonas rural e urbana, capitais, interior, enfim, tudo. No caso do exemplo
do Município de São Paulo, mostrei quais eram as taxas e como estavam evoluindo ao longo do tempo.
Também podemos trabalhar as taxas por áreas
dentro da própria metrópole, ou seja, considerando
todo o Município de São Paulo e dividindo seus vários
bairros. A média do Município está representada pela
cor verde. Há áreas em que os valores são bastante
pequenos. Em compensação, outras áreas extrapolam qualquer limite aceitável.
Do ponto de vista da prevenção, o foco principal
deveria estar concentrado nessas áreas.
Com essas transparências, tentei ilustrar o problema das metrópoles.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria do Carmo Lara) - Obrigada.
O conteúdo exposto pelas três debatedoras
com certeza reflete a violência da nossa realidade.
Como disse a Sra. Cláudia Araújo dos Santos, no final
da sua exposição, nossa responsabilidade como ci-
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dadãos e representantes do Poder Público é grande.
Devemos encontrar saídas.
O propósito desta Subcomissão é trabalhar nesse sentido e efetuar o levantamento de dados a partir
das nossas audiências públicas. No seminário, queremos propor algumas ações para enfrentar a situação.
Sabemos que não vamos encontrar uma solução do
dia para a noite, mas também não podemos considerar natural o que nos foi apresentado por intermédio
desses dados.
Hoje é o jovem que morre e que mata. Mais uma
vez confirma-se a tese de que a vida está perdendo
seu valor no mundo atual.
Antes de começar o debate, registro as seguintes presenças: Sr. Osvaldo Tolentino Filho, representante do Conselho Metropolitano de Saúde de Belo
Horizonte; Sr. Evaristo Garcia, representante do Fórum Estadual do Idoso de Minas Gerais; Sra. Terezinha dos Santos, representante do Nosocômio Santa
Isabel; representantes dos usuários do Conselho de
Saúde Local de Betim, Minas Gerais; Sra. Joana Paranhos, representante do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, Minas Gerais; Sra. Sônia Rocha, do Projeto Promoção da Saúde do Ministério da
Saúde; Sra. Maria de Lourdes, representante do Projeto de Promoção de Saúde; Sr. Carlos Alberto, representante do Conselho Municipal de Saúde de Betim,
Minas Gerais; Sr. Luiz Otávio Sales, do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República;
Sr. Carlos Afonso Cunha, do Conselho Nacional de
Saúde; Sra. Elcilene Leocarde, do Programa Saúde
da Mulher, do Ministério da Saúde; Sra. Rita de Cássia, do Ministério da Saúde; e Sra. Wilsa Helena, do
Ministério da Justiça. Agradecemos a essas pessoas
as suas presenças desde o início da preparação do
seminário.
Contamos com a participação de todos no seminário, assim como com as três debatedoras que apresentaram grandes contribuições.
Teremos três minutos para as intervenções, que
serão feitas em bloco.
Concedo a palavra ao Sr. Evaristo Garcia, representante do Fórum Estadual dos Idosos, por três minutos.
O SR. EVARISTO GARCIA - O programa é ligado diretamente ao Gabinete do Governador do Estado. A maior violência na área de saúde é que nós, idosos, deficientes físicos, mentais, leprosos, tínhamos
garantido um salário mínimo mensal, de acordo com
o art. 203, inciso V, da Constituição Federal de 1988,
para que não fôssemos dependentes dos membros
de nossas famílias.
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A monstruosidade começou com a Medida Provisória n° 1.729, que extingue, de uma só vez, o Conselho Nacional de Seguridade Social, o Conselho Nacional da Previdência e os Conselhos Estaduais e
Municipais de Previdência Social. Os recursos destinados aos fundos foram deslocados para o caixa único do Tesouro, já descontados 20% para o INSS, FEF
e o DRU. Calcula-se que um valor correspondente a
100 bilhões de reais já foi aplicado, sem vinculação de
recursos.
Foram atendidas as exigências do Consenso de
Washington e do FMI no sentido de gastar menos
com as despesas financeiras. Na Previdência, a renda vitalícia passou a se chamar Benefício de Prestação Continuada - BBC. Isso ocorreu no Dia Internacional do Idoso, quando foi dito que o idoso tem a obsessão de parar de trabalhar. Fomos chamados de
vagabundos. Disseram que o Tesouro Nacional não
poderia continuar arcando com a farra de deficientes
ou idosos, que recebiam um salário mínimo mensal.
Foi criado, portanto, o BBC, que implementou o recebimento de 45 reais per capta, no caso de quatro
pessoas que vivem sob o mesmo teto.
Não foi construída mais nenhuma universidade.
Mais de 150 mil adolescentes do Município de Belo
Horizonte não têm condições de continuar os estudos. Os salários dos trabalhadores estão congelados.
Profissionais das áreas de educação e saúdem recebem uma miséria. Os médicos, por exemplo, recebem
R$2,59 por consulta. Faltam medicamentos e ninguém quer trabalhar no setor de saúde pública.
O grau de pobreza aumentou nos Estados e Municípios porque a última determinação do FMI é gastar menos. É um absurdo que apenas 1,9% do Produto Interno Bruto seja investido em políticas sociais. Os
gastos públicos são feitos de forma assimétrica e hierarquizada. De um lado, são restritas as despesas
não financeiras, especialmente as sociais; de outro, a
mão é aberta e garante os recursos. Eis a maior causa da violência: as nossas políticas sociais são decididas em Washington.
Então, propusemos sejam discutidas três proposições no seminário: realização de ato nacional de
luta pela nossa soberania, no dia 21 de abril do ano
2002, para que as políticas sociais brasileiras sejam
discutidas nos Ministérios e não em Washington; realização de auditoria da dívida externa; derrubada da
Medida Provisória nO 1.729, que extinguiu a Seguridade Social e disponibilizou os seus recursos para o caixa único do Tesouro Nacional.
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Finalmente, esclarecemos que o Sr. José Serra
não é o Ministro, mas, sim, o Sr. Arminio Fraga. A população inteira sabe disso.
A partir desse diagnóstico, solicito ao Tesouro
Nacional que se manifeste a esta Comissão, porque
os dados apresentados configuram crime. Trata-se de
109 bilhões. Os descontos para os fundos sociais são
de 64 bilhões. Só foram restituídos 11 bilhões e 400
mil reais. E, com a Desvinculação de Receitas da
União - DRU, no período de 1999 a 2001, foram descontados 35 bilhões. Apelo para o Tesouro Nacional,
a fim de que demonstre a esta Comissão como está
gastando os recursos provenientes da Seguridade
Social.
Quanto ao REFIS, é absurda a norma segundo
a qual aqueles que recebem mais de 13 milhões não
precisam contribuir para a Seguridade Social. Eles refinanciam suas dívidas em até noventa anos.
A CPMF arrecadou, em dois anos, 3 bilhões e
400 milhões de reais. O que faz o Presidente da República quando falta dinheiro no caixa? Isenta as operações realizadas nas bolsas, ou seja, retira recursos
da Seguridade Social. Aonde vamos chegar? Levantamento sobre o assunto comprova que foram destinados a idosos e deficientes 350 bilhões.
Encaminhamos requerimento ao Governador
do Estado de Minas Gerais solicitando a criação do
Conselho da Ordem Social, praticamente esquecido.
Precisamos debater as causas da violência no
seminário. Se não analisarmos a situação pelo prisma
político, não vamos encontrar a solução para o problema. Dizer que"a menina quebrou a cara do colega;
que o menino enfiou a faca no colega" não resolve a
situação.
Os técnicos dizem que a causa é externa, mas
não a explicam. Desculpem-me pela franqueza, mas
na condição de idoso eu sofro e tenho que dividir o salário com quatro pessoas. Felizmente, já tenho o benefício assegurado, mas no caso da renda per capita
de 45 reais não é possível requerer o benefício de
prestação continuada.
Agradeço a todos a atenção. Peço desculpas
pela maneira como fiz o meu discurso, mas só dispunha de três minutos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Agradeço a V.Sa. a contribuição.
Concedo a palavra à Sra. Terezinha dos Santos.
A SRA. TEREZINHA DOS SANTOS - Boa tarde. Sr. Presidente, senhores membros da Mesa, conselheiros de saúde, sofredores e demais presentes,
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em Minas Gerais existem quatro nosocômios que amparam os portadores de hanseníase.
Vou fazer uma denúncia: na década de 30, mais
especificamente em 1932, inaugurou-se o Nosocômio Santa Isabel, popularmente conhecido como Colônia Santa Isabel, situada no Município de Betim,
Estado de Minas Gerais, para o tratamento da hanseníase. Os pacientes eram levados ao referido local
com a promessa de tratamento corpóreo. Chegavam
enjaulados, encaixotados, algemados. Foram separados de seus familiares e nunca mais foram encontrados, pois perderam a identidade. Naquela época, por
ser o único de Minas Gerais, o nosocômio chegou a
abrigar três mil pessoas, aproximadamente, de todos
os Municípios do Estado.
Realmente, há 46 anos era desenvolvido digno
tratamento por parte de médicos, religiosos e demais
profissionais que trabalhavam no referido hospital. Há
23 anos, no entanto, os serviços foram entregues à
Fundação Hospitalar do Estado de Minas GeraisFHEMIG, que deixa muitíssimo a desejar. Fa~am medicamentos, material para curativos, profissionais
qualificados, enfim, tudo de mais sagrado para os pacientes com seqüelas viverem bem, haja vista que
não têm pés, olhos, boca, ficam entregues ao ataque
de moscas-varejeiras e assistem a tiroteios na porta
da unidade onde estão exilados, sem terem a quem
recorrer. É esse o tratamento que merecem?
Além disso, estão presos há três anos num prédio
de dois andares sem ver o Sol nascer. Por causa desse
procedimento, já partiram, aproximadamente, cem pacientes, só na área assistencial Gustavo Capanerna. Cinco deles com câncer. E sabem qual era o medicamento
empregado para aliviar dores? Dipirona.
Outro aspecto relevante é que nunca foram encaminhados médicos especialistas para realizar tratamentos no Nosocômio Santa Isabel. E a FHEMIG, ao ser
questionada, não deu a mínima atenção ao caso. Os
pacientes estão à míngua. Por exemplo, uma mulher
idosa, deficiente visual, possui seqüelas as mais dolorosas possíveis e conseguiu receita de oitenta comprimidos de captopril de especialista caridoso. A farmácia do
Nosocômio Santa Isabel só fornece trinta comprimidos.
Quando os pacientes reclamam, os funcionários respondem que é ordem superior. Do contrário, vai faltar
medicamento para outros pacientes.
Cerca de 550 idosos com mais de 65 anos não
são cadastrados no Ministério da Saúde e não têm direitos garantidos. Tampouco a Fundação Hospitalar
do Estado de Minas Gerais tem esses dados. E os pacientes lá estão entregues às traças.
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Autoridades presentes, vejam que horror: um
paciente com seqüelas terríveis, sem pés e sem
mãos, recebe salário de 180 reais e paga aluguel ao
Nosocômio Santa Isabel. Há muitos anos, precisou visitar sua mãe enferma na cidade de Guanhans. Após
o falecimento da mãe, retornou ao nosocômio, mas se
deparou com aviso de que seus direitos haviam cessado, por ordem do Ministério da Saúde.
Consultei a Constituição Federal, Título I, Dos
Princípios Fundamentais, e encontrei, no art. 30, a seguinte assertiva:
Art.3°

.

111 - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e
regionais;
IV - promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
É também assegurado a todos os brasileiros o
acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte
quando necessário ao exercício do profissional.
Convido todos, encarecidamente, a não se limitarem a redigir o texto. Visitem o Nosocômio Santa
Isabel para constatar a situação com os próprios
olhos. Espero que o coração de V.Exas. fale mais alto
diante daqueles infelizes que não têm acesso aos direitos garantidos na Constituição brasileira.
Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Agradeço à Sra. Terezinha dos Santos.
Passo a palavra à Sra. Elcilene Leocarde.
A SRA. ELCILENE LEOCARDE - Boa tarde.
Em primeiro lugar, parabenizo os responsáveis por
esta iniciativa. Trabalho na área de saúde da mulher,
especificamente de violência sexual. Atuamos em diversos projetos sobre violência sexual contra crianças, mulheres e adolescentes.
Entendo esta audiência como evento preparatório do Seminário de Violência Urbana e Desenvolvimento. Discutiremos muito a violência estrutural. E os
dados apresentados hoje são suficientes para demonstrar a barbárie cotidiana e o medo de ter um filho
adolescente hoje. Porém, ainda são insuficientes para
demonstrar o efeito devastador da violência contra a
mulher no dia-a-dia de trabalho, no desenvolvimento
pessoal e profissional de adolescentes.
Sugiro que, ao discutirmos o desenvolvimento
urbano, abordemos também o aspecto humano, as
relações entre homens e mulheres. Li, recentemente,
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documento da Organização Mundial de Saúde sobre
os modelos da formação da masculinidade e da feminilidade das crianças que definem relações nas quais
a violência é constante. Os meninos são levados, desde muito cedo, a tomar atitudes destemidas e a adotar
comportamentos de risco. Todas as questões são resolvidas na base do conflito e da violência. As meninas recebem educação oposta, de certa maneira,
mas também sofrem os efeitos da violência.
Existem comportamentos que agridem a saúde
de homens e mulheres. Alguns homens se recusam a
usar preservativo e põem em risco a sua vida e a da sua
companheira. Quando o adolescente faz um pega na
estrada, põe em risco a sua vida e da sua namorada.
A violência sexual- assunto que não foi abordado - atinge, basicamente, as adolescentes. O livro "O
Impacto da Violência sobre a Saúde" mostra que 30%
dos casos de violência sexual atingem meninas com
menos de 11 anos de idade e 70% atingem meninas
com menos de 17 anos de idade.
Em grande parte, a violência é praticada em
casa e nas ruas. Todos os dias os jornais publicam reportagens, nas páginas policiais, sobre o assassinato
de meninas que, antes, são estupradas e torturadas.
Faz parte do cotidiano. Meninas sofrem abuso dos
pais biológicos por anos a fio, desistem da escola e
vão para as ruas. A maioria das meninas que estão
nas ruas hoje saíram de casa porque não agüentavam mais o abuso sexual e a violência doméstica.
Não acredito que possamos pensar no espaço
urbano sem considerar a situação de meninas que fogem do perigo que correm em suas próprias casas.
Não é possível pensar na cidade sem lembrar as ca sas. Não é possível pensar na cidade sem imaginar
as relações entre as pessoas.
Infelizmente, apesar dos avanços conquistados
nas últimas décadas, o homem ainda tem poder maior em relação à mulher. A ele ainda é permitido agredir a mulher para resolver conflitos muito simples. Por
exemplo: a comida não ficou bem fe~a e, por isso, a
mulher apanha.
As questões relativas ao desenvolvimento humano, às relações de gênero e ao seu impacto social
devem ser discutidas no seminário.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Agradecemos a V.Sa. a contribuição. O seminário
está em fase final de elaboração, o que foi objeto de
questionamento em uma das reuniões informais.
Concedo a palavra à Sra. Joana Paranhos.
A SRA. JOANA PARANHOS - Sou representante do Conselho Municipal de Saúde de Belo Hori-
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zonte. No Município de Vespasiano, sou usuária e, em
Belo Horizonte, sou trabalhadora.
Pude constatar vários tipos de violência, porque
sou técnica em enfermagem e trabalhei na emergência do grande Hospital João XXIII. Hoje, estou no
Centro de Saúde. Há muitas questões para discutir,
mas farei breve relato.
Nos tempos modernos, o homem tem capacidade de ir à Lua e a Marte como se fosse a outro país.
Porém, em pleno século XXI, convivemos com a mortal idade materna e infantil e, principalmente, com a
fome, uma das maiores injustiças da atualidade,
questão de calamidade pública. As riquezas estão
concentradas nas mãos de poucos, embora saibamos que caixão não tem gaveta.
A prescrição para a cura da violência é uma
dose de direito à educação, três doses completas de
ensino fundamental, médio e superior e, ao final, outra dose certa de saúde, lazer, segurança e trabalho.
Clamamos pelo não-pagamento da dívida externa, que já foi paga há muito tempo. Só a violência da
época da escravidão, que perdura até hoje, já pagou
essa dívida. A violência das ruas e do próprio lar é
conseqüência da política excludente deste País.
A Amazônia é a prova mais recente de agressão. Por onde passo, tenho tentado conscientizar a
bancada evangélica: "Não votem apenas por serem
evangélicos. Vocês acabaram de ver a grande agressão cometida contra todos nós". Como se não bastasse a nossa Amazônia estar sendo vendida e estarmos sendo escravizados pelo FMI, eis as bancadas
evangélicas apenas comprometidas com o seu próprio pessoal.
Deveríamos discutir a implementação dos Comitês de Mortalidade Materno-Infantil. Ainda não temos dados corretos, mas eles são violentos. Deve haver melhoria do ensino fundamental também, porque,
estando bom, há chance para negros e pobres. O
branco pobre também é considerado negro, é bastante discriminado. Merece a chance de chegar à faculdade. Vemos que não há ricos nas escolas públicas
de ensino médio, enquanto as faculdades públicas
são freqüentadas apenas por ricos e muito ricos. Isso
ocorre porque o pobre tem de trabalhar para manter
os seus estudos. Quando chega a época de ingressar
na faculdade, tem de partir para as instituições de ensino particulares. Acho que essa situação deve ser invertida. Também devemos mostrar os trabalhos das
ONGs e valorizá-los. Há muitos trabalhos e muitas
ONGs que trabalham contra a violência.
Moro num bairro que tem talvez o maior índice
de violência da Grande Belo HOrizonte e onde foi re-
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gistrado, em 1987, o maior índice de natalidade nacional e local. Trata-se de Morro Alto, formado em sua
maioria de pessoas que fugiram das enchentes de
Belo Horizonte. As crianças estão envolvidas com o
tráfico de drogas porque chegam até determinado período de estudo e não têm acesso a trabalho. Precisam ser "aviõezinhos" para sobreviver. É difícil passar
uma semana ali sem que haja três ou quatro mortes.
Portanto, temos de discutir as causas principais
da violência, lutando para que não sejam retirados recursos de áreas essenciais. Acho que o pagamento
da dívida externa deve ser revisto, porque já foi feito
há muito tempo.
Era essa a minha opinião.
Obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Obrigado, Sra. Joana Paranhos.
Passo a palavra ao último orador inscrito, Sr.
Carlos Alberto dos Santos.
O SR. CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - Boa
tarde. Sr. Presidente, senhoras e senhores palestrantes,
senhoras e senhores presentes, o ú"imo grande movimento social em defesa da vinculação de recursos financeiros que se viu neste País foi iniciado justamente
pelo setor de saúde, por meio da PEC n° 169, hoje
Emenda Constitucional n° 29, que, infelizmente, ainda
não está implementada na sua totalidade.
Eu gostaria de ver, a partir deste seminário,
mais um movimento criado neste País, a fim de acordar a população para a calamidade que gera violência. Gostaria que a Deputada Maria do Carmo Lara
comentasse a política de investimentos na área social
que teve a oportunidade de implantar no Município de
Betim, por meio de projeto democrático popular, mostrando ser viável e possível inverter a situação. É preciso priorizar o social, em vez de investir recursos públicos somente na área financeira, o que sistematicamente vêm fazendo as nossas autoridades.
A nossa companheira Maria Natividade, que representa os trabalhadores do Conselho Nacional de
Saúde, comentou algo sobre o assunto. Peço a V.Sa.
que exponha as perspectivas do segmento.
A política governamental colocou na marginalidade todos os servidores públicos, principalmente na
última década. Nós, servidores públicos, principalmente dos setores de ponta, seja da saúde, seja da
educação, somos massacrados pela falta de investimentos na requalificação e na capacitação de novos
profissionais e pela sistemática tentativa do Poder
Público de diminuir a nossa auto-estima diante da população brasileira.
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Eu gostaria que o fruto deste amplo seminário
com a sociedade brasileira, com trabalhadores capazes
de inverter a política social do País fosse campanha de
esclarecimento que envolvesse setores e políticos responsáveis desta Casa. Acredito que haja muitos políticos responsáveis aqui ainda. Poderíamos criar frente de
trabalho para conscientizar o povo, discutindo com ele
os problemas relativos às áreas de educação, saúde e
controle social. Poderíamos, de fato, implementar processo de conscientização do povo brasileiro a respeito
do resgate da soberania nacional.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Obrigado, Sr. Carlos Alberto dos Santos.
Vou conceder a palavra às integrantes da Mesa
para as suas considerações finais. Depois, a Coordenadora, Deputada Maria do Carmo Lara, encerrará
esta reunião de audiência pública.
Passo a palavra à Sra. Maria Natividade Santana, Conselheira Nacional de Saúde e representante
dos trabalhadores da saúde.
A SRA. MARIA NATIVIDADE SANTANA Estou muito satisfeita com as exposições feitas aqui,
com as denúncias e com o chamamento para a garantia da cidadania.
Imagino que, de imediato, devemos atacar as
causas radicais da violência neste País. Isso passa
pela modificação do modelo de gestão do Estado. O
modelo neoliberal causa tudo isso que os senhores já
expuseram, cujo mérito não vamos analisar porque
não é esse o objeto da nossa discussão.
Não sei se todos têm conhecimento de documento elaborado em 1993, chamado Nova Agenda
para o Brasil, no qual são apresentadas as pretensões do FMI em relação à área social deste País. Elas
se concretizam a cada dia. E, à medida que se concretizam, o quadro de violência se agrava. Precisamos atentar para isso.
Obviamente, precisamos estudar as questões
técnicas, o que é louvável. Considero muito importante
o documento aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde, porque nos dá bases para discussão. Além do lado
técnico, temos de fazer a discussão política dos motivos
que levam ao agravamento da violência no País.
Nesse documento - acho que todos poderiam
obtê-lo -, está bem discriminado, passo a passo, o
que deveria ser feito durante a década em relação à
saúde, à educação e à área social do País.
Sobre a emenda constitucional e o Orçamento,
tenho alguns dados. Pedi à Assessoria da Comissão
que tirasse cópia de documento referente à minha ex-
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posição. Enquanto isso, apresento alguns dados fornecidos mensalmente pela Comissão de Orçamento
e Finanças do Conselho Nacional de Saúde. No mês
de agosto, dos 950 bilhões e 300 milhões do Orçamento virtual, 537 bilhões e 900 milhões se referem à
rolagem da dívida, restando, portanto, 412 bilhões e
400 milhões, que classificamos como Orçamento
real. Ora, mais da metade do Orçamento se destina à
rolagem da dívida.
E mais: nos seis primeiros meses do ano foi pago,
de encargos e financiamentos, montante murto superior
ao dobro do Orçamento anual do Ministério da Saúde.
Só de juros, em seis meses, foi pago o equivalente ao
orçamento anual da área de saúde. Até 30 de junho, o
Ministério empenhou 15 bilhões e 100 milhões, aproximadamente, a quarta parte dos Encargos Financeiros
da União: 61 bilhões e 700 milhões!
Esses são os pontos nos quais, acredito, a Comissão deve começar trabalhando, ou seja, a aprovação do Orçamento de 2002. Todos têm conhecimento
de que serão retirados quase 6 bilhões do Orçamento
do setor até 2005.
Saúde, violência e questões sociais não estão
isoladas. Daí a necessidade de ataque conjunto aos
efeitos e às causas da violência.
Em relação aos recursos humanos, na área de
saúde temos problemas gravíssimos. Qualquer instituição, entidade, grupo social ou empreendimento humano que se preze não pode se basear em máquinas
ou em dinheiro, mas, sim, em recursos humanos, a
fim de aproveitar as potencialidades.
É preciso cuidar dos nossos recursos humanos.
Temos a expectativa de que isso será feito. Porém, temos consciência da luta que nos espera. Todos os
que militam na área de saúde sabem que aprovamos
na Conferência Nacional de Saúde a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos para o SUS.
Entretanto, estamos já no final do mês de setembro e
não conseguimos viabilizá-Ia no Conselho Nacional
de Saúde. Na hora exata em que estávamos acertando os detalhes finais, os gestores pediram vistas e
trouxeram urna série de pareceres jurídicos e normas
técnicas, dizendo que não havia possibilidade de implementar a NOB.
Se não articularmos movimento para aprovar,
daqui a um mês, a citada NOB ou, pelo menos, suas
diretrizes, haverá conseqüências ainda mais graves,
porque os trabalhadores não vão mais resistir. Se não
tivermos instrumento que permita aos gestores organizar a força de trabalho do SUS, com certeza, vamos
ter problemas maiores do que os que estamos enfrentando.
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Digo com toda a sinceridade que não tenho muitas ilusões sobre a rápida implementação da NOB,
mas tenho esperança e fé de que nós, trabalhadores,
ainda teremos a oportunidade, neste ano, de fazer valer aquilo que foi aprovado na Conferência e está aqui
no relatório - todos podem abrir e olhar -, cujo prazo
para implementação é de um ano.
Para essas sérias questões temos de ficar atentos. Só a nossa "insubordinação" - entre aspas pode nos levar à vitória em relação às políticas apresentadas pelo Governo Federal.
Agradeço à Comissão, à Exma. Deputada Maria
do Carmo Lara e a todos os presentes. O Conselho
Nacional de Saúde está à disposição, como sempre
esteve, para colaborar no que for preciso, apoiando
os técnicos do Ministério da Saúde na implantação
dessa política.
Eu comentava com a Ora. Maria Helena que o
documento é extremamente bem-feito, uma das melhores propostas que já chegaram ao Conselho Nacional de Saúde. Agora, cabe a nós, sociedade, ao Parlamento e aos trabalhadores lutar para que seja implementada.
Sabemos que não vamos acabar com a violência e com os acidentes, mas podemos minimizá-los,
lutando para que as pessoas se eduquem, para que
haja mais recursos para a área social. Dessa forma,
melhoraremos o quadro atual.
O mundo assiste, estarrecido, à insurreição dos
povos oprimidos pela maior potência mundial, o que
gera grande violência. Isso não queremos. A violência
não cura a violência. Temos de usar outros meios.
Não concordamos com isso, mas podemos até compreender por que essa violência está acontecendo
hoje. É muito constrangedor para o mundo ver isso
acontecer. A situação não é diferente para nós, que, a
cada dia, deparamo-nos com pequena violência doméstica ou com assassinatos.
Agradeço, portanto, a oportunidade e coloco-me à disposição, na qualidade de representante
do Conselho Nacional de Saúde, para trabalhar pela
implantação dessa política.
Obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Agradecemos à Sra. Maria da Natividade Santana.
Passo a palavra à Profa. Maria Helena Melo Prado Jorge.
A SRA. MARIA HELENA MELO PRADO
JORGE - Quero resgatar as últimas palavras da Sra.
Joana Paranhos, das quais gostei muito, em relação à
valorização do trabalho das ONGs. Essa é preocupa-

Fevereiro de 2002

DlARIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

ção muito grande do setor de saúde, porque seu trabaho tem extrema importância.
No ano passado, realizamos seminário na Universidade de São Paulo - USp, exatamente sobre a
violência e a criança. Houve até intercâmbio entre algumas universidades. No último dia de apresentação,
falei exatamente sobre a participação da comunidade. Levamos grupos de crianças que estão, vamos dizer, sob a responsabilidade de algumas ONGs, cuja
finalidade é tirá-Ias da ociosidade, dar-lhes certa dose
de lazer a que V.Sa. se referiu. Trata-se de ingrediente
extremamente importante para o combate e a prevenção da violência. Essas ONGs estão realizando grande trabalho e, por isso, devem ser valorizadas.
Aliás, essa é a nossa política. Digo nossa, porque tive a satisfação, durante o ano de 1999, de participar de grupo de técnicos, cujo trabalho vem agora à
tona. Espero, sinceramente, que surtam os efeitos
que esperamos.
Erradicar a violência é impossível, mas vamos
tentar diminuí-Ia. Se outros países e outras áreas conseguiram, por que não poderemos ter sucesso?
Será, portanto, trabalho conjunto. A Sra. Cláudia
passou, na última apresentação das suas transparências, mensagem nesse sentido. Trata-se de tarefa de
todos nós. Trata-se de atribuição do Poder Público implantar políticas que garantam segurança, saúde,
educação ao povo brasileiro. A violência é mosaico
multifacetado. A ação dos vários setores envolvidos
fará com que taxas assustadoras de violência cheguem a nível, pelo menos, mais aceitável.
Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Agradecemos à Profa. Maria Helena Melo Prado
Jorge.
Passo a palavra à Ora. Cláudia Araújo dos Santos.
A SRA. CLÁUDIA ARAÚJO DOS SANTOS Agradeço imensamente a V.Exas. a oportunidade de
participar desta reunião, bastante rica para nós, do
Ministério da Saúde.
Farei algumas ponderações. Em primeiro lugar,
peço desculpas ao Sr. Evaristo Garcia, porque para
nós, técnicos, causas externas são muito evidentes.
Para a sociedade, representam dificuldades.
Nesse livro verde que V.Sa. recebeu, que trata
da política nacional do Ministério da Saúde para a redução de acidentes e violências, há explicações mais
detalhadas das causas externas, dos acidente e da
violência.
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Todos apresentaram denúncias sérias e graves,
incluindo as relativas aos recursos financeiros, aos benefícios negados aos idosos, às minorias, aos nosocômios, além da violência contra mulheres e crianças.
Para nós, do Ministério da Saúde, os movimentos sociais darão respostas a todas essas dificuldades. A violência é institucionalizada e não se restringe
ao Governo ou à sociedade. É risco a que todos estamos expostos, independente da classe social, do credo e de outras situações.
O que V.Sas. estão propondo é que o seminário
sobre violência urbana que acontecerá no mês que
vem seja o espelho dos desejos da sociedade, do que
precisa ser modificado. A isso damos o nome de movimento nacional, necessidade real, que deve ser iniciado por esta Casa.
Um dos convidados lembrou que o setor de saúde puxa movimentos muito importantes. Na instalação do grupo que elaborou essa política, criamos um
movimento nacional. Entidades e sociedade levaram
seus interesses e suas respostas para o problema.
Nesse pequeno documento, estão alguns pontos muito sérias que precisam ser trabalhadas por todos nós.
Acredito que a violência não vai sumir das nossas vidas, mas se nos juntarmos poderemos fazer
com que diminua progressivamente. Em pouco tempo, poderemos obter melhores resultados. Para isso,
é necessária política de investimentos sociais em recursos humanos, melhores salários e frentes de trabaho' além de valorização de Organizações Não-Governamentais e de geração de emprego.
Eu gostaria que V.Sas. apresentassem essas
denúncias tão sérias e tão importantes ao Ministério
da Saúde. É nossa obrigação averiguá-Ias. Os nossos
técnicos irão aos nosocômios e às casas de saúde.
Não há bola de cristal no Ministério da Saúde para
que consigamos enxergar todos os Municípios do
País. A sociedade precisa dizer o que está acontecendo nas instituições de ensino.
Costumamos fazer uma brincadeira: quando
uma pessoa faz denúncia murto séria e grave ao Ministério da Saúde, a exemplo dos asilos, chove canivete naquele lugar. E são os nossos canivetes. O nosso pessoal se junta e vai fazer as auditorias possíveis
para que o problema seja resolvido. Por favor, façam
as denúncias formalmente. Precisamos delas e nos
comprometemos a fazer o que for possível para que
se modifique a situação.
Aquela pequena mensagem final é para todos
nós. Não é final bonrto. Trata-se de necessidade. Precisamos nos juntar para que as coisas se modifiquem.
Muito obrigada. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Obrigado, Sra. Cláudia Araújo dos Santos.
Informo que a Presidência da Câmara cancelou
a sessão ordinária em virtude da perplexidade que
causaram o assassinato do Prefeito de Campinas e
os atos terroristas nos Estados Unidos.
Peço à Deputada Maria do Carmo Lara, responsável pelo destaque dado ao tema salJde e violência
urbana na Conferência Nacional de Saúde e por esta
audiência pública, reassuma a coordenação dos tra balhos.
Agradeço a todos a participação, em especial às
senhoras que compuseram a Mesa.
(Falha na gravação.)
O SR. EVARISTO GARCIA - (Inaudível) conselho, conferência, fundo e plano de saúde. Nós, no
Estado, decidimos que os recursos deveriam ser destinados à gestão plena. Infelizmente, o Prefeito não
deixa que se estruture assim a saúde. Denunciamos
até ao Ministério Público, mas não houve nenhuma
iniciativa. Se o Prefeito não cumprir a Lei n° 8.142,
que seja editada portaria para conhecimento de todos
os Prefeitos. Caso contrário, suspende-se a gestão
plena.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria do Carmo Lara) - O Ministério da Saúde faz cobrança sobre
isso de vez em quando.
O SR. EVARISTO GARCIA - Eles têm de verifical' qual a melhor providência a tomar, saber como
funciona o programa da família. Sem isso, não é possivel. Os Prefeitos recebem o dinheiro e gastam como
querem.
Desculpe-me, Deputada Maria do Carmo Lara.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria do Carmo Lara) - Agradeço ao Deputado Gustavo Fruet,
Relator desta Subcomissão, a participação ativa. Nós
dois, na qualidade de parceiros, estamos empenhados em discutir a questão.
Considerando os resultados desta e da audiência anterior, ficou clara a importância de discutirmos
esse tema. Às vezes, a participação parlamentar é
pequena, mas são temas sobre os quais temos de
trabalhar a sensibilidade da Casa. Com disposição,
esta Subcomissão vai preparar o seminário, junto
com as entidades envolvidas.
Ressalto a importância dos pronunciamentos
das integrantes da Mesa, como bem disse o nobre
Deputado Gustavo Fruet. Gostaria de convidá-los
para a próxima audiência pública, a ser realizada no
dia 19 de setembro, semana que vem, na qual discuti-
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remos o seguinte tema: políticas de segurança pública de Estados e Municípios brasileiros. Trata-se de
mais uma oportunidade de discutir esse grandioso
desafio das nossas cidades.
Com certeza, sairemos daqui com mais responsabilidade e munidos de mais dados para empreender a caminhada. Muito obrigada.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos da presente reunião.
Está encerrada a reunião.
Ata da Vigésima Quarta (Reunião Ordinária),
Realizada em 19 de setembro de 2001
Às dez horas e dezoito minutos, do dia dezenove de setembro de dois mil e um, no Plenário quatorze
do Anexo dois, reuniu-se, sob a Presidência da Deputada Socorro Gomes, a Comissão, a Comissão de
Desenvolvimento Urbano e Interior para discussão e
votação da pauta. Compareceram os Senhores Deputados: Socorro Gomes e João Castelo, Vice-Presidentes; Adolfo Marinho, Sérgio Novais, Euler Morais,
Eunício Oliveira, Gustavo Fruet, José Chaves, José
índio, Clovis IIgenfritz, Iara Bernardi, Maria do Carmo
Lara, Simão Sessim, João Sampaio, titulares; Juquinha, Lúcia Vânia, César Bandeira, Pedro Fernandes,
Roberto Pessoa, Asdrúbal Bentes, Moacir Micheletto,
Lincoln Portela e Marcos Afonso, suplentes. Deixaram
de registrar suas presenças os Senhores Deputados
Edir Oliveira, João Leão, Luisinho, Mauro Fecury, Sérgio Barcellos, Paulo Octávio, Marinha Raupp, Eliseu
Moura, Nilmário Miranda. Havendo número regimental a Presidência declarou abertos os trabalhos. Expediente: A Presidência comunicou a participação do
Deputado Marcos Afonso no "Seminário sobre lntegração Fronteiriça Brasil-Bolívia-Peru" na cidade de
Arequipa, no Peru, no período de dois a quatro de setembro do corrente ano, representando a Comissão
de Desenvolvimento Urbano e Interior. Às dez horas e
vinte minutos a Deputada Socorro Gomes passou a
presidência para o Deputado Simão Sessim. Ordem
do Dia: A _ Requerimento:1 - Do Deputado Gustavo
Fruet - que "solicita a participação desta Comissão no
evento a ser realizado pelo Ministério da Justiça referente à violência urbana". O autor defendeu o requerimento. Em votação: aprovado por unanimidade. 02 do Sr. Sérgio Novais - que "sugere a designação de
um representante dessa Comissão para participar do
XII Congresso Brasileiro de Engenharia de Pesca".
Em discussão: fizeram uso da palavra a Deputada
Maria do Carmo Lara, e os Deputados Euler Morais e
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Clovis IIgenfritz. Em votação: o requerimento foi aprovado por unanimidade. Às onze horas e cinco minutos
o Deputado Simão Sessim passou a Presidência ao
Deputado Djalma Paes. Na presidência dos trabalhos, o Deputado Djalma Paes informou aos membros
da Comissão sua participação no lançamento da cartilha do Estatuto da Cidade, no auditório da CNI, promovido pela Caixa Econômica Federal. 02 - do Sr.
Fernando Ferro e outros - que "requer seja realizada
visita à região do semi-árido piauiense e maranhense, com integrantes da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, da Comissão de
Desenvolvimento Urbano e Interior, da Amazônia e
Desenvolvimento Regional, com o objetivo de conhecer a região, bastante degradada no quisito ambiental
e os projetos que visam recuperar a área". O autor de·
fendeu o requerimento. Em votação: aprovado por
unanimidade. 04 - da Sra. Socorro Gomes - que "requer, junto à Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior, audiência pública com os Srs. Diretores da
Caixa Econômica Federal- CEF e da Empresa Gestora de Ativos (EMGEA), presente o órgão representante do Ministério Público, para tratar de aspectos referentes à questão habitacional no País, notadamente
no que se refere às novas medidas anunciadas pelas
medidas Provisórias N°s 2.223, de 04-09-01 e 2.212
de 30-8-01". A autora defendeu o requerimento salientando a importância do financiamento habitacional,
principalmente para as famílias de baixa renda e a necessidade de o legislativo acompanhar e estudar as
novas medidas que estão sendo implementadas. Em
votação: aprovado por unanimidade. B - proposição
sujeita à apreciação do Plenário da Casa: Tramitação
Ordinária 05 - Projeto de Lei n° 819/1999 do Sr.
Armando Monteiro Neto, que "dá nova redação aos
incisos 1,11 e 111, do art. 20 da Lei n° 8.167, de 16 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a aplicação do Fundo de Investimentos do Nordeste FINOR e do Fundo
de Investimentos da Amazônia - FINAM". Relator: Deputado César Bandeira. Parecer: Favorável. O Presidente adiou a discussão do projeto devido à ausência
do Relator, Deputado César Bandeira. C - Proposições Sujeitas à Apreciação das Comissões: Tramitação Ordinária 6 - Projeto de Lei n° 2.827-A/2000 do
Deputado Pedro Chaves, que "dispõe sobre a inclusão dos Municípios do nordeste do Estado de Goiás
na área de atuação da Superintendência do Desen-
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volvimento do Nordeste - SUDENE". Relator: Deputado Euler Morais. Parecer: Favorável. O Presidente
concedeu a palavra ao Relator, Deputado Euler Morais que apresentou seu parecer registrando que a Comissão de Economia, Indústria e Comércio já aprovara o projeto. O Deputado Pedro Chaves defendeu seu
projeto. O presidente colocou o projeto em discussão.
O Deputado Clovis IIgenfritz solicitou a palavra e
apresentou suas considerações sobre o projeto. Não
havendo mais oradores, o Presidente colocou o Parecer em votação. O parecer foi aprovado por unanimidade. 7 - Projeto de Lei n° 4.232/2001, de autoria do
Deputado Clementino Coelho, que "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". Relator: Deputado
João Sampaio. Parecer: Favorável. O Presidente concedeu a palavra ao Relator, Deputado João Sampaio,
para leitura do voto e encaminhamento da votação.
Em discussão. Não houve discussão. Em votação: o
parecer favorável do Relator foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às onze horas e quatorze minutos, antes convocando reunião de audiência pública
para o dia dezenove, às quatorze horas e trinta minutos. E, para constar, eu, James Lewis Gorman Júnior,
Secretário, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente, Deputado
Djalma Paes, , e encaminhada à publicação no Diário
da Câmara dos Deputados.
Ata da Vigésima Quarta-A Reunião Ordinária
(Audiência Pública). Realizada em 19 de setembro
de 2001
Às quatorze horas e cinqüenta e oito minutos do
dia dezenove de setembro de dois mil e um, no Plenário 14 do Anexo" da Câmara dos Deputados, reuniu-se, sob a Presidência do Deputado Djalma Paes,
a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior.
Compareceram os Deputados João Castelo e Socorro Gomes, Vice-Presidentes; Adolfo Marinho, Euler
Morais, Gustavo Fruet, Maria do Carmo Lara, Simão
Sessim e João Sampaio, titulares; e Juquinha, Pedro
Fernandes e Linconl Portela , suplentes. Ordem do
Dia: Reunião de Audiência Pública, com a presença
dos convidados: Pedro Alberto da Silva Alvarenga,
Secretário Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça; e Antônio Carlos Biscaia, Coordena-
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dor do Núcleo de Estudos sobre Segurança Pública
do Instituto Cidadania. O Presidente, Djalma Paes declarou aberta a reunião ordinária de Audiência Pública sobre "A Política de Segurança Pública dos Estados e Municípios Metropolitanos" promovida pela
Subcomissão Especial sobre Violência Urbana e Segurança Pública, convidou para compor a mesa os
Senhores Pedro Alberto da Silva Alvarenga e Antônio
Carlos Biscaia e agradeceu-lhes a presença. O Presidente explicitou as disposições regimentais que norteiam as audiências públicas e justificou a ausência
da Deputada Maria do Carmo Lara, presidente da
Subcomissão Especial sobre Violência Urbana e Segurança Pública, que naquele momento estava no
Plenário, fazendo um pronunciamento durante o
Grande Expediente. Em seguida passou a palavra ao
primeiro expositor, Dr. Pedro Alberto da Silva Alvarenga, que detalhou para a platéia a estrutura da Secretaria Nacional de Segurança Pública, explicitou seus
objetivos, salientou a importância da prevenção à violência e das ações conjuntas entre as três esferas de
poder - municipal, estadual e federal - e distribuiu cópias do Plano Nacional de Segurança Pública. A Presidência agradeceu ao expositor e passou a palavra
ao Dr. Antônio Carlos Biscaia, que defendeu a tese
que o tema segurança pública deve ser tratado de
modo suprapartidário, como uma política governamental permanente e não como programa emergencial. Advogou que segurança pública significa preservação do cidadão de forma ampla e que os índices de
violência só se reduzirão se as políticas sociais derem
prioridade ao ser humano. Declarou-se contrário à criação de uma polícia municipal armada e favorável a
que o município tenha uma estrutura para promover a
segurança. O Presidente expressou seus agradecimentos e registrou a presença dos Senhores Edgar
Ribeiro Rios, do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais da Polícia Militar e Comandante do Bombeiro Militar; Inaldo Soares Rodrigues, do Sindicato
dos Policiais Civis do DF - SIMPOL; Edmilson Fonseca, da Associação Nacional dos Militares Estaduais; e
Luiz Otávio Sales Bonfim, do Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República. Às dezesseis horas e dez minutos o Deputado Djalma Paes
passou a presidência dos trabalhos à Deputada Maria
do Carmo Lara. Durante os debates, usaram da palavra os Deputados Gustavo Fruet, Clóvis IIgenfritz e
João Castelo. Às dezesseis horas e trinta minutos a
Deputada Maria do Carmo Lara passou a presidência
da Mesa ao Deputado Gustavo Fruet. O Presidente
concedeu a palavra aos inscritos: Eunice Guedes, representante da Rede Saúde; Artur Custódio, do Con-

Fevereiro de 2002

selho Nacional de Saúde; e Maria Laura, ex-deputada. Às dezessete horas, a Deputada Maria do Carmo
Lara reassumiu a presidência dos trabalhos. Ao término dos debates, a Presidência passou a palavra aos
convidados para as considerações finais e agradeceu
a presença dos convidados e demais participantes.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e vinte minutos, a presidência encerrou os
trabalhos, tendo antes, convocado reunião de audiência pública para o dia vinte e seis de setembro às quatorze horas e trinta minutos, neste mesmo plenário. E,
para constar, eu, James Lewis Gorman Júnior, , Secretário, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada,
será assinada pelo Presidente, Deputado Djalma
Paes, , e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes) Na qualidade de Presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior da Câmara dos Deputados, declaro abertos os trabalhos desta reunião de
audiência pública sobre a política de segurança pública dos Estados e Municípios metropolitanos.
Inicialmente, gostaria de agradecer o comparecimento a todos os presentes e convidar para compor
a Mesa dos trabalhos o Sr. Pedro Alberto da Silva
Alvarenga, Secretário Nacional de Segurança Pública
do Ministério da Justiça, e o Sr. Antonio Carlos Biscaia, Coordenador do Núcleo de Estudos sobre Segurança Pública do Instituto Cidadania.
Informo aos senhores presentes que a lista de
inscrição para os debates encontra-se sobre a mesa,
com o nosso Secretário, aqui à esquerda.
Os Deputados que desejarem interpelar os expositores deverão registrar seu nome e assinatura na
referida lista e só poderão abordar o assunto da exposição, pelo prazo máximo de três minutos, tendo o interpelado igual tempo para responder, facultadas a
réplica e tréplica pelo mesmo prazo, vedado ao orador interpelar qualquer dos presentes. Informo, ainda,
que não haverá apartes durante as exposições dos
senhores convidados.
Gostaria também de justificar a ausência da Deputada Maria do Carmo Lara, Presidenta da Subcomissão de Violência Urbana da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior. S.Exa. foi sorteada hoje
para falar no Grande Expediente. Tão logo termine
seu pronunciamento em plenário, estará conosco
aqui na Comissão. Também registro a presença do
Deputado João Castelo, membro desta Comissão.
Concedo a palavra ao Sr. Pedro Alberto da Silva
Alvarenga, que disporá de vinte minutos para fazer
sua exposição.
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O SR. PEDRO ALBERTO DA SILVA
ALVARENGA - Sr. Presidente, agradeço o convrte. A
duração da minha exposição seria de aproximadamente uma hora. Então, vou ter de correr para tentar
vender o meu peixe para os senhores.
Falarei sobre a nova estrutura da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do tão conhecido Plano
Nacional de Segurança Pública, do Fundo Nacional
de Segurança Pública e das medidas de integração.
Permitam-me ficar de pé.

(Projeção de slides.)
Inicialmente, falarei sobre a Secretaria Nacional
de Segurança Pública. No ano passado, ela foi reestruturada. Até o dia 20 de dezembro de 2000 éramos
22 integrantes, hoje somos 95 pessoas trabalhando
na Secretaria. Temos dois Departamentos: um de
Articulação de Ações Policiais e outro de Articulação
de Ações de Segurança Pública.
Falarei rapidamente sobre cada um, porque só
me deram vinte minutos. Serei bem veloz.
Em primeiro lugar, existe a Coordenação de
Ações Antidrogas, Operações Especiais e o Subsistema de Inteligência. Basicamente, a ação antidrogas
é a parte da repressão, que era da SENAD - Secretaria Nacional Antidrogas.
Temos também o Subsistema de Inteligência,
uma novidade. Estamos criando núcleos de inteligência em cada Estado dedicados única e exclusivamente à área de segurança pública.
E temos o Setor de Operações Especiais. Até o
dia de hoje já realizamos dez operações em nível nacional visando à integração, ou seja, à presença da
Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da PoIícia Civil e da Polícia Milrtar.
Para exemplificar, já houve casos de em uma
operação termos o envolvimento de 35 mil policiais no
mesmo dia, no mesmo espaço de tempo e na mesma
hora. Isso visa à integração e ao custo/benefício de
meios. Já houve caso de termos uma viatura da Polícia Rodoviária Federal tripulada por um representante da Polícia Rodoviária Federal e com representantes da Polícia Militar e da Polícia Civil, tendo a Receita
Estadual presente.
No segundo Departamento, temos a Coordenação de Treinamento, a Estatística, o INFOSEG, a Modernização e a Gerência do Fundo Nacional.
Temos aqui na sala o Sr. André Dantas, diretor
desse departamento. Na área de treinamento, hoje
estamos com 25 temas, estamos realizando 130 cursos em nível nacional, com abrangência de 4 mil multiplicados, e vamos ter um envolvimento total neste
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ano de 35 mil policiais. Esses cursos são dedicados
não só à Polícia Militar, como à Polícia Civil, com a
participação da Polícia Federal e também da Polícia
Rodoviária Federal.
Temos a parte estatística e o INFOSEG, cujo
maior objetivo é ter um perfil das polícias. Em breve os
senhores terão isso no site do Ministério da Justiça.
Hoje já temos uma boa coletânea de informações,
mas nossa maior preocupação é de realmente obtermos um retrato, um espelho real do que ocorre nos
Estados não só em índices criminais, mas em termos
de perfil de polícia.
Temos o INFOSEG, que, na realidade, é um
banco de informações, dados criminais. Temos o setor de modernização dedicado à segurança pública,
onde toda e qualquer informação de notório conhecimento ou experiência de excelência é identificada,
tendo como objetivo difundirmos isso em nível nacional. Por exemplo, temos um trabalho junto à
ANFAVEA para identificação e para elencarem-se os
requisitos operacionais de veículos a serem dedicados à polícia; não só os veículos, mas os demais equipamentos. Não adianta comprarmos um carro que
não atenda à atividade-fim da polícia. Há exemplos
também de armamentos. Não adianta termos um número elevado de tipos de armamento se não identificamos o cenário desses armamentos.
Dentro da própria modernização, criamos o observatório, onde é feita essa identificação, e criamos
também o Prêmio Nacional de Segurança Pública,
dedicado não só aos órgãos que apresentam melhor
desempenho, mais ainda ao cidadão profissional de
segurança pública que foi identificado de tal maneira
que venha a ganhar esse prêmio. O objetivo maior é a
valorização do policial, resgatando sua auto-estima.
Temos a gerência do Fundo Nacional de Segurança Pública. Temos uma equipe onde recebemos
os Planos Estaduais de Segurança Pública. Lá esses
planos são analisados na área técnica e aprovados
ou não. Após essa aprovação, são colocados à disposição de um Conselho Gestor, que vai aprovar ou não,
o que comentarei mais à frente. Com isso, fazemos a
distribuição do fundo, que, na realidade, faz parte de
uma das ações do plano, sendo uma ação pioneira do
Governo Federal.
Nosso objetivo é atingir o plano nacional. Perguntaria a esta platéia quem realmente já leu com total transparência o Plano Nacional de Segurança PÚblica três vezes. A senhora que sorriu já leu? Com total transparência, diga. Nunca leu, não é? Você, que é
da polícia, já leu? Quantas vezes? Então, é uma pergunta murto normal. Vou fazer uma distribuição do
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Plano Nacional. É importante que não leiamos somente uma vez, mas que tenhamos esse comportamenta de ler em momentos esparsos, porque, a cada
momento em que tive a oportunidade de ler o plano,
consegui identificar uma ação que não tinha visualizado ainda em benefício do cidadão brasileiro,
Na realidade, esse plano, que foi lançado em 20
de junho, tem uma visão sistêmica, São quatro medidas, quinze compromissos e 124 ações, Das quatro
medidas, temos medidas de exclusiva responsabilidade do Governo Federal; temos uma segunda, que é
a articulação e o apoio do Governo Federal com o
Estadual; e a terceira e a quarta são de natureza normativa institucional.
Vou-me ater à Ação na 93, que é a criação do
Fundo Nacional de Segurança Pública, segundo a
qual o Governo Federal vem contemplar os Estados.
Mas o nosso plano, na realidade, tem o objetivo que
vou permitir-me ler para os senhores: aperleiçoar o
sistema de segurança pública brasileiro, por intermédio de propostas que integrem políticas de segurança, políticas sociais e ações comunitárias de forma a
reprimir e prevenir o crime e reduzir a impunidade, aumentado a segurança e a tranqüilidade do cidadão
brasileiro.
Vamos agora falar sobre o Fundo Nacional. Trata-se de uma ação que inicialmente era urna medida e
hoje já é uma lei. Objetivo maior: apoiar projetos de
responsabilidade dos Governos do Estado e do Distrito Federal na área de segurança pública e dos Municípios onde haja guardas municipais.
Os recursos são os consignados em lei, doações, os decorrentes de empréstimos e de outras receitas. Isto está na lei; quem quiser detalhar é só buscar a lei que está lá.
Temos o Conselho Gestor Administrativo, que
tem dois representantes do Ministério da Justiça, um
dos quais é o Presidente e Secretário Executivo do
Ministério da Justiça. E é composto também por representantes do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, da Casa Civil da Presidência da República, do Gabinete de Segurança Institucional e da
Procuradoria-Geral da República.
Toda e qualquer coisa realizada com verba do
Fundo deve ter o aval desse Conselho Gestor. Temos
urna reunião mensal com o Conselho Gestor, na qual
são apresentados esses planos estaduais, são discutidos o porquê, como e qual o critério, e é aprovado
com aval e respaldo jurídico.
O apoio é dedicado a reequipamento das polícias estaduais, treinamento e qualificação dos policiais
civis e militares e guardas municipais. ao sistema de
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informação e estatística policiais, ao Programa de Polícia Comunitária e à Polícia Técnica Científica.
Compromisso do Estado - isto está na lei: redução da criminalidade, aumento do índice de apuração
de crimes, desenvolvimento de ações integradas,
aperleiçoamento do contingente de policiais e outros,
a critério do Conselho Gestor.
Critério para distribuição dos recursos: população, número de policiais e número de homicídios dolosos. Identificamos o índice, e com esse índice pegamos o grande total e fizemos a divisão. Se algum dos
senhores tiver qualquer tipo de sugestão para modificar esse critério, basta sugerir, que apresentaremos à
avaliação do Conselho Gestor.
O Fundo Nacional, que no ano passado distribuiu 251 milhões de reais, este ano tem 403 milhões de
reais dentro desse programa de treinamento, de reaparelhamento, de intensificação de policiamento em
áreas críticas e de polícia comunitária.
Neste quadro, temos uma divisão onde há convênio com o Estado, aplicação direta da própria Secretaria nos Estados, uma parte dedicada a Municípios - neste ano, são 15 milhões de reais - e uma parte
dedicada à fronteira. Essa parte de fronteira foi identificada em reuniões que realizamos junto aos Conselhos Regionais de Segurança. No caso, foi o Conselho de Fronteira, composto pelos Estados do Acre, de
Rondônia, de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul e
do Paraná. E ali achamos por bem apresentar essa
solicitação ao Conselho Gestor, onde este ano conseguimos ser contemplados com 22 milhões de reais.
Após o conhecimento dos demaís Estados que
possuem fronteira seca, eles recorreram a nós, o
Conselho Gestor autorizou e hoje estamos contemplando dez Estados com essa mesma verba.
Achamos por bem fazer um seminário, uma oficina, em que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária
Federal e as Polícias Estaduais apresentaram plano
para apoio à área de circunvizinhança da fronteira,
porque a fronteira é da competência da Polícia Federal, mas a área da circunvizinhança é da competência
do Estado; ou seja, uma cidade longe da fronteira
deve ter urna delegacia, um posto fiscal, um departamento ou uma sala com representantes da Polícia Militar. Esta foi a nossa intenção, para dar continuidade
a todo o segmento dessa área fronteiriça. O total geral
apresentado para o ano que vem foi de 65 milhões de
reais. Estamos contemplando este ano com 22 milhões de reais e no ano que vem, sem dúvida, vamos
repassar o que falta.
Aqui vemos um quadro geral com a divisão dos
Estados. Aproveito para sinalizar que, na parte do
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Acre, assinalada em azul, o convênio está recebendo
5 milhões de reais. Nenhum Estado está recebendo
menos do que 5 milhões de reais. No ano passado,
ocorreu isso no próprio Acre. A coluna da direita é de
2000. Temos aplicação direta que a Secretaria também está dedicando ao Estado, num total de 5 milhões, 259 mil reais mais 10%, que o próprio Estado é
compulsado a aplicar na área de segurança.
Aproveito a oportunidade para lembrar que o
Estado, recebendo esse adicional do que é o Fundo
Nacional, também tem por obrigação continuar aplicando a verba que já aplicava em segurança pública.
Aí temos os demais Estados. Os senhores não
precisam copiar. Basta entrar no site do Ministério da
Justiça, que temos isso. Se lá houver algum problema, é só nos ligar, que teremos imenso prazer em repassar.
Quero lembrar que todos os projetos e cópias de
convênio são encaminhados à Procuradoria-Geral da
República e à Assembléia Legislativa de cada Estado,
para controle e acompanhamento. Se algum dos senhores quiser recebê-los, teremos imenso prazer em
entregar cópias desses convênios.
A distribuição desses recursos, na realidade,
para dar uma visualizada boa, é feita da seguinte forma: 45% para intensificação do policiamento ostensivo; 33% para reaparelhamento; 19% para implantação e polícia comunitária; 3% para treinamento. Três
por cento em treinamento é muito dinheiro em relação
ao aplicado, e nossa idéia é investir mais ainda em
treinamento no próximo ano, porque essa mudança
de comportamento não é imediatista.
Precisamos de um tempo, de uma resposta, que
deve ser na formação do policial, na manutenção operacional desse policial. Mas para que o policial seja
valorizado e recupere a sua auto-estima, há necessidade de ele ter um equipamento digno, trabalhar em
instalações adequadas, ter um equipamento de comunicação correto, ter uma escola de formação, uma
academia condigna, com equipamento e computador.
Há necessidade de o cidadão ter segurança ao se dirigir a uma delegacia e lá encontrar equipamentos de
ponta, ter a presença da pessoa que vai atender com
a total intenção de recebê-lo. Já podemos observar
no Rio de Janeiro a Delegacia Legal, onde os atendentes são universitários. Então, o cidadão terá segurança e mais confiança no policial, e já estamos observando isso.
Quero ratificar que isso não acontece de um dia
para o outro. Mudança de comportamento não é comprar, tomar e receber. Não ocorre de um dia para o ou-
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tro, principalmente quando se fala em formação, atualização operacional e integração.
Aqui está a distribuição. Quero lembrar a V.Exas.
que a minha equipe e eu colocamos a cabeça no travesseiro e sabemos que aquela divisão foi a mais honesta e transparente possível. Eram os dados de que
dispúnhamos. Essa é a realidade.
Houve apoio aos projetos dos Municípios. Vou
falar bem rapidamente sobre isso, pois talvez alguém
tenha alguma dúvida. Hoje, vamos dedicar 15 milhões
aos Municípios, à área de treinamento e à polícia comunitária. Também estamos atendendo, inicialmente,
a 50 Municípios já identificados. O critério da distribuição de recurso efetivo é a relação população/índice
de homicídios. Cada Município tem um Plano Municipal de Segurança Pública em articulação com as polícias estaduais. Isso é fundamental. Também devem
seguir a cartilha da Guarda Municipal.
Na coordenação de modernização, identificamos sério problema. Hoje, no País, há várias Guardas
Municipais instaladas, mas não temos um regulamento ou algo que nos oriente. Portanto, já recebi na Secretaria mais de 25 Prefeitos, que me questionaram:
"Sr. Secretário, como o senhor poderia me ajudar a
instalar uma Guarda Municipal? Como posso manter
ou me desfazer da Guarda Municipal?" Achamos por
bem criar uma cartilha, que, na realidade, é um regulamento. Foi feita uma articulação com todos os Estados.
Quero aproveitar este momento para dizer que
minha posição na Secretaria não é de Secretário,
mas de cidadão, de um cliente de segurança pública.
Segundo orientação do Ministério da Justiça,
toda e qualquer ação realizada na Secretaria tem de
ser feita em articulação com os Estados, porque nosso objetivo é articular, apoiar e, acima de tudo, escutar. Se estamos escutando, vamos ter condições de
apoiar e, talvez, de conseguir modificar algo neste
País.
O compromisso dos Municípios é seguir a filosofia direcionada para as Guardas Municipais e preconizada pelo Ministério da Justiça: que as Guardas Municipais sejam voltadas para o atendimento do cidadão, que haja a adoção da política comunitária, a padronização na seleção, no treinamento e nos equipamentos da Guarda Municipal.
Muitas pessoas dizem que normalmente as verbas são destinadas para as grandes metrópoles e as
Capitais. Porém, são destinadas para os Municípios
também. Quem define a prioridade é a Secretaria de
Segurança Pública de cada Estado, porque quem
sabe onde o sapato aperta é o dono do sapato.
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Há outro fator no Plano Nacional de Segurança
Pública: as ações. Se verificarmos as Ações n° 56 a nO
69, que estão elencadas, veremos que todas elas
vêm contemplar os Municípios, de maneira a atender
à segurança pública. Segurança pública não é só a
polícia, como já disse no início da palestra.
Foram lançadas medidas de integração pelo
Governo na área de Administração Superior: subordinação da Polícia Civil e Militar a uma única Secretaria,
ou seja, o Secretário de Segurança do Estado não
pode estar ligado ao Governador e quem conversa
com o Governador, na pasta da Polícia Militar, é o Comandante da Polícia Militar.
Portanto, subordinado ao Secretário de Segurança está o Comandante-Geral da Polícia Militar e o Diretor-Gerai da Polícia Civil. Trata-se de urna linha lógica de
ação que tern por objetivo a integração e a economia
custo!benefício. Com isso, temos a certeza de que vamos vo~ar mais para o objetivo fim dessas duas instituições, que é o lado profissional da instituição.
Temos a atribuição da Secretaria de Estado responsável pela segurança pública nas funções de cunho burocrático-administrativo, a implantação do
Conselho Superior de Polícia para Planejamento Integrado e direção estratégica das polícias, composto
pelos dois dirigentes e não por um ou por outro, isoladamente; temos, na esfera orgânico-administrativa, a
integração das redes telemática, comunicação e informática das polícias.
Atualmente, alguns Estados mudaram, já estão
com o Centro Integrado de Operações, mas em outros a Polícia Civil usa uma freqüência e a Polícia Militar usa outra. Portanto, estamos integrando as polícias por intermédio da nossa política, com o repasse de
verbas, com o apoio de todos os Secretários de Segurança e de todos os comandantes da Polícia Militar e
dos Delegados Gerais da Polícia Civil. Estão agindo e
hoje podemos observar que há um discurso único.
Tivemos oportunidade de ver, há uns vinte dias,
quando foram assinados os primeiros convênios com
dez Estados, a presença de dezoito secretários de
segurança em uma reunião, e o discurso era único.
Até hoje já repassamos 300 milhões do fundo e essas
verbas são repassadas em duas ou três vezes aos
Estados.
Temos a implantação de Centros Integrados de
Segurança Pública, nos quais vão ser instaladas unidades operacionais; temos a implantação de centrais
de emergência com despachos únicos, estando integradas as duas Polícias; temos a adoção da filosofia
de polícia comunitária em projetos e programas integrados nas duas polícias; temos, na esfera do aperfei-
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çoamento sociocultural, implantação de curso de formação e aperfeiçoamento, a exemplo do Pará, que
tem o Instituto Especial de Segurança Pública, onde o
candidato vai ter a oportunidade de participar na mesma sala de aula - a Polícia Civil e a Polícia Militar em
momentos diferentes, separados, mas, acima de
tudo, cada matéria e cada instituição respeitando a
sua competência. Não é porque o ensino é integrado
que vai ser unificado. Não. O ensino é integrado, mas
há o respeito à Polícia Judiciária e à Polícia Militar.
Isso é economia de meios, auxilia muito a integração
e, acima de tudo, aproxima essas pessoas e eleva o
grau de confiabilidade entre as corporações e instituições.
Finalmente, o Plano Nacional de Segurança PÚblica contempla diversificado campo de atividades,
procurando recuperar e reunir as principais idéias e
sugestões amplamente debatidas no Ministério da
Justiça. No entanto, somente o desejo do Governo
Federal não é suficiente e torna-se necessário o esforço conjunto e as articulações produtivas capazes
de coordenar, direcionar ações e metas, assegurando
o comprometimento dos diferentes órgãos, devolvendo ao povo brasileiro o sentimento de segurança, justiça, resgatando a confiança do Poder Público.
Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO JOÃO CASTELO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes) Tem VExa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOÃO CASTELO - Sr. Presidente, cumprimento o nobre Secretário pela lucidez
e objetividade da sua palestra Ao mesmo tempo, lamento o fato de que os companheiros que gostariam
de estar presentes a esta reunião, certamente, em
função da sessão do Congresso Nacional, não tiveram condições de fazê-lo. Deixei de almoçar para vir
para cá. Participei da reunião da Comissão pela manhã e tive oportunidade de ver alguns companheiros
fazerem um convite especial para assistirmos às palestras do nobre Secretário e do colega Antonio Carlos Biscaia.
Portanto, faço essa justificativa. Infelizmente, os
nobres pares não tiveram condições de chegar a tempo e perderam a oportunidade de ouvi-los nesta reunião.
O SR. PEDRO ALBERTO DA SILVA
ALVARENGA - Não há problema. Coloco-me à disposição de V. Exas. e solicito que na próxima vez me
concedam mais tempo, porque pretendo falar com
bastante calma. Vou contar os detalhes e talvez consiga vender melhor meu peixe.
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O SR. DEPUTADO JOÃO CASTELO - Sr. Presidente, faço requerimento verbal no sentido de que
seja marcada outra reunião com a presença do Sr.
Secretário, a fim de que a Comissão tome conhecimento de matéria tão relevante.
O SR. PEDRO ALBERTO DA SILVA
ALVARENGA - Com uma hora de prazo.
O SR. DEPUTADO JOÃO CASTELO - Até
duas horas, se V.Sa. precisar.
O SR. PEDRO ALBERTO DA SILVA
ALVARENGA - Obrigado. Chamarei meus assessores também. Cada um quer contar sua história.
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em primeiro lugar, mostrar o que é a realidade da segurança pública. Só para isso seriam necessárias algumas horas, quando seria dado um diagnóstico e,
depois, o que pode ser feito com relação ao tema.
A primeira constatação é no sentido de que a
questão que envolve violência, criminalidade e segurança pública tem de ser tratada prioritariamente. Em
São Paulo, a segurança pública já ocupa o primeiro
lugar na preocupação da sociedade, ultrapassando a
questão do emprego e da saúde, questões sociais de
integral relevância. As questões que envolvem violência atingiram tal nível que estão hoje em primeiro lugar na preocupação da sociedade.
Então, temos de louvar a iniciativa da Subcomissão, sob a Presidência da Deputada Maria do Carmo

O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes) Agradeço ao Dr. Pedro Alberto da Silva Alvarenga a
contribuição.
Lara, de trazer a debate essa questão.
Registro a presença da Dra. Eunice Guedes, da
Em segundo lugar, trata-se de questão que,
Rede Nacional Feminista de Saúde; do Dr. Neilton Oliveira; do Dr. Francisco Carlos, Presidente da Federa_pela sua complexidade, se estende a vários outros teção Nacional dos Policiais Federais; do Dr. João Valmas. No Instituto da Cidadania foi elaborado um proderi de Souza, Diretor Jurídico da Federação Naciojeto de moradia, será lançado o Projeto Fome Zero e
nal dos Policiais Federais, e da ex-Deputada Maria
outros com propostas de natureza econômica. A mis·
Laura Sales Pinheiro.
são mais difícil é essa, de um projeto de segurança
pública, porque é o tema que envolve todas essas
Recebemos, com muita satisfação, a Deputada
questões. A moradia, a saúde, a educação, o empreMaria do Carmo Lara, Presidenta da Subcomissão de
go, tudo isso tem efeitos e vai definir efetivamente a
Violência Urbana.
segurança pública no País.
Concedo a palavra ao Sr. Antonio Carlos BiscaDesculpem-me as pessoas que tratam da matéia, ex-companheiro da Câmara dos Deputados, que
ria, mas, no âmbito governamental, a grande realidanos honra com sua presença. S.Exa. dispõe de vinte
de é que o tema nunca foi tratado com seriedade no
minutos.
País. Nunca existiu efetivamente um programa de segurança pública nacional que fosse tratado não eleitoO SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA - Sr. Presidente, de quantos minutos disponho?
ralou politicamente, mas como política governamenO SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes) tal. Nunca existiu, repito.
Regimentalmente, V.Sa. dispõe de vinte minutos, mas
No âmbito federal, atualmente o que se vê é um
a Presidência será tolerante.
programa como este, com aspectos altamente positiO SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA - Ouvi
vos, mas de natureza emergencial. Esse programa é
mal. Entendi cinco minutos e fiquei assustado.
decorrente do homicídio ocorrido no Rio de Janeiro,
O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes) em que uma moça foi assassinada no ônibus 147. A
Não seria possível falar em apenas cinco minutos. Fipartir daí, a sociedade é tomada de uma comoção e o
caria naquela: "Meu nome é Enéas".
Governo Federal lança um pacote.
O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA - Sr. PreDepois da greve da Policia Militar, veio novo pacotinho, novas medidas e tal. Mas, de forma sistêmisidente, Deputado Djalma Paes, Deputada Maria do
Carmo Lara, Deputado João Castelo, com quem tive
ca, nunca houve no País, em âmbito federal, o tratamento adequado desse tema. Em âmbito estadual é
a honra de trabalhar na Comissão de Reforma do CÓdigo Civil, Sr. Pedro Alberto da Silva Alvarenga, quem
brincadeira. Cito como exemplo o meu Estado, Rio de
já passou por esta Casa sabe que algumas audiênciJaneiro, que detém os maiores índices de violência e
as públicas podem tratar de assuntos relevantíssicriminalidade dos últimos anos.
mos, apesar de a freqüência não ser muito grande. O
Não vou citar nomes, mas um Governador, que
importante é a iniciativa e que o Poder Legislativo
não se preocupou com isso, confundiu direitos humaapresente essas questões.
nos com ausência de segurança pública. A maior difiTratar de um tema como este em vinte minutos é
culdade é compatibilizar estas duas questões: segupraticamente uma missão impossível. Mas vamos,
rança do cidadão e defesa da integridade dos direitos
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básicos da cidadania. O Governador disse: "A polícia
não tem de agir, porque pode, de alguma forma, afetar os direitos humanos". Outro, para se eleger, levanta a bandeira, dizendo que acabaria com a violência
em seis meses. Todavia, a violência recrudesceu, aumentou, não acabou de forma nenhuma. Voltou-se
àquela situação de ausência de segurança pública.
Veio o seguinte e disse: "Se eu não terminar com a violência e a criminalidade, se os índices não forem reduzidos, renuncio depois de dois anos de Governo."
Os índices aumentaram, o problema recrudesceu, e
ele não renunciou, evidentemente. Depois veio outro,
que escreveu um livro, que não foi ele que escreveu,
mas abanou com o livro e disse: "Aqui está a solução."
E a situação se agrava cada vez mais.
a tema s~gurança pública não pode ser tratado
eleitoralmente, mas politicamente, como são tratadas
todas as causas de sociedade, mas em termos suprapartidários e com a consciência da complexidade do
tema. Essa é a questão essencial.
Os índices são evidentes. É pacote aqui, é medida, é proposta. O maior bem do ser humano é a vida,
mas vemos índices em torno de 25 homicídios por
100 mil habitantes no Brasil, o que é altíssimo. O índice de homicídios por 100 mil habitantes no Japão é de
0,8; nos Estados Unidos, era algo em torno de 8 ou 9.
No Brasil, o índice é em torno de 25 homicídios por
100 mil habitantes - em São Paulo, Rio de Janeiro,
Pernambuco e Espírito Santo vai a mais de 50. De
acordo com estatísticas oficiais das Nações Unidas,
acima de 50 é índice de guerra civil.
O atentado terrorista em Nova Iorque matou cinco mil pessoas. Esta é a média do Rio de Janeiro em
um ano: cinco mil homicídios dolosos, com absoluta
impunidade. São poucos os que foram a júri em função desses homicídios. Portanto, essa realidade tem
de ser admitida com toda a clareza e honestidade.
Em seguida, quando houver questão que envolva o diagnósticq, não se pode confundir segurança
pública com policiamento. Segurança pública é uma
questão muito mais ampla e profunda. A segurança
que se busca é muito mais ampla do que isso, porque
o policiamento é um dos dados que integram o terna
segurança pública, que está relacionada a urna política que significa a preservação do cidadão de urna forma mais ampla.
Então, as filosofias implantadas com relação ao
tema, desde a época do período ditatorial que todos
vivemos no País, não foram corrigidas estruturalmente. Não houve correção básica da filosofia do que significa segurança na defesa do cidadão, ou seja, a segurança pública da paz efetiva, que permita ao cida-
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dão comum focomover-se para o trabalho e exercer
suas atividades normais de lazer e assim por diante.
Essa é a nossa realidade. É lógico que temos
consciência de que esses índices intoleráveis de violência e criminalidade só serão reduzidos na medida
em que políticas sociais diversas e que priorizem o
ser humano forem implantadas no País.
Educação efetiva e plena, saúde, emprego, desenvolvimento urbano ordenado. Essa não é minha
área, mas os Deputados presentes sabem o que isso
significa. Há que haver desenvolvimento urbano ordenado e não essa exagerada e incontrolável concentração urbana, megalópoles nas regiões administrativas que geram violência e criminalidade. Não há política de manutenção do homem no campo ou de desenvolvimento racional de pequenas e médias cidades. É lógico que o problema se agrava sobremaneira
diante da ausência de políticas públicas adequadas.
Não afirmo que são 500 anos, mas 50 anos, a
minha idade. Desde que me conheço por gente a situação do País é a mesma: períodos de ditadura e de
democracia se sucedem nestes 50 anos, nunca o ser
humano é tratado como prioridade e as políticas públicas não são as mais adequadas.
Quando se trata de segurança pública, além
desse diagnóstico, temos de considerar a mudança
do tratamento do tema para uma medida mais ampla
e temos de priorizar as políticas públicas que, a médio
e a longo prazo, irão modificar esse quadro.
Trata-se de tema que preocupa todos nós, pois
se refere a índices de barbárie. Quando se fala em 50
homicídios por 100 mil habitantes, estamos falando
da população global do País. No que se refere ao futuro do nosso Brasil, que é o jovem de 17 a 24 anos, no
Rio de Janeiro, por exemplo, esse índice de homicídio
chega a 180 por 100 mil habitantes. A juventude está
sendo dizimada em decorrência da violência e da criminalidade. É o futuro do nosso País! Sem um programa adequado que cuide especificamente da juventude, iremos restringir a questão à forma mais simples,
ou seja, considerar segurança pública como policiamento. A realidade está aí e qualquer programa tem
de ter dizer qual é o investimento prioritário a ser feito
pelas autoridades responsáveis.
Temos de enfrentar, no sentido estrito, a questão da segurança pública. Não concordo com aqueles
que dizem: "Primeiro, vamos resgatar a dívida social.
Depois, se esse problema não for solucionado, ela
será reduzido a patamares suportáveis". Temos de
enfrentar esse problema desde já. Então, a responsabilidade pelo tema não pode ser exclusiva das instituições de polícia, SI'. Presidente.
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Integrei o Ministério Público por trinta anos antes de vir para a Câmara Federal. Tenho consciência
de que as instituições têm responsabilidade nisso
tudo. A questão da polícia envolve toda a persecução
penal. Nesse caso ternos, além das políticas públicas,
de procurar tratar da persecução penal, que envolve
uma série de instituições: a polícia, na investigação; o
Ministério Público, na ação; o Poder Judiciário, na decisão; e o sistema penitenciário, na execução.
Essas instituições têm considerável parcela de
responsabilidade. É muito fácil jogar pedra na Geni,
que é a polícia. A polícia é corrupta, não presta, é ineficiente. As demais instituições se eximem do enfrentamento da questão, principalmente o Ministério PÚblico, que, por decisão da sociedade brasileira, em
1988, alcançou responsabilidade social ímpar. Não
há Ministério Público no Mundo com tantas atribuições como o nosso. Será que está cumprindo o mandato que a sociedade lhe conferiu - defesa da ordem
jurídica do regime democrático, dos interesses sociais, individuais e indisponíveis? Está muito longe do
que seria o desejado, apesar de alguns pensarem
que o Ministério Público está agindo muito. Parece-me que está agindo pouco. Os incomodados, os
corruptos por aí afora consideram que o Ministério
Público está agindo demais. Para mim, está agindo de
menos. Se ele cumprisse um pouco mais do que a
Constituição lhe outorgou, talvez o País também fosse um pouco diferente.
A questão específica de polícia é tema estrito
que tem de ser enfrentado, porque a dualidade prevista na Carta constitucional de 1988 é inaceitável. Não
há sistema de segurança pública sério no mundo que
tenha uma Polícia Militar de âmbito estadual que faça
prevenção ostensiva, quando a investigação é feita
por outro. É brincadeira. Pode-se até ter dez polícias nem sustento a unificação -, mas tem de haver um cicio único de polícia. Essa é uma questão que tem de
ser imediatamente considerada - um ciclo único de
polícia, qualquer que seja a polícia. Não defendo a
unificação, pois me parece algo complexo, de difícil
implantação. Evidentemente, a integração atualmente proposta, de alguma forma, como o Dr. Pedro
Alberto já mencionou, é o caminho. Essa integração
tem de ser feita progressiva e independentemente,
começando na formação e estendendo-se à informação, e tem de alcançar, além da informação, a fiscalização. Isso pode ser feito por corregedoria única.
Se há uma única informação ou pelo menos caminha-se para uma única informação, um único siste-

Sexta- kira 22

02143

ma de informação - porque a informação é o poder da
polícia, do qual ela não quer, muitas vezes, abrir mão
-, chega-se a essa integração. Depois, na fiscalização, se estará avançando.
Não podemos deixar o ciclo único. É brincadeira
a Polícia Militar estadual realizar prisão em flagrante e
ter de conduzir o preso a uma delegacia, porque o flagrante tem de ser lavrado na delegacia. Ela está impedida, Deputado Gustavo Fruet, na definição jurídica
do que é flagrante, de prosseguir nas investigações
decorrentes daquela prisão. Um capitão da PM uma
vez fez isso, e o delegado quis autuá-lo por crime de
exercício indevido, abuso da atribuição policial, crime
capitulado no Código Penal, porque o capitão, depois
do flagrante, prosseguiu em diligências investigatórias. Então, esse é um assunto descabido.
Temos plena consciência de que, sob o aspecto
da dualidade com relação à Polícia Estadual, esse
sistema tem de ser substancialmente alterado. É evidente que, quando se cuida de um tema como esse,
existem as chamadas medidas legais a serem adotadas, Deputada Maria do Carmo, que dependeriam de
propostas de emenda constitucional ou de alteração
da legislação infraconstitucional. Existem outras que
podem ser implantadas independentemente disso.
Não sei quantas propostas de emenda constitucional
relacionadas com o tema estão em andamento, mas
sabemos que, devido ao forte lobby das corporações
policiais, essas propostas de alteração vão-se arrastando. Quer dizer, algumas medidas dependem de reforma constitucional; outras dependem de legislação
infraconstitucional, que também tem de ser considerada. Porém, existem medidas de impacto que, independentemente de alteração legislativa, podem ser
tomadas de imediato em âmbito federal, estadual e
municipal.
Gostaria de tratar desse assunto, já que meu
tempo de vinte minutos - tempo praticamente impossível para abordar a amplitude do tema - está-se esgotando. Mas, de qualquer maneira, quero ressaltar a
importância da Polícia Federal neste País de dimensões continentais. Não pode a Polícia Federal, num
país que queira tratar a segurança pública com seriedade, ter oito mil homens. É brincadeira.
Na época da CPI do Narcotráfico, percorri o Brasil. Neste País há porta de entrada para tudo, à vontade, para o que quiserem. São assuntos que, além de
envolver a criminalidade, o narcotráfíco, envolvem a
soberania do País. O que existe de pista de pouso
clandestina por aí afora... Como pode a Polícia Federal, neste País, ter oito mil homens? Ela tem de ser
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priorizada sob todas as formas. Temos de ter uma Polícia Federal básica e efetiva.
Temos também de questionar essas outras
agências. Qual será o papel efetivo da Secretaria de
Segurança Pública no Ministério da Justiça, em meio
a esse conflito de atribuições?
Walter Maierovitch, Secretário Nacional Antidrogas, autoridade no tema, caiu pelo confronto, pela
disputa com a Polícia Federal. Será que o Ministério
da Justiça tem condições de acumular tarefas, como
controlar a Polícia Federal, a Secretaria Nacional de
Segurança Pública e a Secretaria Nacional Antidrogas, praticamente desativada? Essa Secretaria também foi estabelecida como programa de fachada.
Desde o início, apesar de seu titular - repito - ser um
homem de competência extraordinária, conhecedor
do tema, a Secretaria ficou impedida de desenvolver
políticas próprias no setor.
Assim, os temas que envolvem a Federação têm
de ser considerados em qualquer projeto sério de segurança. Temos de saber qual será o papel efetivo de
um organismo nacional como a Secretaria, respeitando-se a Federação, que não pode ser restrito à liberação de verbas a Estados, que apresentam índices
maquiados de redução de criminalidade. Não podemos aceitar isso também. Quais Estados reduziram
seus índices?
Podemos maquiar índices de violência e criminalidade da maneira que quisermos. Isso é uma coisa
real. É evidente, cada vez mais, em seus Estados,
que as pessoas não notificam os acontecimentos.
Então, em determinada área avança a criminalidade e
reduz-se especificamente um crime. Não pode. A Secretaria Nacional de Segurança Pública, por sua importância, tem de ser normativa de políticas; não
pode simplesmente ser uma repassadora de recursos. Dessa forma, sua existência não teria razão.
Sr. Presidente, sei que meu tempo já se esgotou, mas, antes de concluir, vou tratar da questão municipal, que reputo da maior importância. Qual é o papei do Município em tema como este? É relevantíssimo, sem qualquer dúvida. Não há necessidade de se
questionar a ampliação ou não das atribuições constitucionais da Guarda Municipal, que tem seu papel
constitucional restrito ao de guarda dos próprios munícipes, policiamento de trânsito e assim por diante.
Se formos discutir a criação de mais uma polícia
municipal, encontraremos um tema altamente polêmico. Se for uma polícia como a militar estadual, não a
quero, de jeito algum. Alguns Estados e Municípios já
criaram Secretarias Municipais de Segurança para
traçar políticas. Melhor do que nomear de Secretaria
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de Segurança Municipal seria Coordenadoria Municipal ou alguma coisa nesse sentido. Se isso vier a permitir que seja criada uma polícia municipal no País,
Deputado João Castelo, com a extensão territorial
que temos, imagine, no interior do Maranhão, um Prefe~o qualquer de um grande Município com uma polícia municipal armada, com poder de polícia! Acho
que isso será mais um instrumento de violação da cidadania, sem qualquer dúvida. Não acho que isso
seja adequado.
Isso não significa desconsiderar a importância
do papel do Município. Ele tem de participar de políticas de segurança, porque o municipalismo está aí
para isso. O Sistema Único de Saúde, por mais que se
critique, é um sistema estruturado. Se não fosse a
corrupção em nosso País, funcionaria efetivamente
como exemplo de uma política pública, sem qualquer
dúvida. Acho que o papel do Município nesse tema
também vai por aí. As Prefeituras têm de estruturar-se. No projeto que estamos elaborando temos caminhos, propostas e sugestões.
Sr. Presidente, eram essas as considerações
que gostaria de fazer. Não quero antecipar outros
pontos de nosso projeto sobre segurança pública. O
Instituto de Cidadania é uma instituição não-governamental, vinculada ao Partido dos Trabalhadores, que
elabora políticas públicas suprapartidárias, de domínio público. Ele não quer, de forma alguma, a marca
ou a patente, em absoluto. O projeto de moradia foi divulgado. Qualquer Prefeitura ou Estado do País que
queira adotá-lo poderá fazê-lo parcial ou integralmente. O Projeto Fome Zero deve ser lançado daqui a
pouco. O Projeto Econômico está lá também.
Estamos fazendo esforço para que no dia 10 de
dezembro, Dia Nacional dos Direitos Humanos, nosso projeto possa ser lançado em Brasília, para discussão, para crítica, para debate. Ninguém, para um
tema como esse, que envolve desenvolvimento urbano, moradia, saúde, educação, cidadania, tem proposta pronta, acabada, que seja solução. O tema precisa ser discutido.
Queremos trazer propostas para inserir, além do
papel do Município, o papel da sociedade nisso tudo.
Nesse contexto, vamos abordar temas de responsabilidade federal, estadual e municipal e temas de responsabilidade da sociedade. Isso tem de ser considerado em uma ampla política de segurança pública.
Esperamos que um tema como esse não seja
tratado neste País apenas politicamente, no sentido
menor. Do ponto de vista eleitoral, ele vai aflorar no
ano que vem, que é eleitoral, sem qualquer dúvida.
Ele vai aflorar em âmbito estadual, porque já esteve
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inserido nas campanhas municipais do ano passado.
Quer dizer, vai surgir nas campanhas estaduais e
também na campanha presidencial. Insisto que ele
deva ser tratado com seriedade, com nova estrutura
de política e com alteração dos seus objetivos, dos
seus propósitos, naquilo que significa efetivamente a
segurança pública democrática e cidadã.
Era o que tinha dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes) Agradeço ao ex-Deputado Antonio Carlos Biscaia.

Registro as presenças do Dr. Edgar Ribeiro
Rios, do Conselho Nacional dos Comandantes-Gerais da Polícia Militar e Comandante do Bombeiro Militar; do Sr. Agnaldo Soares Rodrigues, do Sindicato
dos Policiais Civis do Distrito Federal -SINPOL; do
Sr. Edmilson Fonseca, da Associação Nacional dos
Militares Estaduais; e do Sr. Luiz Otávio Sales Bonfim,
do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.
Encerradas as exposições, vamos dar início aos
debates.
Concedo a palavra à Sra. Presidenta da Subcomissão de Violência Urbana, Deputada Maria do Carmo Lara.
A SRA. DEPUTADA MARIA DO CARMO LARA
- Meus cumprimentos ao Deputado Djalma Paes,
Presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano
e Interior, da qual a Subcomissão faz parte; ao Secretário Nacional de Segurança, Dr. Pedro Alberto da Silva Alvarenga; ao companheiro e ex-Deputado Antonio Carlos Biscaia.

Não pude ouvir o pronunciamento do Secretário, porque estava fazendo pronunciamento no Grande Expediente e enfatizava o problema da segurança.
Hoje, realizamos a terceira audiência pública e estamos preparando um seminário, a ser realizado nos
dias 30 e 31 de outubro, sobre o tema.
Quando propusemos criar esta Comissão, levamos em conta a realidade dos Municípios deste País.
Fui Prefeita, de 1993 a 1996, do Município de Betim,
na região metropolitana de Minas Gerais, e fui candidata na última eleição. Considero interessante o que
disse o Deputado Antonio Carlos Biscaia, porque, na
última eleição, os candidatos - eu e o Prefeito eleito fizeram um debate em uma escola na área rural, na
periferia da cidade. O Prefeito teve a ousadia - ou petulância - de dizer que, se ele ganhasse, Betim nunca
mais teria violência. Na hora em que ele falou isso, eu
disse: "O senhor está brincando. Não importa quem
vai ganhar. O problema da violência, que cada dia
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está crescendo mais, não depende apenas de uma
vontade pessoal, mas de toda uma estrutura".
Quando o Deputado Antonio Carlos Biscaia falou sobre o problema do uso do prestígio político, lembrei como as pessoas, às vezes, usam da palavra
sem pensar ou simplesmente falam sem refletir. Hoje,
o índice de violência naquela cidade é o que mais
cresce na região metropolitana. É uma ironia. Será
que é só por causa do Prefeito? Não. O Prefeito concorreu comigo, ganhou por causa da situação do
País, de toda a situação.
Depois de aprovado pelo Plenário desta Comissão, o Senado aprovou o Estatuto da Cidade, que tramitava na Casa há dez anos. Hoje, inclusive, está
sendo realizado um seminário na Caixa Econômica
para discutir esse problema. Hoje, o estatuto continua
sendo fundamental, mas as nossas cidades estão
mais inchadas e com mais problemas.
Quanto mais a população sai da área rural para
as cidades, para as regiões metropolitanas, procurando uma vida melhor, mais difícil fica a situação das cidades.
Confesso que fico preocupada com isso. Sei
que muitas vezes não é possível ouvir mais pessoas,
mas é necessário discutir o problema da segurança.
Há uma Comissão Especial que também trata desse
assunto; uma Comissão Geral discutiu o tema, foram
realizados vários trabalhos. Não temos a pretensão
de resolver esse problema na Comissão, mas queremos dar mais um passo nessa discussão, tendo em
vista a ótica da cidade onde vivemos. É esse o objetivo e as contribuições são importantes nesse sentido.
Agradeço aos dois debatedores a presença. No
seminário a ser realizado, gostaríamos que fossem
convidados Prefeitos, Vereadores, responsáveis pela
área. Não sei se no Rio de Janeiro ou em Brasília
acontece a mesma coisa, mas em Minas Gerais, Deputado Antonio Carlos Biscaia, os Municípios é que
bancam as Polícias. Pagam aluguel de certas viaturas, gasolina etc. Isso não está na lei. Se não fizerem
isso, não há policiamento na cidade. A cada dia que
passa a população quer a Polícia em cada rua, e não
mais em cada quarteirão.
Quando fazíamos o Orçamento Participativo, há
oito anos, a população pedia Polícia em cada quarteirão. Hoje, quer a Polícia em cada rua. Aumenta a violência e a população pede mais policiamento.
Nesta semana participei, na cidade de Contagem, de uma caminhada pela paz por causa de um
assassinato ocorrido. A Vereadora disse-me que não
sabia o que fazer, porque as pessoas exigem Polícia
em cada rua. Respondi que era isso mesmo. O pensa-
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mento da população é que a Policia vai resolver esse
problema sozinha.
Gostaria que os dois expositores abordassem o
problema do Município, o que se poderia fazer. O Deputado Antonio Carlos Biscaia comentou sobre a importância do Município. Não adianta apenas dar infra-estrutura aos Municípios.
O que o nosso Estado faz pela Polícia? Faz o
pagamento do pessoal. Recentemente, foi um dos
Estados que deu maior aumento de salário para os
policiais, por isso não houve greve. Mas a Polícia não
tem infra-estrutura, as políticas públicas não são levadas a sério para enfocar essa questão.
Todos os debatedores das outras audiências
públicas também deixaram claro que quem mais mata
e morre hoje é a juventude, principalmente os jovens
de 17 a 30 anos. Qual é o papel do Município em termos de política?
Está sendo criada no Município a Guarda Municipal. A população quer a Guarda Municipal com poder de polícia. Será que isso vai resolver? Vamos ter
um acordo?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dja/ma Paes)Com a palavra o Dr. Pedro Alberto da Silva Alvarenga.
O SR. PEDRO ALBERTO DA SILVA
ALVARENGA - Deputada Maria do Carmo Lara, conheço muito bem o povo mineiro. Sou carioca, mas tenho muita amizade com o povo mineiro, e é um povo
que vai no miudinho, tem muita sensibilidade. O Ministro costuma dizer que os Estados e os Municípios
devem fazer o dever de casa. Quando se fala em segurança pública, há o lado da área social. Hoje, o Prefeito dispõe do Projeto Reluz. Muitos o questionam,
mas faz parte da segurança. Estão elencadas no PIano Nacional de Segurança Pública as Ações nO 56 e
57. Há pontos críticos até de trânsitos, estratégia comunitária, Projeto Reluz, resgate das profissões comunitárias, tudo isso são ações sociais. Se perguntarmos a um Prefeito se ele tem um planejamento para o
desenvolvimento municipal, ou um plano municipal de
segurança, ele vai dizer que não sabe.
Há que existir grande articulação dos Municípios com os Governos estaduais, principalmente a Prefeitura com as Secretarias de Segurança dos Estados. Estou à frente da Secretaria Nacional há um ano.
Tive a oportunidade de conversar com diversos Prefeitos e o que se observa é que há pouco conhecimento sobre onde se buscar o recurso e como fazê-lo.
Em função disso, dedicamo-nos a elaborar um regulamento para atendê-los, esclarecendo o que vem a
ser a Guarda Municipal, balizada principalmente nas
ações comunitárias.
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A Deputada Maria do Carmo Lara referiu-se ao
policiamento nos Municípios mantido pela própria comunidade. É a realidade. Porém, ela tem de ser modificada. Não podemos ter um Prefeito que seja parceiro somente do representante da Polícia Militar, ou da
Polícia Civil no Município. O Prefeito tem facilidade de
se articular com o meio empresarial, tem a obrigação
de preservar as vias, de chegar às áreas carentes, na
periferia, e mandar fazer limpeza nas ruas. Rua e praça sujas, muro e parede pichadas, são todos fatores
contribuintes. Chama-se isso de mudança de comportamento, como disse muito bem o Deputado Antonio Carlos Biscaia.
O problema da segurança é muito amplo, mas
quando não está certo sempre estoura nas mãos do
representante da Segurança Pública, que é a Polícia.
Temos de estar articulados, temos de nos dar as
mãos e confiar nas pessoas que estão à frente da Segurança Pública. Mudar comportamento não é feito
de um outro lado.
Há necessidade de articularmos com as Prefeituras sobre o que estamos fazendo. Estamos identificando Municípios que têm carências. Estamos aprendendo qual é o melhor treinamento a ser dado à Guarda Municipal. Ela deve ser desarmada? Temos de
analisar isso. Essa preocupação é geral.
Hoje, as pessoas que estão à frente dos Municípios podem melhorar as condições de vida, a qualidade e apresentação das cidades. Já dispõem do Programa Reluz. Devem ter planejamento para o desenvolvimento municipal de cinco, seis, dez anos, não devem se restringir apenas ao seu período de Governo.
Principalmente porque este é um País de grandes dimensões.
Sou oriundo da Força Aérea e tive oportunidade
de conhecer desde Santa Helena, que é DV-S, fronteira de Roraima com a Venezuela, ao Sul do País. Conheço toda a fronteira. Então, é muito difícil conseguirmos contemplar a todos. Mas é muito fácil termos
vontade e alcançar o bem social.
Não teremos segurança pública contando apenas com a área da Polícia. O processo deve ser articulado. Tenho certeza de que, com o apoio de
V.Exas., das Prefeituras, da sociedade e do meio empresarial, iremos modificar esse comportamento. Serão realizados diversos seminários, há várias críticas.
Peço a todos que participem, porque a crítica é salutar, principalmente quando é construtiva, e mais ainda
quando se apresentam sugestões para solucionar
qualquer problema.
Em relação a nossa missão à frente da Secretaria Nacional de Segurança Pública, mais uma vez rati-
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fico que não me sinto como um Secretário, mas, sim,
como um cidadão, como um cliente. O que vejo na televisão me angustia, porque, às vezes, ela noticia um
fato que ocorreu em São Paulo mas que tem abrangência nacional. O cidadão, o ribeirinho lá do Amapá,
fecha sua janela, quando sequer tem vizinho. Temos
também que observar o quanto o Poder Público, a Polícia tem feito em termos de ações que não são divulgadas.
Tivemos aqui um evento do primeiro ano do pIano nacional, quando, em âmbito nacional, foram destruídas 110 mil armas e, em frente ao palanque, houve um exercício de cidadania. Lá estavam a Polícia
Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar
e a Polícia Civil, demonstrando as ações sociais que
elas implementam na área do DF - no caso aqui, tivemos apenas a presença da superintendência local e
do comando das duas Polícias. A integração e aresponsabilidade não devem ser apenas das Polícias,
mas de todos, conforme está na própria Constituição
Federal.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes)Concedo a palavra ao Deputado Antonio Carlos Biscaia.
O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA - Deputada Maria do Carmo Lara, a primeira polêmica é quanto à municipalização ou não da segurança pública,
que exigiria proposta de emenda à Constituição.
Hoje, no nosso regime constitucional, as questões de segurança pública são de competência federal, estadual e, no Município, a Guarda Municipal tem
o papel apenas restrito de guardas dos próprios Municípios e de policiamento de trânsito. Relativamente à
sua indagação, a primeira questão é se a municipalização seria a alternativa.
A SRA. DEPUTADA MARIA DO CARMO LARA
- Deputado Antonio Carlos Biscaia, peço-lhe licença.
Não estou defendendo, em princípio, que devemos ter
uma polícia municipal.
O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA - Não, eu
sei. Estou dizendo que, se se defende a municipalização da segurança pública, vai-se conferir poder de
polícia à Guarda Municipal ou àquele organismo,
àquela instituição policial, que venha a ser criada em
âmbito municipal. A minha posição, particularmente,
é contrária. Não sou favorável a que se confira poder
de polícia à Guarda Municipal por tudo aquilo que
ocorre.
Vemos no Rio de Janeiro uma Polícia Militar,
com 8 mil homens, que, sem poder de polícia, é mais
violenta e arbitrária do que a Polícia Militar, em muitos
casos, apesar da sua atribuição restrita. A isso assisti-
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mos sempre no Estado do Rio de Janeiro, em se tratando de violência. Num País do desemprego, um infeliz desempregado está lá - eu já presenciei isso-,
com quatro canetas em cima de um caixote, tentando
vendê-Ias. Se ali não estivesse, estaria assaltando,
passando fome. E aí vem a Guarda Municipal, truculenta, coagindo aquele homem a passar-lhe aquilo
que ele está vendendo, por ser proibido, chutando o
caixote, botando as canetas no bolso, furtando, roubando do infeliz camelô que ali está. Essa Guarda é
truculenta, violenta.
No Rio de Janeiro, essa é a grande realidade. A
Polícia é despreparada, ou melhor, deformada. Sua
formação inicial foi feita por coronéis da Polícia Militar
que tinham como formação um treinamento. Uma vez
foi feito um vídeo de um treinamento da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, e havia espancamento e tudo
o mais.
Por todas essas razões, não vejo que a municipalização da segurança pública, dessa maneira, possa contribuir para melhorar o problema. Mas, insisto
mais uma vez que o papel do Município é mais do que
essencial nisso tudo.
Qualquer Prefeito hoje, Deputada Maria do Carmo, terá de criar uma assessoria, uma coordenadoria
ou o que seja, de segurança pública no seu Município.
Isso é inquestionável. Ele precisa de assessoria, que,
talvez, seja por meio de sugestões de um conselho
comunitário de segurança pública, da participação da
sociedade. O Município tem seu papel para um diagnóstico, é lógico, de áreas de maior incidência criminal. Será que um órgão municipal não sabe qual é o
local em que há furtos nesse ou naquele Município?
Quais são os locais de venda de drogas para um diagnóstico da realidade, até para que, em contato com a
Polícia Estadual, conveniada com ela, possa a questão ser enfrentada e, ao mesmo tempo - e o que é
mais importante -, sirva para a elaboração de políticas públicas relacionadas com a juventude, que o Município pode adotar e que são essenciais na prevenção, na educação. Não se pode buscar enfrentar um
problema como esse com o restrito enfrentamento
daquilo que é repressão.
O mais importante, todos sabemos, são questões que envolvem a prevenção da criminalidade, o
diagnóstico. Isso pode perfeitamente ser feito, Deputada Maria do Carmo, no âmbito de uma estrutura
municipal, sem qualquer dúvida. Hoje, sem qualquer
alteração constitucional, uma pessoa pode apresentar urna proposta de emenda à Constituição para conceder poder de polícia à Guarda Municipal, o que já
existe aqui em tramitação; o autor é o filho do Prefeito
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do Rio de Janeiro, Deputado Rodrigo Maia. Trata-se
de proposta de emenda à Constituição; ele deve ter
colhido as assinaturas e a proposta está tramitando.
Mas, criar poder de polícia ou conferir poder de polícia não é o caminho. O caminho é adotar políticas e
criar, em âmbito municipal, coordenação ou assessorias que tracem políticas públicas, que possam realizardiagnóstico e que, de alguma forma, sejam um canal de relação com os órgãos de segurança estadual.
Essa é a nossa posição, por enquanto, embora o
tema ainda precise ser muito discutido.
Fizemos um seminário, que contou com a presença de 130 Prefeitos das cidades com mais de 200
mil habitantes, para ouvirmos suas opiniões. Todos
eles já consideram que o tema está inserido, não
pode ser dissociado da função do Governo Municipal.
Eles já têm essa consciência. Mas querem também
buscar apoio e esperam que sejam apresentadas sugestões. Se V.Exas. convocarem Prefeitos para um
grande seminário vão sentir isso. Eles têm uma angústia muito grande com relação a esse problema,
sem qualquer dúvida.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria do Carmo Lara) - Vou conceder a palavra aos Deputados.
Concedo a palavra ao Deputado Gustavo Fruet.

O SR. DEPUTADO GUSTAVO FRUET - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, inicialmente, para
que o silêncio não caracterize omissão, quero saudar
o Dr. Pedro Alberto da Silva Alvarenga, do Ministério
da Justiça. Agradeço a atenção e o pronto atendimento do Ministério e informo que hoje a Comissão aprovou requerimento em que se busca cooperação institucional com o Ministério para a realização de seminário, no final do mês de outubro, sob a coordenação
da Deputada Maria do Carmo Lara.
Uma saudação especial ao Deputado Antonio
Carlos Biscaia, conterrâneo do Paraná. Emprestamos
seus trabalhos provisoriamente ao Estado do Rio de
Janeiro e, sem dúvida alguma, é uma referência na
área e uma alegria recebê-lo nesta Comissão.
Na verdade, também não tive oportunidade de
ouvir o Dr. Pedro Alberto, peço desculpas, mas não
temos ainda o dom da clonagem na Câmara dos Deputados. Às quartas-feiras, normalmente, há uma série de atividades, e hoje em especial tivemos a primeira reunião de trabalho da instalação da CPI do
PROER.
Mas, de qualquer maneira, este tema tratado aqui
é da maior importância, vem obtendo destaque especial
por parte desta Comissão e tenho duas observações,
entre elas, fundamentalmente uma sugestão.
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Primeiro, um esclarecimento. Na verdade, essas
audiências públicas têm o caráter de preparar a Comissão para a realização de seminário, com o intuito
de que tenha, além de um caráter de diagnóstico, um
caráter propositivo. Regra geral, marcamos o seminário, que se transforma em audiência pública. Assim,
perdemos a oportunidade de realizar um instrumento
de apresentação de propostas.
O tema é muito abrangente, como se verificou
das manifestações, não só de hoje mas das outras
audiências. É um tema complexo, multidisciplinar, que
permeia em várias áreas, mas não é novo e não iremos resolver o plano da violência. Não se pode vê-lo
de forma apática, mas também não se pode tratá-lo
de forma romântica.
Agora, a preocupação da Comissão foi justamente focar especialmente a ação local, a ação municipal. Evidente que não estamos discutindo necessariamente uma política de segurança pública, que
apresenta conflitos e é tema que envolve questões de
competência. Nós nem discutimos aqui controle externo, ação do Ministério Público, juizado de instrução, presidência de inquérito, a competência ou não
das Polícias, sua unificação ou não, que é um tema
extremamente complexo e não é novo, é objeto inclusive de Comissão própria. Também não discutimos
especificamente assuntos referentes à Justiça Criminal, o que é extremamente abrangente, mas envolve,
cada vez mais, a possibilidade de ação, principalmente, de alguns Municípios.
Temos realidades diferentes no Brasil, mas Municípios com poderes de intervenção de forma acentuada. Por exemplos: Juizados Criminais Especiais,
uma forma de cooperação cada vez maior por parte
de algumas cidades; infra-estrutura com relação ao
aparato, à estrutura policial. Há polêmica recente aqui
no Distrito Federal sobre a Taxa para Reequipamento
do Corpo de Bombeiros. Em muitos Municípios, existe
um fundo específico para isso, mas em muitos Estados o Bombeiro não tem orçamento próprio, dependendo de ação muito grande, principalmente de cidades médias e grandes, em trabalho de cooperação.
Também é fundamental a idéia da ação local,
em que se incentive a participação local, os conselhos comunitários, a participação da comunidade, evitando-se o extremo. Qual seja? Fazer disso um instrumento de captação de recursos para dar subsistência
a uma ação que é de responsabilidade do Estado.
Mas, de qualquer maneira, é da maior importância
termos essa clareza.
A nossa preocupação é de que, com estas audiências, seja possível coletar diagnósticos, levantar
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dados, mas com o compromisso de apresentação de
sugestões para o seminário.
Existem alguns problemas reais que devem ser
enfrentados: a questão da Guarda Municipal. Efetivamente é um tema polêmico, mas o fato é que a Guarda Municipal existe e está implantada, em alguns casos, até com a possibilidade de caminhar para a utilização de arma de fogo e ter att~ ação repressiva. Não
falo nem no poder de polícia. Esse assunto deve ser
tratado desde já. Se se consolidar de forma positiva, é
bom, mas, de repente, pode tomar um caminho em
que, na verdade, criaremos mais um tipo de conflito
de competência, e não um instrumento a mais no enfrentamento da questão da segurança pública.
Outras ações no âmbito local da maior importância: verificamos a dificuldade de dados. Daí, a possibilidade de a Secretaria Nacional de Segurança PÚblica conseguir obter informações nos âmbitos local e
estadual, junto às delegacias com relação às notificações, aos Institutos Médicos Legais, para que se possa ter orientação de causa e efeito.
Há o exemplo de Belo Horizonte, onde foi feito
trabalho de georeferenciamento, com levantamento
de dados sobre a existência de ocorrências efetivamente registradas, e ficaram caracterizados os horários e os locais de maior incidência, permitindo ação
preventiva - e aqui insisto que não se trata de ação
simplista, mas também não se pode ser romântico.
No trabalho, engloba-se desde o combate ao delito de
menor potencial ofensivo, de depredação do patrimônio público, até a identificação da concentração da
macrocriminalidade no narcotráfico em determinadas
Regiões Metropolitanas. E foi importante esse trabalho de levantamento de informações, feito por cooperação da Prefeitura com a universidade federal.
Outro dado chama a atenção, o Programa Reluz, mas, independente dele - pode parecer um detalhe também -, há a importância da iluminação pública. É impressionante como há relação direta de causa
e efeito na escola, no local de trabalho, no ponto de
ônibus, principalmente em delitos contra o patrimônio.
Não falo em crimes contra a vida, mas em roubos e
furtos.
Daí a importância, talvez, de a Secretaria se
constituir num órgão de incentivo ou até de normatização, para tornar obrigatória a realização do trabalho de levantamento de diagnóstico, a fim de se realizarem ações de políticas públicas.
Eu acabei me delongando, Sr. Presidente. Para
que meu silêncio não caracterizasse omissão, gostaria de cumprimentar e agradecer a presença do nosso conterrâneo, Dr. Biscaia, rubro-negro, tanto no Rio
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de Janeiro quanto no Paraná, que representa o Ministério da Justiça. E hoje vamos tentar estabelecer a cooperação institucional, solicitando que seja possível
esse compromisso, pelo Ministério ou até pelo Instituto da Cidadania, talvez antecipando já algumas sugestões que serão encaminhadas no momento oportuno. Enfim, que se possa concentrar o foco para a
possibilidade de uma ação local, uma ação de planejamento urbano.
Não falo em municipalização do sistema de segurança, mas o fato é que, talvez, pela omissão, pela
incapacidade - aqui não como crítica, mas até pela
insuficiência de recursos - e pelo não-atendimento, o
serviço de segurança pública hoje está cada vez mais
se consolidando como ação local, inclusive com o
aparato de Guarda Municipal, justamente tentando
cobrir a ausência dos poderes competentes nessa
área.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria do Carmo Lara) - Obrigada, Deputado Gustavo Fruet.
Concedo a palavra ao Deputado Clovis IIgenfritz.
o SR. DEPUTADO CLOVIS ILGENFRITZ- Quero desculpar-me pela impossibilidade de cumprirmos totalmente nossa agenda. Havia três ou quatro
reuniões simultâneas e fiz questão de vir até aqui,
ainda que no final desta reunião. Não pude ouvir os
senhores, mas quero cumprimentá-los, porque já tenho conhecimento da competência dos expositores
que aqui estão em razão do nosso convite.
Só quero, rapidamente, dizer que de fato trabalh~i
muito no Município de Porto Alegre, como Vereador e
Secretário de Planejamento, quando tivemos de enfrentar na prática o dilema de se criar ou não a Guarda Municipal, se deveria ou não haver Polícia Municipal.
Esse foi sempre um desafio, porque, num primeiro momento, parece não haver motivos para não implantarmos a Guarda Municipal, mas imaginem se,
numa região metropolitana como a de Porto Alegre,
ocorrer um crime no Município de Porto Alegre e a
Guarda Municipal não puder exercer seu poder de polícia, porque os criminosos estão em outros Municípios, como Esteio ou Canoas. É muito complicado até
falar apenas nesse aspecto, que é secundário.
Por isso, acho que o poder de polícia deve estar,
pelo menos, regionalizado no Estado e na Federação.
Mas o Município pode fazer muito, como abordou o
Deputado Gustavo Fruet, a exemplo da questão da
iluminação. Iluminar um bairro, uma vila ou uma entrada de vila significa diminuir realmente o crime, pelo
menos naquele local. Pode ser que o crime se transfira para outro local, que também deverá ser iluminado.
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Mas são várias as providências, tais como a realização de torneios esportivos com a juventude. Houve um painel nesta Casa poucos dias atrás, apresentado por especialistas e pesquisadores na área de violência urbana, e ficou mais do que claro o que mais
ou menos já sabíamos: a juventude hoje é responsável pela maioria dos problemas, são jovens entre 16 e
24 anos, ou de 13 anos de idade em diante. Tenho
uma experiência bastante fOl1e em Porto Alegre. Quer
dizer, o esporte, o lazer, a busca para a criação de
emprego, para escolarização e para reunir esses jovens em algum lugar.
Nas cidades - e quero deixar uma pergunta 50bre o assunto, a qual não sei se cabe - onde há Conselho Tutelar, esses problemas se resolvem com maior facilidade? Temos em Porto Alegre um Conselho
Tutelar pioneiro e agora há eleição com 700 candidatos para 40 vagas de novos Conselheiros.
Outro exemplo de Porto Alegre é que não con seguíamos acabar com a atividade que não chega a
ser criminosa, mas é danosa à cidade, a atividade dos
grafiteiros, que pichavam a cidade, que estava bem
pintada, arrumada, até mesmo durante o processo
eleitoral. Foi criada a Associação dos Grafiteiros, uma
escola de arte para a criação de grafitagem de alto
padrão, com a participação da Prefeitura, o que os deixou muito satisfeitos. Viraram gente e saíram do anonimato de antes.
Com relação aos transportes, estão sendo permanentemente vistoriados, porque há muitos assaltos dentro de ônibus. Uma solução para diminuí-los foi
o estabelecimento de que, depois de determinado horário da noite, o ônibus pára onde a pessoa estiver,
assim corno funcionam as lotações em Porto Alegre.
As pessoas não precisam percorrer espaços. Ficam
em um canto esperando o ônibus.
Os senhores devem estar acompanhando a polêmica da segurança no Rio Grande do Sul. Quando
assumi o Conselho de Governo, no qual permaneci
dois anos, não havia somente uma Secretaria de Segurança, mas cinco grandes órgãos que compõem a
segurança. O comportamento é histórico, então, havia a Polícia Civil, a Polícia da Brigada Militar, o
DETRAN. Dificilmente, o Secretário tinha voz de comando. Isso está sendo modificado com muita dificuldade. É a história da unificação, da existência de duas
Polícias fazendo coisas diferentes. Assaltaram o meu
carro três vezes. Chamei a Brigada, mas me recomendaram ir à Polícia fazer a ocorrência.
Eram essas as questões, bem simples.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria do Carmo Lara) -- Obrigada, Deputado.
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Concedo a palavra ao nobre Deputado João
Castelo. Depois, passarei a palavra aos representantes das entidades que se inscreveram.
O SR. DEPUTADO JOÃO CASTELO - Ouvi
atentamente as apresentações dos dois palestrantes
e de todos os companheiros que se reportaram aos
assuntos em questão.
O que posso dizer aos senhores, com um pouco
de experiência, já que passei por tudo isso, é que tive
oportunidade de ser Governador do Maranhão no
momento em que o Estado vivia nas manchetes dos
jornais como grande produtor e consumidor de maconha e, na maioria das vezes, a juventude estava envolvida nessas notícias desagradáveis. Procuramos
fazer o que achamos o mais acertado: buscar a causa, porque a violência tem causa, e essa não é apenas a delinqüência. O que causa mais violência é a
desocupação, a falta de assistência de espécie alguma, a fome, não ter o que fazer, isto é, a juventude desassistida.
Urna das coisas que nos ajudou a diminuir todo
esse tipo de ação extremamente nociva foi criar a primeira Secretaria de Esporte e Lazer do Brasil, que
serviu de modelo, inclusive, para Estados importantes, como Rio de Janeiro, São Paulo e outros. Construímos um complexo esportivo, com o Ginásio coberto, chamado Castelinho, onde, semana passada, foi
realizado o campeonato mundial de basquetebol, tendo sido campeã a seleção brasileira; as piscinas olímpicas; as pistas de atletismo; e concluímos a obra com
a construção do estádio de futebol e, em frente, o Parque do Folclore. E criamos as escolinhas, nas quais
matriculamos mais de 4 mil e 500 crianças e jovens
de 18 a 20 anos, todos praticando esporte, tendo boa
orientação, cuidando não só do corpo mas da mente,
para evitar, exatamente, que fossem levados para o
terrível fumo da maconha. Nos idos de 1979,1980,
quando era Governador, a droga principal era a maconha; não existiam outras corno hoje.
Nós verificamos que, nesse período, caiu vertiginosamente a delinqüência. Por exemplo, a maioria
dos jovens da FEBEM foram recuperados, reciclados,
preparados. Atualmente, muitos são pais de família,
trabalham e estão totalmente recuperados. O importante não é apenas o poder de polícia. A melhor maneira de combater esse mal é a educação, dando-se
condições de a pessoa viver. Como bem abordou
Antonio Biscaia, não é possível que se trate o camelô
corno fazem. Se o indivíduo está lutando desesperadamente para vender três ou quatro canetas para sobreviver, ele é digno de ser elogiado. Mas o fiscal chega, com poder de polícia, para coibi-lo, violentá-lo e
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ainda leva o pouco que ele tem. Essa é a pior maneira
de combater violência, que não se combate com violência. Para combatê-Ia, precisamos procurar suas
causas, então, gerar emprego, matar a fome dos desempregados, realizar um trabalho social sério, sobretudo, procurar mobilizar, em toda a área social, todos os técnicos, na área de psicologia etc., para participarem deste seminário. Que cada um traga sua
tese, a fim de mostrar que violência não se combate
com polícia; violência não se combate com violência.
No caso da Polícia Municipal, é possível que
uma só Secretaria comande tudo. No meu tempo, Dr.
Pedro Alvarenga, o Secretário de Segurança comandava o DETRAN, era Comandante da Polícia, comandava tudo. Não pode haver dois comandantes, e sim
apenas um. Agora, é preciso a Polícia Municipal para
que fique responsável pelos logradouros públicos praças e parques -, para preservar o patrimônio público e dar segurança aos usuários. Essa é a finalidade da Polícia Municipal, da Guarda Municipal. Ela não
tem o poder de polícia, como tem a Polícia Militar ou a
Polícia Civil, mas colabora com essas duas Polícias e,
ao mesmo tempo, preserva o patrimônio público e dá
segurança ao usuário.
Portanto, o Prefeito é peça fundamental no
combate à violência, em qualquer tipo de trabalho comunitário, porque ele é o primeiro a ter contato direto
com a comunidade, depois, é o Governador, o Presidente e outras autoridades.
Quero cumprimentar ambos os palestrantes
pela maneira correta e acertada de apresentarem
suas teses, e cumprimentar os companheiros que estão estimulando a participação deste seminário. Se o
esforço for conjunto e de maneira acertada, vamos
conseguir acabar, por exemplo, com a prática da grafitagem, como disse o nobre colega. Não há coisa pior
do que uma cidade emporcalhada. Mas, se o grafiteiro for educado para fazer murais, painéis, ele será
transformado em um artista popular e deixará de emporcalhar sua cidade, passando a colaborar para o
embelezamento de paradas de ônibus e outras coisas.
Era o que eu tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Obrigado, Deputado João Castelo.
Concederei a palavra ao Dr. Pedro, ao Dr. Biscaia e, depois, abriremos para os convidados.
Tem a palavra o Dr. Pedro Alberto da Silva Alvarenga.
O SR. PEDRO ALBERTO DA SILVA
ALVARENGA - Inicialmente, Deputado João Caste-
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lo, gostaria de parabenizá-lo por suas palavras, porque o senhor, como Governador, fez o dever de casa.
Isso é ação social. Aqui, há até, para áreas sujas, o
Programa Picasso Não Pichava, que é uma ação social feita pela Polícia Militar; a dedicação à área de lazer, reunindo esses jovens, o Programa Reluz. Fizemos uma parceria, porque, na realidade, o Reluz é do
Ministério das Minas e Energia e está na conta da
ELETROBRÁS. Então, hoje, qualquer Prefeito tem
acesso a esse projeto pela Internet. E muitos até
questionam, dizendo que agora está na hora de economizar. Mas o Programa Reluz veio para economizar energia.
Eu só quero parabenizá-lo por suas palavras e
dizer que segurança pública é prevenção. Segurança
pública, quando passa para o lado da estatística, é
fato consumado, não interessa, já aconteceu. O importante é agir preventivamente. E, no Governo Federal, há muito investimento na área de prevenção, já
que esse é seu grande objetivo. E, para esse assunto,
já me coloquei à disposição.
Com relação ao seminário mencionado há pouco, se houver condições de apoiarmos, vamos fazê-lo
com total amplitude. É só fazer o contato conosco, e
não há problema nenhum, porque, na verdade, temos
que somar esforços, como temos feito em São Paulo,
onde há uma comissão dedicada à Guarda Municipal.
É um fato consumado. Reunimo-nos com Prefeitos, escutamos S.Exas. e tentamos apoiá-los da melhor maneira - como fizeram dez ou doze, no caso de emendas de Parlamentares aqui, que conseguiram uma verba rotulada para alguns Municípios -, e estamos articulando para bem atender a esses Municípios.
Também quero aproveitar a oportunidade para
ressaltar a importância da filosofia da Polícia comunitária. Vou dar um exemplo. Fui convidado para a inauguração de companhia comunitária em Mato Grosso. Em
toda palestra que tenho oportunidade, menciono esse
fato. O Bairro é Pedra Noventa, onde o índice de criminalidade era a~íssimo. O Secretário de Segurança e o
Governador de Estado acharam por bem idealizar essas companhias comunitárias. Identificaram a área carente da periferia, a prioridade em termos de índice. Localizaram uma área de propriedade do Govemo, compraram o material, pediram que a própria população se
dedicasse à construção das instalações. Construíram.
Identificaram os policiais que moravam mais próximos
dessas instalações, indicaram esses policiais a essa
companhia, que foi contemplada com oito viaturas, oito
motocicletas e quatro bicicletas. E o índice reduziu em
90%. Por quê? É a proximidade da Polícia com o cidadão.lnclusive, o policial que tem mentalidade de polícia
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comunitária sugere, às vezes, que uma área não-utilizada seja transformada em um campo de futebol. E, por
articulação com algum empresário, faz a iluminação à
noite ou, por meio da própria ação do Prefeito, que concede a iluminação pelo Reluz. Ali, então, surge uma
área de lazer.
Então, é importante identificarmos o problema e,
acima de tudo, termos vontade de fazer. Agora, ter vontade é uma coisa, operacionalizar é outra coisa. E hoje,
no nosso País, temos necessidade de operacionalizar.
Boas idéias, todos têm, sugestão, todos têm, mas colocar a massa é difícil. Às vezes, temos muitas conversas
com estudiosos, com sociólogos, que têm idéias ótimas.
Mas digo que preciso que eles se sentem ao meu lado e
me ajudem a escrever, para que, juntos, façamos isso. O
brasileiro é anamente criativo. Tenho certeza de que vamos conseguir virar este quadro, e o Brasil realmente irá
dizer "não" à violência.
Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA - Vou responder ao Sr. Presidente, Deputado Gustavo Fruet,
sempre mencionando nossa origem em Curitiba, com
a grande divergência de que não sou coxa branca,
como S.Exa. E também, no período em que estivemos aqui juntos, vi que S.Exa. sempre votava com as
boas causas. Em regra, só dou testemunho da posição de S.Exa. nessa linha.
Já havia dito que não há tema mais complexo,
abrangente, multidisciplinar do que este de segurança pública. Ninguém é dono da verdade, ninguém tem
proposta pronta. É assunto que deve ser questionado
e debatido, e é isso que está sendo feito aqui. A Comissão tem de ser cumprimentada por isso.
Existem questões da maior abrangência e da
maior multiplicidade. Quanto à referência ao Juizado
Especial, em nosso País, não basta elaborar uma boa
lei. É importante que sua aplicação seja feita. No Rio
de Janeiro, a lei dos Juizados Especiais está sendo
inaplicável. As chamadas infrações penais de menor
potencial ofensivo são brincadeira. Crimes com pena
de até um ano deveriam ser levados ao juizado para
serem decididos imediatamente. Esse é o sistema em
que desaparece o inquérito policial, em que há o termo circunstanciado e assim por diante. No Rio de Janeiro, não está funcionando. Há audiências marcadas
para abril de 2002. Então, não é Juizado Especial.
A pedido de um amigo, fui a Belo Horizonte, há
quinze dias, ver uma questão do Juizado Especial.
Quero cumprimentar os mineiros por isso. Funciona
24 horas por dia, com celeridade, em um único prédio
em Belo Horizonte. Uma experiência positiva tem de
ser relatada. Mais do que a criação da Lei n° 9.099,
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que regula o dispositivo constitucional, é a aplicação
prática de instituição como essa.
Da mesma maneira ocorre com a proteção à
testemunha, uma das coisas pelas quais mais lutei a
vida toda. Como Procurador-Geral da Justiça, não tinha como proteger testemunhas. Então, já houve
esse avanço, mas não posso aceitar, nesta ação
avassaladora privatizante, que também se esteja
querendo privatizar a proteção à testemunha em nosso País, por meio de convênio. Essa é uma função
própria do Estado.
Deputado Clovis IIgenfritz, que apenas conhecia de nome, companheiro do Rio Grande do Sul, a
iluminação pública está aqui, em primeiro lugar, no
Programa Nacional do Governo Federal; metas para
2000 a 2002, cidades, bairros, periferias e favelas
mais bem iluminados. Só que quem redigiu o texto
não sabia que o País ia ter o apagão. Então, é lógico
que essa questão parece pequena, mas ela é vital.
Outra questão, quanto ao Conselho Tutelar, é
mais ou menos o que já disse a respeito dos Juizados
Especiais. O Estatuto da Criança e do Adolescente é
também um dos melhores diplomas legais que se tem
no País. Agora, pela histeria de que a sociedade é tomada, em razão da violência e da criminalidade, começa-se a criticar o ECA. Ternos de aplicá-lo efetivamente, na sua plenitude. Os Conselhos Tuelares, se bem
estruturados, têm papel essencial, sem qualquer dúvida. É uma das questões que, necessariamente, deve
constar em qualquer programa de segurança pública
sério, que tenha, como prioridade, para uma política de
juventude, a implantação do ECA; quer dizer, indaga-se sobre seus propósitos e objetivos efetivos.
A questão de segurança pública no Estado do
Rio Grande do Sul é muito complexa para ser discutida. Sei que é um dos problemas que está sendo assinalado pelo Governo Estadual, de forma até negativa,
devido aos índices de violência da sociedade gaúcha.
Todavia, devemos considerar o que há de positivo. O
regulamento disciplinar - o qual acabei de ler -, que
será decretado agora para a Polícia Militar, é um
exemplo para todo o País.
Não quero mais entrar no mérito se vamos unificar ou não a Polícia Civil. Além do ciclo único que sustento, devemos desmilitarizar a Polícia Militar. Policiamento é função essencialmente de natureza civil. Por
isso, as pessoas, na histeria, quando os índices aumentam, querem jogar a responsabilidade desse papei para as Forças Armadas. Em absoluto. As Forças
Armadas não estão preparadas para a função de segurança pública, elas têm de cumprir seu papel constitucional essencial, a saber: cuidar da segurança ex-
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terna e interna do País, apoiando as ações de fronteira e assim por diante. Mas, não há como imaginar que
isso possa ocorrer como policiamento.
No ano de 1994 a 1995, fui Procurador-Geral de
Justiça, no Rio de Janeiro, quando houve intervenção
federal e o Exército assumiu o policiamento da cidade. Na ocasião, o Ministro da Justiça convocou-me
para que eu tivesse ciência da operação, que foi feita,
mais ou menos, à revelia do Governo Estadual. O resultado da operação foi desastroso sob todos os aspectos. Dessa forma, a imagem das nossas Forças
Armadas, que precisa ser preservada, ficou arranhada com o episódio em que soldados revistaram crianças na favela, com suas mochilas. Esse é um aspecto.
Depois, o comandante-geral, que era o general Sena,
se não me engano, saiu por aí prendendo, por 30
dias, pessoas envolvidas com o narcotráfico e as entregavam ao Ministério Público e ao Judiciário, que
estavam obtendo prisões provisórias. Depois de um
mês, os traficantes começaram a ser soltos. Fui conversar com o general, que me disse ter feito seu papel
ao prender as pessoas. Eu lhe disse que a constitucionalidade da prisão temporária pode ser questionada, tanto pelos advogados quanto pelos defensores
de direitos humanos. Isto é, alguém ser preso, durante 30 dias, por um crime hediondo, para ser investigado?! Prisão por 5 dias, admite-se, mas alterá-Ia para
30, acho que é inconstitucional. Mas, de qualquer maneira, nesse prazo, deveria ser feito um inquérito para
permitir que pudesse ser decretada a prisão preventiva e iniciada a ação penal. Isso não foi feito, porque
não era a estrutura própria. Então, aquela experiência
não merece ser repehja.
Tive o privilégio de estar com V. Exa, Deputado
João Castelo, na Comissão Especial de Reforma do
Código Civil; minha contribuição, como Relator do Direito de Família, ficou nesta Casa. Agradeço a V. Exa.,
publicamente, pelo exemplar desse projeto. Acho que
as pessoas, que têm sensibilidade social e política,
chegam à mesma conclusão a que V.Exa. chegou: na
violência, devemos atacar as causas, fundamentalmente; temos de pensar na repressão. Somente a implantação de políticas públicas poderá modificar o
quadro. Mas, ao mesmo tempo, devemos ter propostas para o enfrentamento dessa realidade.
Nesse caso, distinguindo a conduta anti-social
da criminalidade, decorrente do quadro social que
está aí, da criminalidade organizada, que independe
das condições sociais. Essa há de ser enfrentada
com responsabilidade e vigor. Neste momento, considero irresponsável qualquer posição liberalizante das
drogas neste País. É irresponsável a posição que vem
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sendo adotada, pois que significa a derrota com relação ao enfrentamento do narcotráfico, prática criminosa que não tem nada a ver com condições socioeconêmicas e políticas do nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Antes de passar a palavra aos convidados presentes, pediria a eles brevidade, em função do horário,
pois provavelmente teremos Ordem do Dia.
Concedo a palavra à nobre ex-Deputada Maria
Laura.
A SRA. MARIA LAURA - Cumprimento o Deputado Gustavo Fruet, que preside, neste momento, a
reunião de audiência pública e minha companheira
Deputada Maria do Carmo Lara, que tem, de maneira
firme e conseqüente, trazido à discussão o tema violência em âmbito urbano. Esse debate moderniza o
tratamento dado tanto aos problemas urbanos quanto
aos de segurança pública.
Dr. Pedro Alberto, S.Sa. não falou em orçamento
de 300 bilhões para o Plano Nacional de Segurança.
S.Sa disse que esse dinheiro existe.
O SR. PEDRO ALBERTO DA SILVA
ALVARENGA - São 300 milhões.
A SRA. MARIA LAURA - Trezentos milhões.
Mesmo assim, é muita coisa.
Para a segurança pública, temos 300 milhões
garantidos enquanto para as ações de saúde temos
algo em torno de 23 milhões.
O SR. PEDRO ALBERTO DA SILVA
ALVARENGA - São 23 bilhões. Para o ano passado,
vamos repassar 251 milhões e, neste ano, temos 403
milhões disponíveis para os Estados.
A SRA. MARIA LAURA - Então, fiz confusão havia falado de bilhão e o senhor corrigiu-me.
Esses 23 bilhões no Orçamento podem não ser
totalmente executados. Sabemos que, neste País, o
Orçamento é também uma intenção, logo - e aí dirijo-me a meu companheiro de partido, que gostei
imensamente de ouvir, Deputado Antonio Carlos Biscaia -, esses 23 bilhões da saúde vão atender, inclusive e em grande medida, os atingidos pela violência,
pela falta de segurança pública e pela inexistência de
políticas públicas conseqüentes que gerem ações integradas no sentido de garantir a cidadania, portanto,
de evitar a doença e violência.
A reflexão proposta por esta Subcomissão na
preparação do seminário nacional é de todo procedente. Penso que, apesar de a população pedir policiai em sua rua, posto em seu quarteirão, constrói-se,
de maneira muito positiva, na população brasileira,
que a segurança pública diz respeito à discussão
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mais geral no âmbito das políticas públicas e, para ser
conseqüente, precisa, sem sombra de dúvida, integrar um projeto que envolva políticas públicas, dando,
como resposta, no âmbito do cotidiano do cidadão,
melhoria e segurança.
Aí, fecho ressaltando a importância que S.Sa.
deu à cidade, à ponta da linha, ao lugar em que o cidadão está. Exatamente nas cidades que estaremos
tentando acabar com a violência neste País.
Agradeço à Presidência a oportunidade democrática de não só fazer uso da palavra, mas de aprender nesta reunião.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Concedo a palavra à Sra. Eunice Guedes.
A SRA. EUNICE GUEDES - Boa tarde aos
componentes da Mesa.
Fal;:o parte de entidade nacional de mulheres,
que é a Rede Nacional Feminista de Saúde e Direitos
Reprodutivos, mais popularmente conhecida como
Rede Saúde. A rede, atualmente, tem assento em
uma comissão intersetorial, que foi constituída pelo
Conselho Nacional de Saúde.
Minha fala refere-se a uma reflexão. Inicio na
questão das políticas públicas. O segmento do qual
faço parte luta por políticas públicas amplas de cidadania para as mulheres há muitos anos, visando a integração de saúde, educação, segurança, assistência
e direitos em todos os sentidos. Quando o Secretário
falou do Estado do Pará, onde moro, de certa forma
provocou-me, porque amanhã participarei de audiência, fruto de processo de negociação dos movimentos
sociais com os vários segmentos que compõem a
área de segurança, assistência, saúde, no campo da
violência geral e de gênero.
Vivemos num País e num Estado onde a impunidade é o tom. No Pará, de 1968 a 1988, segundo dados que não são reais, mas da estatística da morte, já
foram assassinados mais de 703 trabalhadores rurais. Mês passado, mal havíamos feito a missa de sétimo dia de um trabalhador, líder em Altamira, que lutava, nada menos nada mais, pelo desenvolvimento urbano e ambiental, quando outro companheiro lutando
pela mesma questão foi morto. A resposta do Estado
para a impunidade tem sido muito lenta. Então, precisaríamos discutir, em uma Subcomissão, como está a
situação.
Outra coisa que tem ocorrido na área, já que
esta Comissão é de Desenvolvimento Urbano, é o
despejo de pessoas invasoras de conjuntos habitacionais. Muitas mulheres, crianças e adolescentes são
vítimas de violência psicológica e até física. Há mulheres vítimas até de aborto devido à agressividade.
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O Plano Nacional de Segurança Pública cita a impunidade. As ouvidorias estão sendo montadas. Agora,
no Estado do Pará, está sendo montada a ouvidaria
agrária - um ex-desembargador deve estar tomando
posse hoje. Mas, para nós, ainda é muito pouco.
Em relação à violência de gênero, como não foi
abordada no conjunto desta discussão, e como é a parte que me cabe desse latifúndio, queria dizer que, só na
cidade de Belém, em menos de 10 anos, houve mais de
90 mil casos de violência. Desses, só 10% constituíram
processos, e só 1% foi a júri. Significa que temos um
processo que não se extingue na questão da polícia e
da segurança, mas que alcança o Ministério e o juizado.
Pergunto-me, então, por que, neste treinamento, as
questões de gênero, raça e etnia não são incorporadas
na discussã.o da violência. Mulheres, negros, negras,
crianças e adolescentes são a cadeia mais frágil da violência urbana, rural e de gênero.
Trabalho num serviço de atendimento à criança,
adolescentes e mulheres. Quase 90% dos atendidos
são crianças, adolescentes e mulheres da raça negra.
Assim, temos outra questão e considero importante incorporar os pontos que o próprio Brasil levou à Conferência na África do Sul no que se refere à questão da
discriminação racial, étnica e geracional, à violência.
Penso também que teremos de discutir o próprio quadro funcional. O treinamento aí sinalizado é
uma boa medida. Porém, nas experiências de que temos conhecimento, o treinamento tem sido apenas
pontual. Introduzir disciplinas como direitos humanos,
gênero, etnia, violência e outras no currículo das academias de Polícia ou no IESP - o Instituto de Ensino
de Segurança Pública, do Estado do Pará, é fundamentai, mas não é suficiente. É preciso treinamento e
educação continuada em serviço, porque não se resolve os problemas somente com a academia.
A minha preocupação é que estamos falando
sobre um assunto que não se resolve com plano. É
importantíssima a discussão para a criação de um
plano nacional, que depende também de vontade política. Como garantir, após a capacitação, um quadro
funcional que, de fato, permaneça à frente de uma delegacia da mulher ou de outro órgão público qualquer? Pela Delegacia da Mulher de Belém, que foi criada em 1987, já passaram mais de 9 delegadas até
este ano de 2001.
Preocupa-me também que discutamos a violência sob um clima de xenofobia e discriminação. Faço
minhas as palavras de outros expositores neste espaço, porque me parece que tentamos resolver a criminalidade e outras questões com o militarismo. Temos
de investir em políticas sociais de prevenção, educa-
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ção e outras que garantam a cidadania da população.
Nesse sentido, pergunto: qual é o papel real da sociedade civil, já que somos citados nesse plano o tempo
todo? O que é esperado de nós? Vamos ser chamados de propositores, exercendo o papel real de controadores sociais? Qual é o papel que realmente se
espera da sociedade civil na discussão do plano de
segurança?
Violência não se resolve só com segurança púbica. No movimento de mulheres, temos avançado
pensando que temos de articular políticas de geração
de emprego e renda, prevenção, assistência, saúde e
outras, incluindo os órgãos formadores de recursos
humanos, seja da área de segurança, seja das universidades, que deveriam estar aqui presentes nesta
Subcomissão, para realmente discutirmos violência,
segurança e a impunidade em que vivemos.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria do Carmo Lara) - Agradecemos à Sra. Eunice Guedes pela
sua participação.
Com a palavra o Sr. Arthur Custódio, do Conselho Nacional de Saúde, o último orador inscrito.
O SR. ARTHUR CUSTÓDIO - Estou contemplado com a fala da Eunice, que faz parte do nosso
grupo de acompanhamento da violência do Conselho
Nacional de Saúde.
Obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria do Carmo Lara) - Só para informar aos debatedores, o Conselho Nacional de Saúde criou uma comissão permanente para discutir a violência, que tem sido parceira
nos seminários e nesta discussão.
Com a palavra o Sr. Pedro Alberto da Silva Alvarenga, Secretário Nacional de Segurança Pública,
para responder às questões formuladas e para suas
considerações finais.
O SR. PEDRO ALBERTO DA SILVA
ALVARENGA-Inicialmente, a Ora. Maria Laura falou
sobre bilhões. Se fossem bilhões, eu estaria superfeliz. Na realidade, esse valor de 403 milhões é uma
parcela bem modesta para ser aplicada em segurança pública. Tenho certeza de que, mesmo sendo uma
pequena parcela, ela tem alavancado principalmente
os Estados mais carentes, a exemplo do Maranhão e
Acre, e mesmo Rio de Janeiro e São Paulo. São Paulo
está recebendo 40 milhões de reais e está investindo
todo esse crédito em tecnologia de ponta, considerando os critérios assinalados pelo Ministério da Justiça e dentro da nossa política, que visa especialmente a formação e a manutenção operacional da polícia.
Estamos num momento de mudanças de comporta-
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mento, mas uma coisa é certa: devemos ter vontade
para fazer e pessoal que realmente operacionalize
essa vontade. De desejos e idéias, como já disse, o
mundo está cheio, mas pessoas que realmente executem e façam acontecer são poucas. Graças a Deus,
neste ano em que estou à frente da Secretaria Nacional de Segurança Pública, tenho visto esse comportamento por parte dos Secretários de Segurança dos
Estados, a exemplo do Pará.
Tive oportunidade de morar em Belém. Gosto
muito dos paraenses porque são muito autênticos. Se
um paraense quiser dançar fora da calçada, ele dança; se quiser tomar chope em cima do telhado, ele
toma. O paraense está sempre sorridente e tem um
enorme calor humano. No Pará, temos um Secretário
de Segurança que é uma das figuras que mais conhecem segurança pública neste País. Trata-se de um homem muito dedicado, corajoso e de idéias inovadoras.
Em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos, fizemos um seminário dedicado às Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher - DEAM.
A senhora participou desse seminário?
(Intervenção inaudível.)
O SR. PEDRO ALBERTO DA SILVA
ALVARENGA -Isso. E o que ela disse para a senhora?
(Intervenção inaudível.)
O SR. PEDRO ALBERTO DA SILVA
ALVARENGA - O que está acontecendo é o seguinte.
(Intervenção inaudível.)
O SR. PEDRO ALBERTO DA SILVA
ALVARENGA - Estamos investindo na formação, na
atualização e na mudança de comportamento. A senhora disse algo que não pode ser admitido, ou seja,
que em menos de um ano nove delegadas passaram
pela Delegacia da Mulher. A senhora disse que foram
nove delegadas? Foi isso o que entendi?
A SRA. EUNICE GUEDES - Já passaram mais
de nove.
O SR. PEDRO ALBERTO DA SILVA
ALVARENGA - Numa delegacia? Em quantos anos?
Em dez anos? A senhora não sabe?
A SRA. EUNICE GUEDES - Em um ano mudou
duas ou três vezes.
O SR. PEDRO ALBERTO DA SILVA
ALVARENGA - Em um ano, duas ou três vezes. É comum a rotatividade no serviço público. Esse é um comportamento das instituições que temos de mudar.
V.Sa. deve ter assistido à minha palestra. Não
pude entrar em detalhes, mas o que V.Sa. mencionou
em termos de tema, de currículo, tudo isso está sendo
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analisado. Estamos identificando, dentro do próprio
ciclo do sistema de segurança, os pontos críticos, os
gargalos, de tal maneira a tornar célere todo o processo e contemplar, em especial, o cliente, que é o cidadão. Então, tenha a certeza da nossa preocupação e
da preocupação dos Secretários de Segurança.
Quero deixar bem claro que o Plano Nacional de
Segurança Pública não é responsabilidade apenas
do Ministério da Justiça. Esse plano é um elenco de
intenções, já do conhecimento de muitos, e tem uma
enorme parceria. Em cada ação - V.Sa. pode observar - há o objetivo, o participante, o Ministério da Defesa, corno bem disse o nosso companheiro, na parte
do apoio. O Ministério da Defesa apóia em quê? Vai
tomar conta da fronteira? Não, apóia na parte de inteligência, treinamento, transporte e formação. É importante identificar o problema, pontuar a solução e, acima de tudo, dela participar.
No que se refere à Secretaria Nacional de Segurança Pública, não tive tempo adequado para entrar
em detalhes, como disse no início. O comentário que
V.Sa. fez já é do nosso conhecimento. Articulamos
com os Estados. Atualmente, chamamos os Secretários de Segurança e pedimos a eles que nos dêem
suas opiniões. Vamos atrás da solução. As coisas não
são feitas corno foi mencionado. Pega-se 23 milhões
e repassa-se para os Estados, e ta/vez o próprio Governo Federal não consiga executar esse crédrto. No
ano passado, não deixamos um centavo no Fundo
Nacional, o que se repetirá neste ano. Por quê? O crédito destinado a um Estado que não esteja habilitado
a receber ou apresentar as exigências, ou não esteja
administrativamente apto a fazê-lo, ou seja, que não
esteja em dia com as suas dívidas, será repassado
para outro Estado. E isso será realizado. Mas, com
quais critérios? Será que realmente o Estado "x" está
utilizando a verba dedicada à polícia comunitária? Ele
terá de dedicar à polícia comunitária, sim, porque temos um setor que está fiscalizando isso e, acima de
tudo, há a própria população.
Temos feito visitas e colocamos toda a documentação feita em convênio à disposição dos senhores. Na hora em que um dos senhores quiserem cópia
de qualquer convênio, serei o primeiro a distribuir,
pois o que estamos querendo é resultado. Mas temos
de convir quanto ao seguinte: quando se fala em segurança pública, nesse segmento exclusivo da polícia, na minha Secretaria, refere-se ao apoio às polícias estaduais. Há uma articulação muito grande entre
as polícias estaduais e a federal.
Hoje, há uma operação integrada. Isso não
aconteceu de um dia para o outro. Não se consegue
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construir uma academia integrada, como se fez no
Pará; não se consegue de um dia para o outro construir um centro integrado de operações. Isso custa
caro. Não é só o prédio, mas também equipamentos e
treinamento de pessoal.
Comentaram aqui sobre o geoprocessamento
em Municípios. Isso é excelente, mas é um item caro
e que está sendo implantado de maneira paulatina,
dentro da prioridade de cada Estado e de cada Município. Como disse, orientamos em que subprojeto o
Estado deve executar o crédito. Mas quem sabe onde
realmente o calo está apertando é o dono do pé. Não
posso chegar no Estado de São Paulo, que talvez tenha mais de 500 Municípios, e dizer: "Não atenda São
Carlos, porque o Município é auto-suficiente." Quem
realmente sabe da necessidade é o Secretário de Segurança e o Prefeito do Município de São Carlos. Temos adotado o comportamento de escutar e respeitar
a peculiaridade regional, como se respeita no Pará.
No Pará, a viatura não é Slazer e nem um carro de
quatro portas. Já se identificou que é necessário embarcações, porque há um enorme número de vias fluviais. É preciso atender à população ribeirinha, e isso
está sendo identificado.
Temos o Amapá, na área de circunvizinhança
de fronteira, ao qual estamos dedicando uma parcela
muito pequena, de 500 mil reais, enquanto o Mato
Grosso está recebendo 3 milhões e 700 mil reais.
Aliás, essa parcela foi recebida com muita satisfação
pelo Secretário de Segurança.
Trata-se de um valor pequeno. Se fossem bilhões de reais, os Secretários de Segurança estariam
batendo palmas e dando graças a Deus. Nesses anos
passados, houve um enorme sucateamento. A nossa
maior missão, para o que peço a V.Exas. contribuição,
é resgatar e valorizar o policial. Temos de resgatar a
auto-estima do policial e valorizá-lo. É muito fácil reclamar; chegar a uma delegacia e dizer que foi mal
atendido. Vamos melhorar o atendimento. Primeiramente, vamos pintar a delegacia, colocar equipamentos. Fundamentalmente, aquele ator que está ali tem
de estar bem informado, bem treinado. É esta a nossa
atual cultura, é o desejo dos Secretários de Segurança dos Estados, dos Comandantes das Polícias Militares e dos Delegados de Polícia.
Também comungo da opinião do meu parceiro
de debates, quando disse que temos de desmilitarizar
um pouco uma e militarizar um pouco a outra. Quando
eu disse que a polícia deve ter um Secretário de Segurança que realmente é o dono, o Comandante da
Polícia Militar e o Delegado-Geral da Polícia Civil, é
para que realmente esses profissionais se dediquem

Fevereiro de 2002

DIARIO DA CAMAR.\ DOS DEPUTADOS

única e exclusivamente às suas instituições; que não
estejam preocupados com qualquer outro tipo de
ação, mas, sim, com o objetivo fim da instituição.
Não há necessidade de se ter quantidade dessas instituições, mas qualidade. Por isso mencionei o
tai dever de casa. O policial tem de estar no objetivo
fim. Quem trabalha no policiamento ostensivo tem de
estar nas ruas e não em escritórios, fazendo tarefas
administrativas. A área administrativa pode ser terceirizada. Isso tudo é mudança de comportamento, é
uma mentalidade que está sendo identificada. Neste
País, queremos tudo de imediato. Mas de imediato
não se faz, quando se trata de educação, que é mudança de comportamento.
Aproveito esse gancho, a preocupação do Governo Federal de elevar o patamar da segurança pública. A segurança pública tem de estar no mesmo patamar da saúde e da educação, mas isso não se consegue de um dia para o outro. Hoje, há muita gente
trabalhando para isso. Deve-se dar uma atenção especial ao assunto. Hoje mesmo estávamos em uma
reunião junto com alguns representantes do Corpo de
Bombeiros que é dedicado à defesa civil. Há uma
enorme carência. Temos de identificar recursos, porém de maneira correta e mais acertada, em parceria,
saber realmente qual posicionamento se quer. Isso se
chama mudança de comportamento, para o que pedimos a V.Exas. o apoio e a compreensão.
Coloco-me à disposição de V. Exas. para vir aqui
mais uma vez e fazer uma exposição de uma hora. Trarei os dois diretores da Secretaria para contar, detalhadamente, o que estamos fazendo. Também solicito a todos que questionem os Secretários de Segurança dos
Estados sobre o que está sendo feito através do Ministério da Justiça; se realmente estão recebendo esse
apoio e se estão cumprindo o seu dever de casa. Já fui
questionado sobre o que acho e disse que não tenho de
fazer propaganda do meu Ministério, pergunte ao c1iente, que é o Secretário de Segurança de cada Estado. A
nossa missão é apoiar e escutar.
Agradeço-lhes a atenção e a oportunidade. Quero deixar bem claro que na Secretaria não estou
sentado como Secretário, mas como cidadão. Quando recebo um Secretário de Segurança, um Prefeito,
um Deputado ou um Senador, coloco-me na posição
de ajudante. O nosso objetivo maior é apoiar no que
for possível. E o nosso Ministro tem feito isso, sempre
que pode. Tem recebido todos. Estamos escutando e
tentando fazer acontecer. Tenham a certeza do nosso
apoio e da nossa vontade de fazer.
Muito obrigado.

Sexta-feira 22

02157

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria do Carmo Lara) - Agradeço ao Dr. Pedro Alberto da Silva
Alvarenga, Secretário Nacional de Segurança Pública
do Ministério da Justiça, sua participação. Com certeza, vamos tratar de todos esses questionamentos deixados no seminário e discutir com as entidades, de
forma a que possamos refletir seriamente sobre toda
a realidade da segurança de nossas cidades.
Concedo a palavra ao Sr. Antonio Carlos Biscaia, Coordenador do Núcleo de Estudos do Instituto da
Cidadania.
O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA- Sra. Presidenta, companheira Maria do Carmo Lara, em primeiro lugar, comungamos das mesmas idéias. Temos
uma posição comum para com o fato de que, evidentemente, esse tema tem de ser enfrentado a partir de
políticas públicas. Estou inteiramente de acordo com
a sua intervenção. Apenas quero assinalar algo que
foi muito bem dito sobre as vítimas da violência. Hoje,
a violência é uma questão de saúde pública, sem
qualquer dúvida. No Rio de Janeiro, a violência já é a
segunda causa de mortalidade, só perdendo para
problemas cardiovasculares. Evidentemente, a violência é uma grave questão de saúde pública e tem de
ser encarada como tal também.
A companheira Eunice Guedes expôs muitas
questões e quero me referir a algumas. Primeiramente, tenho a assinalar que o crime, de maneira geral,
como conduta anti-social, é próprio do ser humano e
existe em qualquer que seja o regime político. Em
qualquer sistema de governo sempre haverá cidadãos integrantes daquele convívio com desvio de
conduta e que praticam crimes, que é a conduta
anti-social mais grave dentro de uma gradação. A falta
de educação é uma conduta anti-social, evidentemente; a ausência de ética é uma grave conduta
anti-social e aquela tipificada como crime é a mais
grave de todas. Nesse aspecto, o que torna o nosso
País diferente para pior é a impunidade. O Brasil é o
país da impunidade em todos os níveis. Digo isso porque tenho uma vida tratando de justiça criminal - 30
anos como Promotor de Justiça. Aqueles dados postos sobre o Pará, de 90 mil e 1%, no Rio de Janeiro é a
mesma coisa. Cinco mil homicídios por ano é o índice
de guerra, como a da Bósnia, que a ONU intervém.
Se nos Estados Unidos for um pouquinho além, eles
- retaliar para todos os lados. No Rio de Janeiro já
vao
se aceita isso com naturalidade. São 5.430 homicídios dolosos em um ano. E o que vai a júri, companheira
Eunice, talvez seja algo em torno de 130 a 140. Isso é
uma impunidade absoluta. Um dado desses é quase
inacreditável. No Rio de Janeiro, há um dado de extre-
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ma gravidade e que se for dito fora do País, as pessoas não vão acreditar. Já disse isso em debates fora do
País. Pega-se 5 mil homicídios, 80% são de autoria ignorada, ou seja, não se apura. Dizem que foi briga de
quadrilha, mas o que importa é a vida. Em 80% dos
casos, não se apura a autoria. Em 20%, as vítimas
não são identificadas. Isso acontece no Rio de Janeiro, que já foi Capital Federal hoje é a Capital cultural
do País. Rio de Janeiro já foi Capital política e hoje é
Capital de um dos Estados mais importantes do País
- 20% das pessoas eliminadas são sepultadas sem
serem identificadas. Isso é impunidade absoluta.
Esse é um dado que está aí, sem qualquer dúvida.
Quanto à questão da discriminação da mulher e
das minorias, estamos de acordo, sob todos os aspectos. Estamos discutindo projetos nessa linha, sem
qualquer dúvida.
No final, foi dito algo que consideramos o mais
importante. Não há a mínima condição de um projeto
de segurança prosperar se não houver participação
da sociedade. Temos consciência disso. De que maneira? Ela tem de ser a mais plena possível. Tem de
ser propositiva, controladora e assim por diante. O
controle externo das instituições policiais tem de ser
exercido de dupla maneira.
O controle processual e próprio do Ministério
Público, até por disposição constitucional. O Ministério Público tem de controlar a polícia, externamente,
sob o aspecto processual. Efetivamente, dos dados
que são comunicados à polícia, aquilo que resulta ou
não no processo é função própria do Ministério Público. Existe o segundo controle externo da polícia, que
é o político-social. Esse tem de ser feito, da forma
mais ampla, pela sociedade. Infelizmente, ainda não
sei qual a maneira exata, mas é por aí.
Concluo, Deputada Maria do Carmo, agradecendo-lhe mais uma vez. Eu me ausentei da Câmara dos
Deputados, em maio do ano passado, porque assumiu
o titular e eu era o primeiro suplente. Esta é a primeira
vez que retorno à Casa, a convite de V.Exa., o que muito
me honra. Estou pronto a participar sempre. Somos
companheiros no sentido pleno: companheiros de partido, fomós companheiros nesta Casa, e temos a preocupação maior com a questão da segurança pública, com
a transformação política e social do nosso País. Esperamos ver este País extraordinário tomando como prioridade o ser humano. Que não seja prioridade o pagamento de dívidas, de ajustes, mas o ser humano. Estamos caminhando para uma verdadeira transformação, o
que não é para nós dessa geração. Que este, pelo me·
nos, seja um país mais justo, mais fraterno para os nossos filhos e netos.
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Era o que tinha a dizer.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria do Carmo Lara) - Agradeço a V.Exa., Deputado Antonio
Carlos Biscaia, a contribuição. Espero que V. Exa. retorne sempre. Que V. Exa. seja um membro permanente nesta Casa.
Convidamos os dois debatedores de hoje para
estarem presentes ao seminário que será realizado
nos dias 30 e 31 de outubro, a fim de participar ativamente da discussão. Com certeza, a contribuição de
todos, no dia de hoje, somará muito na nossa caminhada de pensar a violência na cidade. Parece que se
trata de um tema muito limitado. Sabemos que a cidade não está isolada do Estado nem do País; pelo contrário, está integrada. Partiremos do espaço e moradia para pensar a questão da violência. Ou tenhamos
tempo para pensar sobre ela ou ela o fará por nós.
Aliás, é o que está acontecendo. É esta a preocupação dos membros desta Comissão.
Agradeço ao Presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior, Deputado Djalma
Paes, a sensibilidade e o empenho de estar dando
apoio para as audiências e seminários que se realizam. Agradeço a todas as entidades, que desde o início dos nossos trabalhos estão participando, somando conosco a construção do seminário. Agradeço aos
debatedores, aos Srs. Deputados e entidades presentes.
Convido todos para nossa última audiência pública, na semana que vem, dia 26, às 14h3ümin, neste plenário. Essa audiência pública ocorrerá antes do
seminário, que será realizado no dia 31.
Está encerrada a reunião.
Ata da Vigésima Quinta Reunião Ordinária
(Audiência Pública), realizada em 26 de setembro
de 2001
Às quinze horas e três minutos do dia vinte e
seis de setembro de dois mil e um, no plenário quatorze do Anexo li, reuniu-se, sob a Presidência do Deputado Djalma Paes, a Comissão de Desenvolvimento
Urbano e Interior. Compareceram os Senhores Deputados João Castelo e Paulo Octávio, Vice-Presidentes; Euler Morais, Gustavo Fruet, José Chaves, José
índio, Clóvis IIgenfritz, Maria do Carmo Lara, Adolfo
Marinho, Sérgio Novais e João Sampaio, titulares; e
César Bandeira, Pedro Fernandes suplentes. Ordem
do Dia: Reunião de audiência pública com a presença
dos convidados: Luiz Eduardo Soares, Consultor de
Segurança Pública da Prefeitura Municipal de Porto
Alegre; Helena Oliveira da Silva, Coordenadora do
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Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania do Instituto
Brasileiro de Administração Municipal; e Diana Meireles Mota, Coordenadora Geral de Política Urbana do
Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas - IPEA.
O Presidente declarou aberta a reunião de Audiência
Pública sobre o tema "Perspectiva de Implementação
de uma Política Nacional Integrada de Combate à Violência no Brasil", agradeceu o comparecimento de
todos e convidou a Presidente da Subcomissão de Violência Urbana e Segurança Pública, Deputada Maria
do Carmo Lara para presidir a reunião. A Presidente
agradeceu e ressaltou que esta é quarta audiência
pública em preparação para o Seminário Nacional sobre Violência Urbana e Segurança Pública que se realizará nos dias trinta e trinta e um de outubro e passou a palavra ao Senhor Luiz Eduardo Soares. O palestrante abordou o tema segurança pública do ponto
de vista do município. Após a exposição, congratulou-se com a Presidente e agradeceu à Comissão. A
Presidente passou a palavra à Senhora Helena Oliveira da Silva que agradeceu o convite à participação do
IBAM neste evento, discorreu sobre a atuação dos
municípios na segurança pública. A terceira expositora, Diana Meireles Mota, expôs como as políticas públicas podem contribuir para uma ação integrada de
combate à violência urbana. O Deputado Djalma
Paes reassumiu a mesa apresentando as desculpas
pelas constantes ausências dele e da Deputada Maria do Carmo Lara, em razão da estarem reunidas simultaneamente a Comissão de Desenvolvimento
Urbano e Interior e a Comissão Especial de Saneamento. Em seguida deu a palavra aos inscritos para o
debate. Falaram o Senhor José Carlos Noronha, representante da comunidade científica no Conanda, a
senhora Gisele Sadi, do Conselho Nacional de Saúde, a Senhora Eunice Guedes, da Rede Saúde, e a
senhora Maria Leda de Resende Santos, do Conselho Nacional de SaúdelTrauma e Violência. Os Deputados Gustavo Fruet, Clóvis IIgenfritz expuseram
seus pontos de vista. A Deputada Maria do Carmo reafirmou a importância desta audiência pública como
preparação para o Seminário Nacional sobre Violência Urbana e Segurança Pública. O Deputado Djalma
Paes salientou que a Comissão não tem medido esforços no sentido de abrir espaço para a participação
da sociedade no debate do tema e passou a palavra
aos expositores para as considerações finais. Após
os debates, o Presidente agradeceu e encerrou a
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sessão às dezessete horas e trinta e oito minutos. E,
para constar, eu, James Lewis Gorman Júnior, Secretário, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente, Deputado
Djalma Paes, ,e encaminhada à publicação no Diário
da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes) Na qualidade de Presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior, declaro aberta esta reunião de audiência pública sobre as perspectivas de
implantação de uma política nacional integrada de
combate à violência no Brasil.
Agradeço a todos o comparecimento.
Convido para compor a Mesa o Sr. Luiz Eduardo
Soares, Consultor de Segurança Pública da Prefe~u
ra de Porto Alegre; Sra. Helena Oliveira da Silva, Coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania do Instituto Brasileiro de Administração Municipal- IBAM; Sra. Diana Meirelles da Motta, Coordenadora de Estudos Urbanos do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada -IPEA.
Informo aos presentes que circulará lista de inscrição para os Srs. Deputados. Os que desejarem interpelar os expositores deverão registrar seu nome e
assinatura na referida lista, e só poderão abordar assunto da exposição, pelo prazo máximo de três minutos, tendo interpelado igual tempo para responder, facultadas as réplicas e tréplicas pelo mesmo prazo, vedada ao orador questionar qualquer dos presentes.
Informo ainda que não haverá apartes durante a
exposição dos senhores convidados.
Passo a Presidência da Mesa à Deputada Maria
do Carmo Lara, Presidenta da Subcomissão de Violência, da Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior, que coordenará os trabalhos de audiência
pública de hoje.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria do Carmo Lara) - Agradeço ao nosso Presidente a presença
na abertura dos trabalhos, participando conosco desta audiência pública.
Esta é a quarta audiência pública sobre violência a fim de organizar Seminário que realizaremos
nos dias 30 e 31 de outubro.
Com a palavra o Sr. Luiz Eduardo Soares, que
dispõe de vinte minutos, podendo haver alguma tolerância.
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O SR. LUIZ EDUARDO SOARES - Em primeiro
lugar, agradeço à Subcomissão o convite. É um prazer poder compartilhar algumas reflexões com os presentes. Na realidade a problemática é tão vasta e
complexa, que poderemos recortá-Ia de muitas maneiras. Os vinte minutos impõem tratamento bastante
focalizado.
Parece-me que a problemática da segurança pública deveria ser organizada como conjunto temático a
partir de alguns critérios gerais para que saibamos do
que estamos falando. Temos problemas atinentes a três
esferas: federal, estadual e municipal. Podemos recortar
as temáticas sublinhando a participação de distintos
atores ou agentes públicos e privados.

ríamos focalizar uma ou outra instituição; discutir a
fundo a Polícia Civil, a Polícia Militar, as guardas municipais, o sistema penitenciário. Enfim, há um enorme leque de possibilidades.
Como entendo que esta Comissão tem interesse particular pelo Município, pela cidade, acredito ser
mais proveitoso focalizar esse tema, porque os temas
referenciais têm sido objetos - mal ou bem - de muito
Nós que compomos a mesa e muitos dos presentes à audiência participam deste debate - é uma
interlocução antiga -, produziram livros, artigos e têm
alguma contribuição a dar, e nós já acumulamos alguma experiência.

Em primeiro lugar estão as instituições da segurança pública, que podem ser tratadas nessas três
esferas. Temos a Polícia Federal, a ABIN, os distintos
órgãos que operam no plano federal, temos as Polícias Militar e Civil, temos as guardas municipais, com
suas problemáticas específicas, e depois temos as
instituições da segurança privada com toda a sua peculiaridade. E, no caso, não atravessam necessariamente as três esferas, segundo modalidades distintas, porque há uma compleição nacional mais ou menos uniforme.
Depois temos a problemática do sistema judicial
e antes o Ministério Público; depois o sistema prisional. Temos, por fim, mas não menos importante, a
participação da sociedade, o protagonismo comunitário e a participação das políticas públicas que não se
referem especificamente às instituições de segurança
pública, mas se reportam ou têm como objeto as fon-

Eu estava conversando com a Helena um pouquinho antes do início das exposições e discutimos
que na área municipal tudo é novo, tudo é desafiador
porque, em função das Tordesilhas ditadas pela
Constituição, as responsabilidades pela segurança
pública são conferidas ao Estado. Isso funcionou
como álibi para os responsáveis pelo Poder Municipai, que acabaram cruzando os braços, muitas vezes
diante dos problemas da segurança pública - violência e crimina/idade. Às vezes cruzaram os braços porque isso era conveniente politicamente; às vezes por
impotência; às vezes por falta de criatividade; mas às
vezes por limitações imperativas, porque, de fato, não
havia recursos e instrumentos. Todos os fatores concorrem de qualquer modo para o imobilismo. E o Município não foi protagonista nesse front, em parte respaldado por determinações constitucionais. No entanto, a população agora cobra a conta.

tes da violência da criminalidade.
É claro que, além disso, deveremos proceder a
todo um debate a respeito dos conceitos em pauta: do
que estamos falando, o que é segurança pública, violência, criminal idade e todas as distinções entre elas.
Temos tanta urgência de enfrentar alguns temas
emergenciais que nesses vinte minutos as questões
conceituais poderiam ser abandonadas.
Por isso, peço desculpas, mas meu discurso
terá sentido objetivo e será grosseiro sob o ponto de
vista teórico conceitual. Dessa forma, talvez possamos ganhar uma contribuição mais concreta.
Seria possível proceder à discussão referente a
quaisquer dessas celas, aquelas que derivam do cruzamento desses critérios. Poderíamos falar do plano
federal e de algumas dessas instituições; poderíamos
falar do plano estadual ou do plano municipal; pode-

O problema atingiu tal magnitude e tal importância, que agora é necessário que os poderes municipais dêem alguma resposta. E num momento eleitoral a
população não quer saber das Tordesilhas legais e
formais nem se os problemas são federais, estaduais
ou municipais. Ela quer os problemas resolvidos ou
pelo menos enfrentados.
Os Prefeitos eleitos mais recentemente, que
têm enfrentado a vaga crescente da violência, já se
responsabilizam de forma mais clara pelo problema,
procurando dar respostas. Já temos no Brasil mais de
uma dezena de secretarias municipais de segurança
com diversos nomes, como: Santo André, Mauá, Ribeirão Preto, Campinas, Uberlândia, Vitória, Guarulhos e algumas outras cidades. Possivelmente Porto
Alegre criará no próximo ano a sua. Estamos trabaIhando em Porto Alegre na elaboração de um plano

investimento.
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de segurança pública para a cidade - uma política pública específica municipal.
Creio que agora há um movimento de Prefeitos
dessa última geração, em função de todas essas
pressões, no sentido de buscar alternativas para uma
intervenção mais direta, a despeito das limitações e
das restrições. As limitações podem se converter em
virtude. As limitações nos impendem, no campo municipal, de lidar com as polícias, de governá-Ias e de
elaborar, portanto, uma política mais plena de ação
nessa área. Mas isso nos condena a agir de forma
preventiva, atuando nos planos social, econômico e
cultural. Nesse sentido, essa restrição pode ser virtuosa,porque podemos, nesse tipo de abordagem, inaugurar um conjunto de políticas que talvez seja até
mais eficiente na medida em que atue sobre causas
imediatas.
É claro que, quando eu me refiro à abordagem
tipicamente municipal, o resultado das limitações, à
intervenção no plano social, lato sensu, não me estou referindo às questões estruturais, mas àquelas
fontes mais imediatas, geradoras dos problemas e
que podem ser objeto de intervenção mais emergencial, cujas conseqüências fazem sentir mais imediatamente, porque os compromissos de uma Prefe~ura
permanecem, mesmo com as transformações estruturais. Caracterizam a postura do Governo Municipal
permanecem e ultrapassam os limites de uma política
de segurança, voltada para a redução da violência.
Vamos falar especificamente sobre políticas públicas que possam eventualmente produzir alguma
redução na violêncía entendida no seu sentido fato.
Não estamos falando das polícias, não estamos
falando de segurança pública lato sensu, nem do
Estado e de suas responsabilidades, nem daquelas
políticas que são de grande importância, de grande
relevo, mas que se atém às possíveis causas, aos
condicionantes mais estruturais. Vamos falar apenas
das intervenções que podem produzir efeitos mais
imediatos na ordem dos fenômenos lato sensu,
como violência e criminalidade.
Em primeiro lugar, é preciso apresentarmos muito brevemente - eu estou me referindo a nós; não se
trata de vício de linguagem, não é retórica da primeira
pessoa do plural, mas porque sempre me reporto a
uma equipe que produz este trabalho, pois eu não o
faço sozinho. Aqui sou apenas o expositor, mas trata-se de trabalho coletivo - o diagnóstico que fazemos sobre a cidade de Porto Alegre. No entanto, talvez possa ser exportado para muitas outras cidades.
E a nossa experiência, ainda que impressionista, porque não há pesquisas consistentes que possam ge-
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neralizar e universalizar perante os casos brasileiros,
nos leva a crer que esse diagnóstico talvez não seja
provinciano nem paroquial, não seja limitado ao caso
de Porto Alegre. Eu lhes diria, por exemplo, que ele se
aplica ao caso do Rio de Janeiro, que conheço bem, e
certamente a algumas outras cidades.
Há em Porto Alegre um problema grave - os senhores me perdoem essa focalização do caso de Porto Alegre, com o qual estou trabalhando, porque isso
pode ser uma limitação, mas, por outro lado, o exemplo pode servir como base para uma reflexão que
compartilhamos. Daí a idéia da focalização: o tráfico
de drogas e de armas. Esse é o nosso problema mais
importante e atinge a juventude.
Nosso problema de violência e criminalidade, de
maneira geral, nas cidades que têm sido objeto de algum tratamento um pouco mais consistente nessa
matéria, que tenha chegado ao meu conhecimento, é
o problema da juventude.
A magnitude desses problemas pode ser vislumbrada na leitura e na análise da própria estrutura
demográfica brasileira. Os dados demográficos já indiciam a profundidade do nosso drama. Vivemos uma
tragédia que se aproxima de um genocídio. O quadro
demográfico brasileiro só é comparável ao quadro
das sociedades em guerra pelo déficit de jovens do
sexo masculino. Isso só se verifica em sociedades
que enfrentam esse tipo de conflito. Temos, portanto,
uma chaga, uma cicatriz, uma ferida: os sintomas da
profundidade e da extensão desse problema. Não estamos falando, portanto, de uma questiúncula, mas
de um problema nevrálgico na sociedade brasileira,
pelo menos do ponto de vista dos seus efe~os. Uma
das suas fontes prioritárias, sem dúvida alguma, é o
tráfico de armas e drogas em algumas cidades. No
caso de Porto Alegre, não é diferente.
É necessário que compreendamos como funciona o tráfico, para que saibamos como políticas podem, de alguma maneira, minimizar seus efeitos, instaurar fontes competitivas de ação social.
Eu explico o que quero dizer com isso. O tráfico
opera, claro, no atacado, com lavagem de dinheiro. É
uma articulação de malhas internacionais, para as
quais concorrem competências administrativas sofisticadas, conhecimento de equipamento de última geração, acesso a línguas diversas e conhecimento das
dinâmicas do sistema financeiro internacional.
Então, estamos lidando com protagonistas sofisticados, que se articulam em redes internacionais e
que, certamente, não se situam nas áreas pobres das
cidades.
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Por outro lado, nós temos o varejo. E o varejo
nas cidades, às quais fiz referência, em particular em
Porto Alegre, se situa nas áreas periféricas: nas favelas do Rio de Janeiro, nas periferias de São Paulo e
de Porto Alegre.
a varejo se situando nessas cidades tende a
atrair as atenções da população e do Poder Público
para essas áreas, como as de conflagração, ainda
que essas sejam áreas vicárias, dependentes de dinâmica que as supera, que se localiza no plano internacional e mobiliza outro tipo de recurso. Mas o varejo
se dá nessas áreas. E é no varejo que se produzem
os efeitos mais imediatos da violência por conta de
uma série de circunstâncias conhecidas: a competição entre os grupos territoriais e excedente de arma,
que acaba induzindo a uma ampliação das práticas
criminosas que vão assumindo superiores taxas de
violência, na medida em que esses grupos passam a
incorporar armas por uma série de razões econômicas que poderiam ser objeto de tratamento mais es pecífico.
Mas o fato é que estamos falando do varejo, do
tráfico de armas e drogas nas periferias, particularmente em Porto Alegre.
Como se opera o tráfico que se instala no varejo,
dado que o varejo representa o teatro das nossas tragédias cotidianas? O tráfico opera recrutando jovens,
jO'/ens excluídos, jovens pobres, sobretudo do sexo
masculino, sem perspectivas de integração ao mercado de trabalho, sem capacitação para isso, sem esperança, sem, sobretudo, a incorporação dos valores
que os tornariam cidadãos sensíveis à linguagem da
cidadania e às esperanças compatíveis com essa linguagem. São esses os jovens objeto da intervenção,
da cooptação, do recrutamento, da sedução, dos operadores no varejo do tráfico.
E como é que essa sedução se dá, e como se
processa esse recrutamento? Pela oferta de dois tipos de benefícios: o primeiro é conhecido e amplamente discutido no Brasil todo. Claro, é o trivial e da
maior importância, que é o benefício econômico, materia!. É o dinheiro que paga o envolvimento do jovem
no tráfico. Nós sabemos que é superior àquele que
poderia ser obtido pelos canais regulares legais,
quando esses canais estivessem acessíveis.
O segundo benefício, entretanto, oferecido pelos operadores no varejo de tráfico não é discutido,
não tem sido objeto de maior atenção e me parece da
maior importância. Sem a consideração desse segundo tipo de abordagem que o tráfico faz nós não seríamos capazes de definir políticas competentes e eficazes na área.
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Qual o segundo tipo de benefício oferecido? O
benefício simbólico e afetivo.
O tráfico, quando oferece ao menino uma arma,
dá a esse menino não um instrumento de operação
econômica apenas, mas um instrumento de constituição subjetiva de afirmação de si, de recuperação da
sua visibilidade, da sua presença social.
Quero dizer, com isso, que esse menino pobre
nas metrópoles brasileiras, em geral negro, é um menino que não encontrou acolhimento na estrutura familiar, que está de alguma forma padecendo de uma
série de males e de estruturação - nós conhecemos a
maternidade precoce, a violência doméstica, com todos os seus desdobramentos. Esse menino não encontrou acolhida suficiente na escola e na comunidade. Esse menino passeia pelas ruas das metrópoles
corno ser invisível, um não-ser. Nós passamos por ele
como se fosse transparente, como se não tivesse nenhuma densidade humana, ontológica, antropológica, sociológica etc. Esse nãoser que transita pelas cidades, armado, é capaz de paralisar o seu interlocutor, ou seja, de criar interlocução, de produzir relação,
de fazer com que o transeunte pare na frente dele afirmando que, afinal de contas, ele é um sujeito.
Qual o instrumento que impõe ao outro reconhecimento? O medo. Pela imposição do medo, a presença é resgatada e reconstituída.
Esse menino é capaz de se afirmar como ser
dotado de carne e osso, que tem densidade, que não
pode ser atravessado pelo olhar, ou seja, é capaz de
parar alguém pelo medo que lhe impõe. E o medo é
propiciado pela utilização da sua arma.
Então, temos a constituição de uma dialética
perversa, negativa, que, de qualquer forma, constitui
uma subjetividade, antes erodida pelo esgarçamento
das leis de sociabilidade e pela falta de acolhida, de
reconhecimento, de afeto e de todos os símbolos de
participação societária. Agora, em função da afirmação de si mesmo, pelo medo do reconhecimento, que
devolve ao menino a sua imagem de ser real, ele de
poder afirmar-se como indivíduo. É claro que ele está
comprando o pacote negativo que o levará à autodestruição. A sua vida é breve, vai até 24, 25 anos e terminará E, como diria Hobbes, no século XVII, ele terá,
por mãos alheias, fim trágico.
No entanto, do ponto de vista subjetivo, há um
processo autodestrutivo em curso, porque quando
esse menino compra a droga e impõe o reconhecimento de si mesmo o faz comprando um pacote negativo de valores. Ou seja, ele associa-se, identifica-se com tudo o que existe de maligno, perigoso e
arriscado, na nossa sociedade. Então, constitui-se
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subjetivamente, carregando o fardo dos valores que o
culpam. Esse processo promove uma dinâmica subjetiva autodestrutiva.
O que mais importa reter para nossa reflexão é
a segunda dimensão da intervenção do tráfico, que
está oferecendo um ícone, um emblema, um símbolo
de afirmação de si mesmo, de restituição de presença
e de visibilidade com uma estrutura de acolhida. Mal
ou bem, é um grupo que oferece as chances da vivência do pertencer. Nós todos precisamos da vivência
nos partidos, nas igrejas, nas famílias, nos clubes,
nas associações. E a vivência do pertencer só se dá
se houver coesão interna nos grupos. E essa coesão
depende da ansiedade entre os grupos, ou seja, do
grau de conflito que expõe esse grupo à relação com
outros grupos. É preciso que haja conflito, confrontação. É preciso que haja atrito para que a vivência do
pertencer se enfatize. Então, há todo um processo de
afirmação de si mesmo, de restituição de presença,
de acolhimento e de reconhecimento que o jovem encontra nesse grupo organizado em torno do tráfico.
Como Poder Público, se quisermos enfrentar
esse problema e evitar essa cooptação, teremos de
oferecer condições pelo menos equivalentes de atração. Vamos ter de oferecer benefícios capazes de
competir com essa fonte de problemas.
A meu juízo, a perspectiva, no plano municipal,
deve ser esta: se não temos instrumentos de repressão, só podemos competir com essa fonte, identificando-a com precisão, entendendo a sua dinâmica e
oferecendo atrativos correspondentes e até superiores no plano material, como: emprego, capacitação e
programas nessa linha, investimento poderoso na reestruturação familiar de uma forma não conservadora
- isso pode ser objeto de uma longa discussão -, valorização das experiências de jovens nas comunidades, enfim, todo um leque possível de intervenções.
Muitas dessas políticas já são praticadas e conhecidas em muitos Municípios, mas devem ser articuladas. Temos de acrescentar a essas políticas de emprego e renda, de capacitação, de valorização, algumas políticas específicas capazes de oferecer ao jovem a arma boa, a arma da paz, aquele instrumento
capaz de restituir sua presença à visibilidade de reconhecimento e acolhida e que afirme a sua própria
identidade, mas de maneira positiva.
Qual a arma positiva? Se ouvirmos as vozes
dessa meninada, dos rapazes - estou falando dos rapazes -, teremos de incorporar a isso todos os espaços que propiciem o exercício, a criatividade e a afir-
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mação das virtudes individuais, porque precisamos
fazer com que elas apareçam para que as sustentemos com o nosso reconhecimento e multipliquemos o
reconhecimento através de algumas estratégias. Por
exemplo, as artes, a criação estética, o esporte e o
acesso à tecnologia. Entre as artes, destaca-se, com
muita força, a música. E quanto à tecnologia, particularmente, o computador, o acesso à Internet etc.
É muito importante sabermos que, se estivéssemos nos anos 50 ou 60, a nossa perspectiva provavelmente seria mais keynesiana e proporíamos a abertura de frentes de trabalho para que houvesse a possibilidade da incorporação desses jovens sem perspectiva. É claro que isso seria vantajoso, relativamente à
situação de precariedade, exigüidade e oportunidade
que nos caracteriza.
A juventude precisa ser capturada não só pela
malha do trabalho e pela capacitação, como pela malha imaginária da cidadania. É preciso produzir urna
linguagem sensível aos valores dos jovens e as suas
dinâmicas subjetivas. É preciso sensibilidade para
captar a sensibilidade jovem.
Será que esse jovem, objeto da nossa preocupação mais vulnerável, aquele que está sob risco,
aquele que está sendo objeto de todos esses processos de exclusão e de incorporação à violência, como
perpetrador e vítima, quer a incorporação subalterna
no mercado de trabalho, para ser o engraxate do meu
sapato, o pintor da minha parede, o mecânico do meu
carro, que numa perspectiva keynesiana seria perfeitamente razoável? Não! Essa garotada não vai trocar
as experiências do mundo do crime e da violência
pela incorporação subalterna ao mercado de trabalho, que ele já conhece. A biografia de fracasso dos
seus pais é um sinal que funciona como referência
para esses jovens. Eles não querem reproduzir o itinerário de derrotas das gerações pregressas. Eles
querem outras possibilidades que animem o seu imaginário, que mobilizem o seu desejo, que sejam correspondentes às suas fantasias. Eles querem computação, tecnologia, Internet, esporte, com todas as potencialidades, inclusive de profissionalização que
eventualmente se ofereça, as artes e todas as suas
possibilidades, particularmente a música.
Qual o papel das meninas? As meninas cumprem um papel auxiliar de cumplicidade, de parceria
na produção dessa subjetividade masculina violenta.
Qual o papel que certas meninas que atuam nessa
malha exercem? Segundo os próprios meninos, o que
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eles querem é ser alvo do desejo das meninas. Eles
querem, então, imitar o modelo de rapaz desejado pelas meninas, e colocam-se naquela posição para mimetizar aquele modelo,
E qual o modelo idealizado pelas meninas e que
aponta o desejo delas? É o modelo do macho violento, que associa virilidade à violência, no velho padrão
machista, o mais tradicional. Não é porque elas sejam
culpadas e responsáveis por isso, mas porque estão
comprando um pacote cultural dominante, que tem
sido reproduzido pela mídia e que se estende a elas,
mas não estão encontrando diálogos críticos, espaço
para discutir a sua problemática e refletir, não estão
encontrando alternativas de construção, Então, muitas delas, estão reedificando o velho machismo, agora com feições jovens. No fundo, associando virilidade
à violência, Os rapazes, então, sentem-se imantados
por essa gravitação, que exerce um poder de atração
muito grande, e acabam reproduzindo esse modelo.
O que é possível fazer nesse caso? Interceder,
mas não a partir do gabinete, Ninguém vai desenhar
em prancheta um modelo alternativo de virilidade de
jovem, de masculinidade possível, positiva, pacífica,
Isso não se faz assim. A boa nova é que esse modelo
já existe com experiências populares, reais, espontâneas, já em curso, Esses modelos alternativos, que
associam a subjetividade jovem à paz, já existem nas
periferias, nas favelas todas e nos bairros populares
das grandes cidades. É só identificá-lo, valorizá-lo,
promovê-lo e oferecer instrumentos de afirmação
crescente. Estão, por exemplo, no movimento Hip
Hop, nos movimentos dos jovens que falam da paz e
na criatividade da maioria dos jovens que não se associam ao crime e à violência.
O papel do Poder Público não é inventar o modelo, mas entender essa lógica e interferir, apoiando
os modelos alternativos, fazendo com que possam
competir com os modelos antigos, As meninas podem
ser mediadoras da renovação, da libertação também
para os rapazes, e o seu papel complementar pode
ser positivo. O conjunto de políticas que vier a ser acionado, orientado para esses alvos e entendendo
essa dinâmica pode ter sucesso, desde que sejamos
capazes de alterar a forma pela qual a política pública
em geral está sendo oferecida à população.
Falarei de uma experiência muito limitada de observação em poucas cidades, de uma observação superficial, porém de conversas com operadores, agen-
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tes públicos, políticos responsáveis pela aplicação de
políticas publicas, prefeitos etc, Como, de uma maneira geral, as boas políticas sociais estão sendo oferecidas? Dar-Ihes-ei o exemplo de Porto Alegre, que conheço de perto,
A Secretaria de Cultura, por exemplo, faz um trabalho belíssimo em Porto Alegre, onde temos 82 oficinas de cultura, destinadas, sobretudo, à sociedade jovem, Há oficinas de grafitagem, de teatro, de dança,
de música, de rap, de hip hop, tudo que puderem
imaginar de possibilidade, está contemplado, São 82
tipos de oficina, No entanto, como essas oficinas estão sendo apresentadas? Utilizarei esse exemplo
apenas para lhes expor o tipo de articulação nova
que, acredito, tenha de ser feito, Elas são oferecidas
por uma interpelação universal, sob a forma do balcão. Universalismo é a modalidade da oferta dessa
política, São serviços oferecidos ao público sob o seguinte modelo: venham, aproximem-se, beneficiem-se e usufruam desse produto, desse serviço.
Quem vier será bem-vindo, Esse produto está aberto
universalmente à procura de todos, É um modelo que
estimula a participação e exige o empenho e o envolvimento,
Se eu lhes fizer uma pergunta trivial, certamente
eu daria o recado, Os senhores acham que o público
que mais necessita desse tipo de serviço, de oportunidade, de experiência, está sendo sensibilizado por
uma interpelação universal desse tipo? Não, porque
esse público não comprou ainda a linguagem da cidadania, não incorporou essa interlocução com o Estado ou com o Governo Municipal. A interpelação universal não sensibiliza essa garotada, porque, para
que haja sensibilização, ela tem de já contar com o
engate prévio, com o comprometimento prévio, com
uma partilha prévia de códigos, e isso já suporia uma
integração que não existe,
Se o problema é a não integração, esse apelo
não é suficiente. Então, além disso, se fizermos uma
apreciação sobre o resultado dessas políticas, não teremos dados consistentes para uma avaliação sistemática e não seríamos capazes de planejá-Ias adequadamente, Quem tem sido os objetos, os alvos dessas políticas? São as mesmas pessoas sempre, todos os anos? Os seus itinerários têm-se transformado em função desse tipo de vinculação com essas
práticas? Tem havido retorno? Que tipo de retorno e
segundo que critérios?
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Essas perguntas fundamentais para avaliação
das políticas públicas, a definição de critérios de base
de dados, de instrumento de mediação, de acompanhamento e de orientação para o planejamento não, têm
sido acompanhadas. Os resultados colhemos no agregado, por meio das pesquisas do IPEA, do IBGE, que
nos vão dizer como é que o índice de qualidade de vida
está, e, portanto, afinal de contas, se no agregado os investimentos todos estão produzindo algum efeito ou
não. A sintonia fina e o acompanhamento não se dão
pelas mesmas razões pelas quais não estamos sendo
capazes de atingir o público alvo prioritário.
O que é preciso fazer sob o ponto de vista da estrutura administrativa? É preciso constituir uma matriz
de gerenciamento integrado. É preciso fazer com que
segmentos dessas políticas, não toda ela, porque,
como eu disse, o universalismo cumpre um papel
também educativo importante, mas segmentos dessas políticas se organizem segundo o malote que indutiva' a partir da definição de públicos-alvo, segundo
certos critérios que sejam consensuais, com a participação das escolas e de todos os operadores públicos
envolvidos na problemática dos jovens.
Então, se dispusermos de capacidade para
identificar o público-alvo, se dispusermos de uma bateria de iniciativas interessantes, se pudermos agir indutivamente a partir de certas mediações, saberemos
propiciar esse engate entre aqueles que mais necessitam e as ofertas todas, porque essas ofertas, compondo-se, serão capazes, parece-me, de estabelecer
uma competição pelo menos igualitária com o tráfico,
com as agências ou com as fontes atraentes para o
crime, suficientes para nos abrir perspectiva de algum
futuro promissor.
Essas são algumas considerações sobre as
quais podemos conversar depois.
Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria do Carmo Lara) - Obrigada, Luiz Eduardo.
Sei que o tempo de vinte minutos é pouco, por
isso, com uma certa condescendência, quero aproveitar os nossos debatedores aqui para discutirmos este
assunto tão importante.
Concedo a palavra à Sra. Helena Oliveira da Silva, dentro dessa condescendência dos vinte minutos
ampliados.
A SRA. HELENA OLIVEIRA DA SILVA - Boa
tarde a todos. Quero agradecer em nome do IBAM o
convite a nós feito pela Subcomissão e dizer que, na
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verdade, é uma oportunidade, um dos primeiros momentos em que vamos estar expondo mais publicamente uma discussão inicial do IBAM em cima do papei do Município na área da segurança pública. N.a
verdade, é todo um esforço inicial, numa linha mais
conceitual, resultado de um trabalho meu dentro da
academia e que estou levando para a instituição, na
qual coordeno o Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania, onde estamos começando a discutir isso tecnicamente. A discussão é bem introdutória, mas acho
que já dá para uma boa discussão na medida em que
temos ações acontecendo no País afora.
Estarei passando por três pontos basicamente. O
primeiro será uma abordagem bastante conceitual, introdutória, sobre a atuação do Município no campo,
basicamente as mudanças e transformações legislativas para atuação do Município nesse setor, pelo menos as propostas de alteração na Constituição. Esse é
um exemplo de alguns dos debates que eu me atento.
Um segundo ponto da minha exposição é com relação aos princípios geradores que levaram o Município
neste contexto da atualidade a ser um foco da atenção
para resolução dos problemas da violência urbana ou
de introduzi-lo como um ator, um agente fundamental
na questão da segurança pública. É lógico que historicamente isso já vinha acontecendo, mas, dos últimos
cinco, dez anos para cá, está cada vez mais intenso. Va·
mos discutir por que, de repente, aparentemente, o Município passou a ser um objeto, um ator interessante
para estar se pensando em segurança pública. No fechamento - é o terceiro e último ponto -, um pouco da
nossa reflexão sobre a possibilidade de atuação municipal no campo da segurança pública. Chamo a atenção
para a linha da prevenção.
Recuperando a fala do Luiz Eduardo, o que nos
cabe no âmbito municipal é um trabalho muito criativo
em termos de ações propositivas na linha da prevenção. Como eu disse, são três momentos. Na verdade,
esse esforço, esse estudo introdutório, não vai na direção de trabalhar novas ações para o Município para
além do que está ou não previsto, não procura explorar novas ações dentro da sua competência, nem
tampouco trabalhar ações que sobreponham as instituições já vigentes na área da segurança pública. Temos observado isso hoje em dia. Quando se pensa
em segurança pública, as propostas que têm aparecido são de sobrepor e acabam-se igualando, concorrendo com algumas instituições já historicamente
existentes.
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O meu estudo é um pouco mais atrás. Quero
discutir as possibilidades do Município dentro do que
ele hoje apresenta, quais são as suas atribuições e
competências hoje previstas na Constituição e o que
é possível pensar sobre o Município na área da segurança.É um exercício de reconhecer por dentro a atuação do Município, um exercício criativo que, de uma
certa forma, vai tanto contribuir para enxergar o Município nessa perspectiva como também para discutir
urna concepção de segurança pública numa visão
mais ampla desse conceito que historicamente estamos usualmente lidando. São duas as contribuições
que imagino possa estar trazendo para esse debate
sobre o papel do Município na área da segurança.
Como já disse, numa dimensão mais conceitual,
o primeiro ponto, sobre o qual não posso abrir mão de
discutir, é a questão da autonomia municipal. Prevista
constitucionalmente, na verdade, significa dizer que
se trata da capacidade de o Município poder eleger o
seu próprio Governo, decretar, arrecadar e aplicar
seus próprios tributos e outros ingressos, organizar e
administrar seus serviços e gestionar os assuntos
que sejam de seu interesse peculiar, além de legislar
sobre matérias de sua competência estabelecidas na
Constituição Federal.
Pode também o Município, conforme o art. 30 da
Constituição, agir suplementarmente à legislação federal ou estadual, no que couber. Ou seja, trata-se da
definição clássica constitucional sobre a atuação e a
autonomia municipal, que confere ao Município atuação muito ampla no seu território, para que não precise se reportar a instâncias estaduais ou federais. Há
hoje no Bra5i15.559 Municípios com essa característica. Trata-se de uma primeira abordagem, da qual não
podemos abrir mão numa dimensâo conceitual do
Município.
Uma segunda, ainda levando-se em conta a
Constituição Federal, é observar o que está previsto
por ela no que se refere ao Município na área de segurança pública. No capítulo específico sobre segurança pública, encontraremos um único parágrafo,
que diz muito claramente: "Os Municípios poderão
constituir guardas municipais destinadas à proteção
de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei". Esse é o único momento no qual é feito
referência ao Município no tema segurança pública
na Constituição. Ainda nesse capítulo observamos
que há urna definição sobre as instituições exclusiva-
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mente responsáveis pela questão da segurança pú·
blica. Nesse item o Município não se encontra. São
elas: a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, a Ferroviária Federal, as Polícias Civis e os Corpos de Bombeiros. Não estão previstas guarda municipal nem
atuação municipal. Ora, é interessante que numa
mesma Carta exista o momento em que se apresenta
a questão da ampliação da autonomia municipal e, no
momento em que se discute segurança pública, ela
fica bem definida.
A partir dessa análise da Constituição, podemos
partir para duas reflexões: num primeiro momento,
devemos observar que a referência na Constituição
sobre a contribuição do Município à ordem pública
está diretamente relacionada à criação de guardas
municipais. Só isso parece definir, conforme o texto, o
papel da área da segurança. Pode-se perguntar: se é
assim que concepções de segurança pública, de ordem pública ou de poder de polícia foram pautadas
para se dizer que o Município não tem esse poder, na
medida em que é previsto que o Município tem o poder de polícia, não ostensivo, mas administrativo, levando-se em conta a forma como entendemos segurança pública, por que o Município estaria fora desse
contexto? Esse seria o primeiro aspecto. O que dizer,
então, sobre a autonomia do Município, também prevista na Constituição? Não é possível abrir mão dessa reflexão com relação à Constituição numa primeira
abordagem conceitual.
Ainda no campo do Legislativo, gostaria de fazer
urna rápida análise sobre as PECs - propostas de
emenda à Const~uição. Na Câmara dos Deputados, até
o mês passado, havia quinze propostas que incidiam
exatamente sobre a mudança da competência do Município na área de segurança pllblica. Numa análise muito
rápida, em sua a grande maioria, salvo algumas poucas, a concentração de discussão ou de alteração incide ainda sobre a questão da guarda municipal.
Desse conjunto de PECs, não se verificou proposição de natureza diferente do que já havia sido
prevista na Constituição em termos de criação de
guarda municipal. Ou se amplia e se dá poder de polícia ostensivo, substituem ou subordinam a Polícia Civil e a Polícia Militar à guarda municipal ou à administração pública municipal, Prefeituras... Enfim, são variações sobre o mesmo tema, digamos assim, sempre focando naquele parágrafo específico da guarda
municipal. Há outra que também inclui o Município
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como agente entre aqueles que havia dito: Polícia Federal, Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros. Incluem
também as guardas municipais.
Basicamente, o que temos encontrado no debate no Congresso Nacional, nas propostas de mudança constitucional, está direcionado nessa linha. Diria
que, nessa situação, a guarda municipal se caracterizaria como uma polícia municipal, dotada de plenos
poderes de repressão, prevenção e administração
territorial da ordem pública. Segundo essas propostas, a institucionalização das guardas municipais,
com poder de polícia repressiva, constituiria a principai forma de atuação e de inserção do Município na
área da segurança. Isso decorre de uma primeira
análise das PECs.
Embora haja propostas bastante interessantes,
significativas e que valem a pena ser pensadas em
termos de poder de polícia, as guardas municipais,
enfim, gostaria de chamar a atenção para o fato de
que segurança pública pelo Município não é só a
guarda municipal, não é só mexer com a guarda municipal. Nesta lógica de operação incorre a Constituição
Federal, quando prevê a criação de guardas municipais pelos Municípios, mas não as inclui como responsáveis pela execução do setor, e as PECs que reproduzem essas mesmas lógicas, insistindo exclusivamente no caráter repressivo de reforma da guarda
municipal como meio de superação da violência.
Será a reforma da guarda municipal a saída
para o Município? Será a autonomia municipal a melhor resposta e a melhor compreensão do conceito de
segurança pública, de ordem pública e de poder de
polícia? São indagações que considero para esta primeira discussão conceitual.
Num segundo momento, falaria basicamente
sobre os princípios geradores que funcionariam como
justificativas para os argumentos e defesa do papel
do Município nessa questão. Ao longo da história,
destacaria dois princípios geradores que levam atenção ao Município. O primeiro é a violência urbana, o
aumento, a sua notificação mais qualitativa nos últimos anos, e o Município, com recursos de geoprocessamento, vem demonstrando mais isso. O segundo é
a própria condição degradada ou de necessidade de
reforma das instituições de segurança pública já existentes, como Polícia Civil e Militar, que não estão dando mais conta do recado, podemos dizer assim, de
uma certa forma, e que exige que se pense em outras
alternativas. A solução vem exatamente em cima da
guarda municipal ou uma atuação municipal, principalmente dos Municípios de médio e grande portes.
Essas seriam as duas perspectivas.

Scxta-/eira 22

02/67

Especialmente sobre a violência, acho que vale
a pena dar uma atenção especial, porque lá na frente
vai corresponder exatamente qual é a possibilidade
de atuação do Município. Quando o Luiz Eduardo cita
o problema das drogas em Porto Alegre e chama a
atenção para o campo de possibilidade de atuação
dos Municípios, é exatamente nessa direção que estamos caminhando.
A primeira coisa é observar que tipo de violência
é essa que ocorre no espaço urbano. É basicamente
contra a vida e o patrimônio, isso segundo pesquisas
e levantamentos, homicídio, tentativa de homicídio,
roubo, roubo a mão armada de veículos, de casas e
seqüestros. Qual é o espaço de ocorrência desse tipo
de violência? Basicamente, nas grandes e médias cidades, que, no caso do Brasil, se imaginarmos a partir de 100 mil habitantes, significa de 25% a 30% dos
Municípios brasileiros. Isso envolve regiões metropolitanas e algumas grandes cidades fora dessa área.
Assim, a violência é tipificada contra a pessoa e o patrimônio nas grandes e médias cidades.
Qual é o tratamento analítico que vem sendo dado
à área da violência urbana? Basicamente, temos hoje o
Município como atenção do tratamento analítico. Corno
falei, o geoprocessamento, a incorporação de tecnologia e os sistemas de informações georreferenciadas viabilizam muito o olhar para o Município, o foco local
onde as coisas acontecem. Na verdade, a literatura sobre políticas públicas, hoje, de combate à criminalidade,
tem realmente enfatizado crescentemente a busca por
soluções locais, descentralizadas e que acabam conduzindo necessariamente à identificação de problemas
nos contextos específicos.
Quem são os alvos desse tipo de violência no
espaço urbano? Basicamente, como o Luiz Eduardo
já exemplificou, são jovens, negros, moradores de periferia, com idade de 15 a 25 anos. Há estudos do BID
e do IPEA comprovando essas informações.
Como autores da violência temos, encabeçando
um ranking de autores, a própria polícia. Pesquisas
confirmam essas informações. Como operar com
esse tipo de coisa? É um cenário que desacredita determinadas instituições que existem pró-segurança
pública e que trabalham na direção da violência. Há
um público-alvo da violência no espaço urbano. O tratamento analítico é local, ou seja, estou chamando a
atenção para vários aspectos da temática da violência, que acabam confluindo numa resolução, no âmbito local, pela própria administração pública. Esse é o
entendimento que está posto não só nacionalmente,
mas internacionalmente.
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Diria que o programa das Nações Unidas para
assentamentos urbanos, o Habitat, tem um programa
chamado Cidades mais Seguras, cujo principal objetivo é exatamente a resolução da violência com medidas locais. A mesma coisa são pesquisas que o Banco Interamericano de Desenvolvimento já realizou
nessa direção nos últimos dez ou quinze anos. A estratégica de combate à violência é no âmbito local.
Qual seria a forma de atuação possível por parte do Município? Qual é o rol, qual é o conjunto de
ações do governo local na luta contra a violência? As
respostas a essa pergunta encontram-se na linha de
prevenção, evidentemente. Vejamos: se o pobre, jovem, com idade entre 15 e 24 anos, do sexo masculino, morador de periferia e negro é a maior vítima dos
homicídios perpetrados por policiais ou não, e se pobre significa não ter acesso a benefícios e serviços
públicos de qualidade, as propostas de redução ou
combate à violência sobre esses e outros grupos sociais estão diretamente expressadas em uma política
de redução das desigualdades sociais nas áreas periféricas, exatamente onde a violência é praticada e
mais intensa. Ou seja, qualificar a violência significa
evidenciar lugares, agentes perpetradores, vítimas
em potencial, lugar e territórios, definindo-os como
estratégicos para o exercício do planejamento da
ação pública mais eficaz. Significa dizer a construção
de uma proposta de ação em seu sentido global e
abrangente.
Em outras palavras, a política pública que deverá operar sob o fenômeno assim identificado não poderá ser uma política de repressão, mas, sim, necessariamente de prevenção. Isso pode parecer simples
e óbvio, mas a proposta de prevenção requerida por
parte da administração municipal vai determinar uma
releitura do conceito de segurança pública, ou seja, a
segurança pública não seria apenas uma ação de
controle ostensivo e da manutenção da ordem pública. O conceito amplia a sua definição e o Município
apresenta o papel peculiar na implementação dessa
disseminação.
Essa é uma discussão central sobre onde o Município se localiza nessa linha e aí todas as ações exclusivas ou de atribuição do campo do Município já se
encontram, já existem, já estão dadas para o Município. Acho que é muito rica, no caso do Município brasileiro especialmente, essa possibilidade.
Vou avançando, porque há uma questão de tempo, para o terceiro ponto, onde percebemos que, na

FCVCféiw

de 2002

verdade, o Município brasileiro, diferentemente de outros Municípios, seja nos Estados Unidos ou na Europa, que têm autonomia e a polícia é municipal, essa
característica da autonomia do Município brasileiro
pode configurarse como um celeiro muito de alternativas e de possibilidades concretas que ampliam o próprio conceito da segurança e aproximam, cada vez
mais, a sua atuação no campo dos direitos humanos
e da cidadania.
Então, acho que há propostas interessantes em
termos de discutir o papel da guarda municipal, mas
só isso não responde à atuação do papel do Município. Acho que devemos fazer um olhar interno, um reconhecimento para dentro das possibilidades que o
Município tem, que são muitas e ricas. O Brasil tem
quase 6 mil Municípios e para cada um as possibilidades de alternativas de solução são fantásticas em termos de dar respostas a essa temática da segurança.
Vou parar por aqui e abrirei a palavra posteriormente para debate.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria do Carmo Lara) - Obrigada, Helena. (Palmas.)
Passo a palavra para a última debatedora, Sra.
Diana Meirelles da Motta, para fazer a última intervenção após a qual passaremos ao debate.

A SRA. DIANA MEIRELLES DA MOTTA - Agradeço inicialmente o convite ao Deputado Djalma
Paes, Presidente da Comissão de Desenvolvimento
Urbano, para estar aqui presente representando o
IPEA. Não sou da área específica sobre violência urbana, mas Coordenadora-Geral de Política Urbana
do IPEA. Pela afinidade com o tema e por tudo que
meus colegas falaram, acredito que posso dar um fecho interessante no assunto.
A minha contribuição é no sentido de como a política urbana pode contribuir para uma política integrada de combate à violência urbana. Acredito que os
dados que temos, em termos de oferta de serviços
especificamente urbanos, os dados sobre condições
habitacionais, de fato, nos levam a uma convergência
para elencar essas ligações entre pobreza, condições
de vida urbana e violência.
É interessante destacar que a minha contribuição será no sentido de como a política urbana pensada e proposta pelo IPEA pode contribuir para uma focalização da política de violência urbana. O tema das
cidades foi bastante apresentado aqui.
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A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria do Carmo Lara) - Será passada a lista de inscrição para o

te, algumas informações aos senhores sobre o padrão de urbanização.

debate.
A SRA. DIANA MEIRELLES DA MOTTA - No
que diz respeito à focalização de uma política de violência urbana, acredito que temos informação e base
para contribuir, especialmente porque temos feito
pesquisas recentes sobre o padrão de urbanização
brasileiro, seja do ponto de vista interurbano, do sistema de cidades, como as populações se concentram
no território nacional do ponto de vista intra-urbano,
como elas se localizam nas cidades e também em termos de infra-estrutura e serviços públicos.
De todo modo, o foco vai ser justamente no padrão de urbanização e na política urbana. Depois tentarei fazer algumas sugestões para que esse debate
seja muito mais rico, que é o que nos interessa. É interessante também destacar que cada vez mais o tema
da violência urbana tem chegado à área de planejando urbano como uma necessidade premente de inserção de uma política urbana integrada, não só nos
termos tradicionais que conhecemos de habitação,
saneamento, transportes, equipamentos e serviços
públicos, mas também de combate à violência.

É importante destacar que, do ponto de vista da
focalização de uma política de combate à violência urbana, temos dados de 1999, mas é interessante ob-

Tenho participado de alguns eventos. A política
urbana tem sido chamada a se fazer presente e a responder sobre o tema da violência urbana, porque os
estudiosos e os especialistas no assunto apontam
três aspectos sobre os quais gostaria de dar um foco
maior e que serão a base da minha apresentação.
O primeiro foco é que a violência ocorre mais
nas áreas das cidades onde as condições de vida são
mais precárias. Esse é um ponto. O segundo ponto é
que ocorre mais nas periferias das grandes cidades e
das aglomerações urbanas. O terceiro ponto é que
ocorre mais nas áreas densamente povoadas, especificamente nas aglomerações urbanas. Identificamos, pelos estudos do IPEA, que no Brasil já são 49.
Isso apoiaria a focalização no caso de uma política
nacional de combate à violência, a fim de sabermos
onde ocorre mais em termos de sistemas de cidades,
de categorias urbanas e onde, no âmbito intra-urbano, isso ocorre mais. Já foi dito pela nossa colega do
IBAM do ponto de vista das periferias urbanas.
Creio ser esse um tema convergente e muito
novo e que esteja começando a ser focado pelas políticas urbanas no que diz respeito à necessidade de se
conhecer melhor o território da cidade para identificações específicas. Então, vou trazer aqui, rapidamen-

servar o grau de concentração da nossa população:
75% dos Municípios brasileiros têm, de fato, popuiação inferior a 20 mil habitantes. Na verdade, urna
grande maioria de Municípios tem pouquíssimas pessoas habitando. Há apenas 25% de todos os Municípios do Brasil com população acima de 20 mil habitantes. O grau de concentração da nossa população
no território é impressionante. Os senhores vão ver
adiante que, na pesquisa da rede urbana brasileira,
só nessas 49 aglomerações urbanas que estudamos,
estão cerca de 47% da população total do País. É
uma concentração enorme. Por isso mesmo nos ajuda a uma focalização, porque, em geral, são nessas
aglomerações que ocorrem os principais problemas
urbanos, inclusive a violência, a demanda por habitação, a favelização etc.
Sobre a rede urbana brasileira, no sentido da focalização de uma política de combate à violência,
identificamos no País seis categorias urbanas, três de
metrópoles (globais, nacionais e regionais), duas categorias de centro-regional 1 e centro sub-regional 1
e 2. Esses centros regionais são, na verdade, as Capitais estaduais, especificamente aquelas que representam papel importante no setor de serviços e da
administração pública. Em geral, são as Capitais dos
Estados brasileiros que não as metrópoles, como veremos adiante, centros sub-regionais 1 e 2. Nesse
caso, os centros urbanos representam papel importante na rede urbana regional e do Estado, especificamente.
Assim, rede urbana brasileira estaria composta
de 111 centros urbanos, incluindo as aglomerações
urbanas, de fato a grande novidade do nosso padrão
brasileiro de urbanização. É inacreditável que desde a
década de 70, a época do Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano, no Ministério do Interior,
têm-se estudado as aglomerações urbanas. Passamos pela evolução crescente da formação desse fenômeno que, na verdade, é a mancha urbana que extrapola os limites político-administrativos. Adotamos o
conceito universal de aglomerações urbanas metropolitanas e não metropolitanas, adotado pelas Na-
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ções Unidas. Podemos, assim, comparar dados e informações.
O tema de aglomerações urbanas é muito importante para a focalização de uma política de combate à violência.
Aqui estão identificados os principais centros urbanos brasileiros. Como metrópoles globais, São Paulo e Rio de Janeiro; como metrópoles nacionais são
as antigas regiões metropolitanas, da Lei Complementar na 14, da década de 70, com a qual o IBGE até
hoje trabalha, são bases da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios - PNAD, Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza, Brasília, Curitiba, Recife e Porto Alegre·. Brasília, hoje, já é objeto também de avaliação do
próprio IBGE. Não foi criada naquela época, mas a inserimos como metrópole nacional em nosso estudo.
Como metrópoles regionais, Manaus, Belém, Goiânia
e Campinas.

na, João Pessoa. Grande parte dessas capitais estaduais são aglomerações urbanas, formadas por mais
de um Município. Isso é importante para a política urbana, porque, de fato, exige mecanismos de gestão
compartilhada, pois é base de função pública de interesse comum e é uma mesma comunidade socioeconõmica. Nesse sentido, para uma política de combate
à violência, é um dado importante, porque vai exigir
também nesse setor uma ação mais efetiva e conjunta de todos os Municípios integrantes.
Essa informação relativa às aglomerações urbanas brasileiras tem sido útil não só para a política urbana, mas também para outras áreas do setor público. Recentemente, o Ministério da Saúde adotou essa classificação para uma ação específica de política pública no
País. O Ministério da Educação também teve corno
base essa classificação para estudos sobre escolas de
aperfeiçoamento tecnológico para nível médio.

É necessário destacar a importância de Goiânia
na última década. Esta cidade, inclusive, capturou
áreas de influência de centros urbanos que anteriormente estavam sob a área de influência de Belém. A
área de influência de Goiânia hoje vai até perto de Belém. É inacreditável como Goiânia, tanto em termos
de sua dinâmica regional e econômica, como também
da sua dinâmica populacional, teve um crescimento
periférico importante que faz com que ela seja considerada hoje uma metrópole regional.

No que respeita ao padrão de urbanização, para
ser bastante rápida, atualmente podemos identificar
no Brasil, a interiorização do fenômeno urbano. Na
verdade, de dez anos para cá, temos um processo de
crescimento de centros urbanos mais situados no

Essas são as regiões metropolitanas institucionalizadas do País. As primeiras são as da Lei Complementar na 14, da década de 70, e após 1988, essa
delegação passou para os Estados. Há hoje no Brasil
23 regiões metropolitanas institucionalizadas, que os
Estados consideram como região metropolitana. O
IBGE e o IPEA têm feito um esforço para trabalhar
conjuntamente e acompanhar a sua dinâmica. Apesar
de não termos acompanhamento institucionalizado
desse tema, sempre trocamos informações.
Esse é o tema principal no que diz respeito à focalização de uma política pública, particularmente em
relação à violência. Relacionamos as categorias urbanas identificadas no estudo e as aglomerações urbanas. É interessante destacar que as aglomerações
urbanas no Brasil, hoje, integram todas as categorias
urbanas identificadas. Por exemplo, temos aglornerações urbanas: metrópoles globais, metrópoles nacionais, centros regionais. É interessante observarmos
alguns. Por exemplo, aqui são os centros regionais,
identificados, como São Luís, Maceió, Natal, Teresi-

centro-norte do País, como o exemplo de Goiânia,
como se fosse o grande motor impulsionador disso,
inclui-se também a Região Norte. Houve acelerada
urbanização das áreas de fronteira econômica, especialmente representada pela Região Centro-Oeste,
crescimento populacional das cidades médias e periferização dos centros urbanos. Este é o grande item
da política urbana, que casa muito bem com o que estamos falando. É inacreditável - temos dados de taxas de crescimento dos Municípios periféricos - e impressionante como eles explodiram na última década,
comparativamente falando aos Municípios-núcleo
das aglomerações.
Quanto à formação e consolidação das aglomerações urbanas metropolitanas e não metropolitanas;
lTludança no formato das redes urbanas regionais;
peso populacional crescente das aglomerações urbanas metropolitanas e dos centros médios. Cada vez
mais a população se concentra nos centros urbanos.
Esse dado é impressionante: as 49 aglomerações urbanas brasileiras, de fato, concentram 47% da população total. São dados de 1996, porque na época do
trabalho, 1997 e 1998, não havia ainda o Censo 2000.
Mas é interessante destacar que os dados desse senso confirmam essa tendência.
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Repito o que respeita à periferização, porque é
um tema que tem muito a ver também com o que estamos discutindo nesta audiência pública, que tem a ver
com a informalidade do uso e da ocupação do solo urbano. Esta também é uma característica intra-urbana
do nosso padrão de urbanização. A informalidade tem
implicações seriíssimas, não só no que respeita à
marginalidade, mas também à ausência de cidadania, porque essas pessoas não têm endereço, não
constam nos mapas e cadastros dos Municípios. De
fato, esse é um tema muito caro ao IPEA e temos realizado estudos específicos sobre isso. Então, no que
respeita à violência urbana, a informalidade é um foco
que tentarei detalhar mais adiante.
Com relação ao crescimento urbano fora dos
padrões e às estruturas informais de assentamento,
temos dados do Habitar-BrasiVBID, importante programa do Governo Federal, que destaca que até 40%
ou 50% das populações de aglomerações urbanas
metropolitanas estão completamente em desacordo
com as normas urbanísticas. Por exemplo, temos Belém como grande campeã do País, Fortaleza, Salvador e Recife. Infelizmente, são as do centro-norte que
têm os piores dados e informações. Quase 50% dessa população está em condição totalmente de informalidade.
Houve um dado importante do Estado de São
Paulo, não sei se chegaram a ver, mas que, além da
pobreza, apresentava que metade da população do
Município de São Paulo, cerca de 10 milhões de habitantes, está em desacordo completamente com as
normas urbanísticas e edilícias. Metade dessa população não tem título de propriedade, tampouco. No
momento, ocorre uma reversão do paradigma tradicional do crescimento urbano. Inicialmente, seria planejamento, infra-estrutura, construção e ocupação.
Hoje se tem justamente o inverso: ocupação, construção, infra-estrutura, se der, e planejamento, se der.
No que respeita ao padrão de urbanização, esses são dados rápidos, não me detalharei muito. Só
para concluir o tema da focalização da política pública, os 111 centros urbanos classificados na rede urbana reúnem 440 Municípios, porque grande parte
deles são centros que compõem aglomerações urbanas e reúnem mais da metade da população, 56%, no
caso, em 1996.
Um dos aspectos importantes que devemos
destacar na informalidade urbana refere-se justamen-
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te às áreas das cidades de que não se tem conhecimento, a que não se tem acesso, porque as pessoas
não têm um endereço e onde justamente ocorrem os
principais problemas de violência. Um dos temas é regulação inadequada do uso do solo e de desenvolvimento urbano, que freqüentemente tem gerado mais
custo do que benefício, e dificilmente reflete a capacidade de pagamento dos cidadãos. É preciso muita
coragem para enfrentar esse tema institucional. Teremos que evoluir para um esforço conjunto no País inteiro, buscando aperfeiçoar a regulação urbanística, a
fim de que ela tenha condições de beneficiar as populações menos favorecidas.
Na verdade, a população mais pobre não tem
condição de obedecer à grande parte dos padrões,
feita mais para as classes média e média baixa. Os
padrões, tanto de tamanho de lotes como os edilícios,
não alcançam a capacidade de pagamento desses cidadãos. Muitos dos que têm um lote de duzentos metros quadrados, por exemplo, não têm condições de
pagar tudo o que lhes é cobrado, dependendo de uma
norma específica. Freqüentemente essas pessoas
não têm dinheiro nem para comer. Nós sabemos que
existem, hoje, no Brasil, 50 milhões de pessoas na linha de pobreza.
Outro tema é a inadequação e insuficiência de políticas e instrumentos de planejamento e gestão, o que
tem contribuído para perpetuar a pobreza. Vê-se, por
exemplo, o caso de favelas que estão há trinta, quarenta
ou cinqüenta anos em determinados locais. Elas são ilegais e informais, mas não há nenhuma iniciativa mais
austera para que se integrem à cidade formal.
Há, ainda, a impossibilidade de atender aos cinco níveis de regulação urbana. Há várias regulamentações diferentes: os planos diretores, as leis de zoneamento, a lei de parcelamento, os códigos de edificação e os padrões das concessionárias de serviços
públicos, que, em geral, não apresentam flexibilidade,
para atender a essas populações mais pobres.
Dado relevante diz respeito à propriedade urbana
dessas áreas informais. Nós temos observado no País o
aumento dos domicílios próprios. Pesquisa sobre orçamento familiar feita pelo IBGE é muito importante. Eu fiquei sabendo que neste ano ela será aplicada. Mas ela
não pergunta ao proprietário do domicílio, se ele tem o
título de propriedade do lote. Pergunta só se a casa é
própria. A pessoa que construiu a casa diz que ela é
própria, mas a grande maioria é totalmente ilegal e os
moradores não têm título de propriedade.
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Enfim, é interessante observar que houve importante aumento no País da quantidade de domicílios próprios. Esse número beira os 70%, sendo que
esses domicílios próprios não são necessariamente
legais.

nho, tanto no que diz respeito ao acesso à água quanto ao esgotamento sanitário e saneamento adequado, que inclui a fossa séptica.

Estes são dados importantes, também resultantes de uma pesquisa do IBGE. Na época em que foi
feita a pesquisa havia, havia, no Brasil, 5 mil, 506 Municípios. Havia favelas, loteamentos irregulares e assemelhados na maioria deles. Existiam favelas em
1.500 Municípios, e em 2.418 existiam loteamentos irregulares e assemelhados.
Este dado é importante porque nos direciona
para determinada política urbana. Em geral, as nossas cidades estão crescendo com o aumento de loteamentos clandestinos e ilegais. Grande parte das
nossas cidades está crescendo dessa forma, e depois nós poderemos identificar que Municípios são esses. O mais interessante dessa pesquisa do IBGE é
que ela é bem convergente com os estudos que o
IPEA tem feito. Ela foi aplicada em nível nacional. Mas
o importante é identificar essa tendência de urbanização ilegal que nós estamos reproduzindo hoje e a necessidade de enfrentá-lo.
A informalidade da habitação trata da produção
oficial e da ação pública. Não sei se todos têm conhecimento de que apenas 26% do total de domicílios
brasileiros são beneficiados pela ação pública. Quase
80% das pessoas constroem a sua habitação sem
ajuda do Governo.
Este é um dado que, de certa forma, explica a informalidade urbana que ocorre no País. Apenas 23%
das pessoas são beneficiadas por alguma ação governamental que as auxilie na aquisição do domicílio
próprio.
No caso das ações públicas, é interessante observar que, de todos os Municípios que identificamos,
apenas 506 têm programas de regularização fundiária. Este é um dado muito importante, que mostra que,
na verdade, a ação tem que ser muito mais forte e audaciosa, no que diz respeito à informalidade, considerando que grande parte dessa população está totalmente à margem das normas e das leis e também
não tem os benefícios das políticas públicas.
O saneamento também fator relevante. Observamos, no Brasil, nos últimos dez anos, melhoria das
condições de saneamento. Esses também são dados
do IBGE, de indicadores sociais. Dos três setores, os
indicadores sociais são o que tem melhor desempe-

No que respeita aos consórcios municipais também tema importante para tentar adequar e melhorar as condições de vida dessas populações periféricas -, infelizmente nossa pesquisa indica que,
com respeito ao tema que é do IBGE, apenas 47 Municípios desse total de 5.506 que foram objeto da pesquisa, existe algum tipo de consórcio relacionado ao
tema da habitação.

Esta é uma visão mais geral para tentar focalizar
no final da exposição.

A saúde é a campeã. Dois mil Municípios teriam
algum tipo de aplicação de consórcio intermunicipais.
As condições de vida e a habitabilidade não têm recebido, de fato, a atenção que merecem.
No que diz respeito aos instrumentos de política
urbana, como disse anteriormente, têm enorme implicação. A gestão pública tem uma responsabilidade
enorme nessas condições, nesse padrão de urbanização. No caso, por exemplo, dos instrumentos existentes nos Municípios, temos, legislação sobre áreas
de interesse especial, que em geral, tenta atenuar a
informalidade e legalidade. Apenas 481 Municípios
têm algum tipo de legislação referente à regularização e atuação nas áreas urbanas informais.
Finalizando o planejamento da gestão urbana,
há necessidade de mecanismos legais, operais e institucionais, que devem ser aperfeiçoados e aplicados
para melhoria da prática do planejamento da gestão
urbana. Temos ainda que evoluir, além de promover
uma visão holística do planejamento urbano. Deve
haver o aperfeiçoamento dessas normas e dessa legislação, para que sejam mais consentâneas com o
padrão de urbanização vigente.
Também há necessidade de estratégias, que
devem ser adotadas para contenção da deteriorização social e física das áreas urbanas informais e, por
último, novos parâmetros devem ser adotados para o
planejamento da gestão do solo urbano. Grande parte
dos problemas urbanos que temos hoje também, de
certa forma, foram fabricados, mesmo com boa intenção, pelo Poder Público. Infelizmente, as avaliações
que fizemos. O tempo é muito curto, por isso, não podemos falar absolutamente tudo. Temos legislações,
por exemplo, em que só a parte de prosseguimentos
burocráticos e tempo de tramitação demanda sete
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anos. Realmente, nesse caso, a população não pode
ficar esperando sete anos, porque a cidade informal
já terá tomado conta.
Voltando à violência, tema foco desta audiência
pública, em termos de política urbana, teríamos quatro ações específicas e prioritárias, para empreender
no País, à luz desses estudos e pesquisas. A primeira
é a pobreza, porque há muita vinculação com a violência urbana - muitos especialistas associam isso,
infelizmente; dificuldade de acesso à terra e à habitação, favelas, loteamentos clandestinos, vilas de aluguei e outras formas.
Quanto ao desemprego e subemprego, V. Exa.
salientou muito bem as ações que devem ser oferecidas aos jovens em termos de atuação e atividade.
No que se refere à competitividade das cidades e
melhoria das condições dos serviços públicos, é tema
que identificamos como prioritário para a política urbana. Aqui temos também o combate à violência urbana,
não só no que diz respeito ao tema dos serviços, infra-estrutura, mas também da violência urbana.
Por último, a inadequação de políticas, instrumentos de planejamento e gestão urbana têm gerado, em
alguns casos, as disfunções que lhes apontei. Temos os
dados comparativos de âmbito nacional, não dá para
mostrá-los agora, mas os temos no IPEA e depois podemos disponibilizá-los para os interessados.
Complementando, a inadequação físico-espaciai-social-econômica e a regulação, muitas vezes, rígida, excessiva e complexa, não conseguem acompanhar a dinâmica urbana. Isso tem gerado essas áreas
urbanas informais e a concentração de população especialmente nessas áreas.
No que respeita aos objetivos principais, teríamos: melhorar as condições de vida da população pobre, atuando nessas áreas periféricas - parece-me
que a política urbana pode dar uma boa contribuição
ao combate à violência, especialmente nas áreas urbanas informais, com ações específicas no setor de
habitação, equipamentos e serviços -, aumentar a
competitividade e produtividade das cidades, reduzindo o Custo Brasil, o custo dos serviços públicos.
Também dentro dos temas do combate à violência e do meio ambiente, devese promover o fortalecimento do planejamento e gestão, no sentido de ter
uma visão holística da cidade. Nossas avaliações
apontaram que grande parte das grandes metrópoles
brasileiras ainda adotam uma visão físico-espacial
em termos de planejamento urbano. Há necessidade
de que essa visão evolua, para conseguirmos integrar
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aspectos sociais e econômicos ao planejamento urbano, que no Brasil ainda tem o foco no espaço físico.
Temos que evoluir para uma visão holística que consiga envolver e enfrentar temas sociais e econômicos.
Este é um desafio para os nossos Prefeitos.
Justamente essa visão de abordagem de planejamento urbano deve refletir a realidade, superar deficiências legais, técnicas e burocráticas, aperfeiçoar a regulação e os sistemas de informação e capacitar os técnicos - isto é muito importante e foi identificado nos nossos trabalhos - e dar maior agilidade à ação pública.
No que respeita às diretrizes da política urbana,
vem casar também com uma visão de uma política
mais abrangente de combate à violência relativa à
precisa focalização das ações, no caso de uma política de combate à violência. É igualmente necessária
precisa focalização social e espacial de ações. Isso
vale tanto para a política urbana quanto para a política
de combate à violência. Na integração setorial, institucional e espacial de ações, a política urbana pode dar
uma boa contribuição. Será necessário aperfeiçoar os
instrumentos de política pública e criar novas formas
de atuação na gestão urbana, porque o nosso padrão
de urbanização está na direção das aglomerações.
Então, basicamente, em termos de diretriz, seria isso.
No que respeita à focalização espacial, consideraríamos a mancha urbana, independentemente de
as populações estarem em zonas rurais e de fato integrarem a vida urbana. Este é um desafio também das
políticas públicas urbanas, porque, em geral, essas
populações não são contadas como população urbana. Por sua vez, a legislação urbanística é perversa
nesse ponto, pois não considera a população em
zona rural como urbana. Não se pode aplicar nenhum
instrumento de legislação urbanística em zona rural,
é proibido. A Lei n° 6.766, por exemplo, só é aplicada
a zona urbana. Se o perímetro urbano não alcança
populações que estão em zonas periurbanas, têm atividades específicas urbanas e até as pessoas trabalham nas cidades, a lei não considera. Isso é perverso, porque os serviços públicos têm dificuldade em
chegar lá.
O IBGE está começando a discutir o que é urbano e o que é rural que tem ligações muito fortes nas
políticas públicas, especialmente nas políticas urbanas, porque cria divisor de águas entre o que é urbano e o que é rural. Mas acontece que o Novo Rural-
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não sei se V. Exas_ já conhecem esse trabalho feito
pela UNICAMP - aponta grande parte das atividades
urbanas no Brasil, hoje absorvidas pelas zonas rurais.
Inclui pessoas que vivem nas zonas rurais, mas que
tem atividades urbanas, usam alguns serviços, etc.
Do ponto de vista social, as áreas urbanas informais, têm a ver com a violência e estão situadas nas
áreas centrais e periféricas dos centros urbanos.
A integração setorial viria juntar ações dos setores públicos e privados, visaria a sustentabilidade de
projetos e ações de promoção de desenvolvimento
urbano com impactos duradouros. Também essa integração viria, no sentido de criar e fortalecer mecanismos de gestão compartilhada, como os consórcios,
que facilitam as parcerias e as comunidades envolvidas no caso.
A grande questão é superar a dualidade cidade
informal e cidade formal, que está exatamente no
bojo da díscussão do combate à violência, que se dá
justamente nessas áreas informais e superar os problemas da população pobre, associados aos processo de uso e ocupação do solo, bem como os que conduzem ao subemprego e à violência urbana. A integração social e econômica e urbanística à cidade formai pode contribuir de fato para uma visão mais
abrangente de política de combate à pobreza.
No que respeita aos instrumentos de política pública no sistema de informação, a idéia é justamente
aperfeiçoar o instrumental existente de legislação,
ajustando-o às tendências, aos fenômenos e processos atuais de transformação tecnológicas espacial.
As coisas estão mudando muito, a transformação espacial hoje é diferente da de dez anos e as nossas leis
não conseguiram acompanhá-Ia.
Esse é um desafio dos Municípios brasileiros e
das entidades metropolitanas que ainda têm atuação
mais abrangente, que não sejam só os limites políticos, como já vimos nos Municípios. Acredito que esse
terna deve ser aprofundado.
O ponto seguinte é adequar as condições sociais e econômicas da população. As normas urbanísticas devem refletir a capacidade de pagamento dos cidadãos. Isso ocorre não só no Brasil mas também em
países da Ásia, como a índia, a Indonésia e em alguns países da África. A inadequação não é só nossa
mas também de alguns países da América Latina, inclusive da Colômbia e do Peru.
Precisamos simplificar as normas de procedimentos, especificamente no que se refere à Lei na
6.766. Estamos nos batendo há mais de dez anos

para melhorá-Ia e aumentar a eficácia dos instrumentos de planejamento de gestão. Desejamos que o planejamento seja eficaz, não fique só como elementos
que enfeitam a parede, nem de consultas esporádicas, mas de fato seja eficaz e orientador do desenvolvimento urbano. É isso que se pretende.
No que respeita ainda ao aperfeiçoamento dos
instrumentos de políticas é necessário capacitar os
atores e os agentes de desenvolvimento urbano, há o
aumento da eficiência administrativa e a criação de
uma instância federal para o debate da política urbana. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano começou agora.
No âmbito da criação de novas formas de atuação, existem os consórcios que já lhes foram apresentados. As políticas públicas urbanas se casam, numa
visão integrada e holística de combate à violência,
promovendo a urbanização e legalização urbanística
e jurídica das favelas e loteamentos clandestinos. No
âmbito de uma política de combate à pobreza, esse
tema pode dar importante contribuição.
Quanto à produção de lotes urbanizados e unidades habitacionais, ainda precisamos atuar nessa
área, pois ainda é muito ineficiente. Os Municípios
brasileiros que hoje conseguiram ter situação mais razoável no que respeita às condições habitacionais,
são os que atuaram no momento da história em urbanização de favelas e oferta de terra para a população.
Isto é muito importante.
Relativamente aos programas habitacionais, o
Município de São José do Rio Preto basicamente não
tem favela. Estive discutindo com o pessoal da Prefeitura e perguntei o porquê disso. Responderam-me
que, na década de 80, houve fortíssima atuação do
BNH que conseguiu superar esse problema. O problema de São José do Rio Preto hoje são loteamentos clandestinos, mas favelas não são vistas mais lá.

É muito interessante fazer essa avaliação. Não é
ser simplista, não estou querendo dar receita, porque
sei que esse tema é muito complexo, mas são soluções que temos que aprender. Essa é uma lição_ Houve momentos da política pública urbana em que havia
uma atuação mais forte nessa área. É necessário produzir-se habitação e ofertar terra urbana a preços
acessíveis.
O financiamento, os serviços públicos de água,
o tratamento de esgotamento sanitário e a melhoria
dos serviços, a sensibilidade de freqüência adequada
e qualidade, especialmente no setor de transportes
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precisam ser levados em consideração pelas políticas
públicas.
O setor de transportes urbanos no Brasil, comparativamente aos setores políticos urbanos mais tradicionais como a habitação e o saneamento, infelizmente é o que tem demonstrado pior desempenho.
Não trouxe os dados referentes aos transportes, porque seria fugir um pouco da matéria, mas são inacreditáveis os dados referentes ao setor de transportes
urbanos, tanto no que respeita à sensibilidade quanto
à freqüência com que o setor consegue atender às
populações.
Sem me alongar muito, passo algumas transparências, para se ter uma idéia da espacialização da
pobreza, relacionada a uma política de combate à violência urbana.
Aqui temos um mapa de incidência de favelas e
assemelhados nos Municípios do Brasil em 1999.
Este cartograma do IBGE demonstra que, nas áreas
mais densas, existe maior incidência de violência.
Gostaria de mostrar um dado importante que
tem a ver com a periferização urbana. Não deu para
fazer um slide porque nele existem muitas informações. Esta tabela faz uma comparação. Aqui estão as
aglomerações urbanas brasileiras, dados de núcleo e
periferia. São dados de 1980, 1991 e 1996, não havia
ainda o censo de 2000. É impressionante observar as
taxas de crescimento dos Municípios periféricos e
das aglomerações urbanas de brasileiros. Tooos superam muito o Municípionúcleo. No caso de São Paulo, existia uma taxa de crescimento do Municípios de
São Paulo de 0,40%, enquanto que o percentual da
periferia era 3%. Isso é quase um padrão para todas
as aglomerações urbanas do Brasil. Até mesmo nas
periferias do Distrito Federal, também oferecem um
dado importante quanto ao núcleo. O núcleo é o Distrito Federal, a periferia são os Municípios do Entorno.
Aqui estão todas as aglomerações urbanas brasileiras identificadas. No caso de Goiânia, tivemos 1,7%
de taxa de crescimento do Município-núcleo e 7,9% dos
Municípios periféricos. As taxas são quase sete vezes
mais de crescimento dos Municípios das periferias,
comparativamente aos Municípios-núcleos.
A Folha de S.Paulo publicou artigo em que afirma que urbanização e violência estão intrinsecamente relacionados. É interessante destacar que, muitas
vezes, nessas áreas, as pessoas não têm propriedade da terra, mas elas a cercam e esse padrão está
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ocorrendo especificamente também com as áreas
mais pobres. A matéria citada foi do começo deste
mês e se refere muito bem a alguns temas da violência urbana.
No que respeita ao padrão de urbanização, só
para provar-lhes, temos a renda média do chefe de família. Trata-se de padrão quase nacional. Este é o
caso de Curitiba. Numa pesquisa que realizamos no
IPEA, as maiores rendas, em geral, localizam-se nas
áreas mais centrais, e as rendas mais baixas da população nas periferias. Este é um padrão de urbanização do caso brasileiro. Também em Curitiba, a situação das áreas informais urbanas, loteamento clandestinos e favelas, nas periferias.
O IPEA trabalha com pesquisas sobre violência
urbana. A Diretoria de Políticas Sociais do IPEA, sediada no Rio de Janeiro, fez um estudo importante, considerando-se o IDH, o PNUD, sobre o relatório de desenvolvimento humano. Na violência, criminalidade e
segurança, espacializa os problemas de violência urbana na região metropolitana do Rio de Janeiro. Esse
trabalho está disponível no IPEA.
No Rio de Janeiro, realizaram pesquisa há um
mês, perguntando à população qual o principal problema da sua cidade. Sessenta e dois por cento da
população responderam que era a segurança. Na verdade a segurança é mesmo virando um problema urbano.
Finalizo, colocando-me à disposição de V.Exas.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes) Peço desculpas à Mesa e à platéia, que devem ter
percebido que saí e voltei e que a Deputada Maria do
Carmo Lara também se ausentou. Isso se deve ao
fato de estarmos numa Comissão a respeito do setor
de saneamento.
Hoje haverá discussão sobre o parecer do Deputado Adolfo Marinho, e a discussão está sendo encerrada lá neste momento. Por isso, fui lá e fiz uma intervenção. Corri para cá, chamei a Deputada Maria do
Carmo Lara que, neste momento, deve estar fazendo
a intervenção dela lá. Infelizmente esta Casa é essa
loucura.
Vamos iniciar os nossos trabalhos.
A audiência pública está sendo gravada, por
isso peço às pessoas que digam seu nome e o da entidade a que pertencem.
O SR. JOSÉ NORONHA - Sr. Presidente, agradeço a deferência, porque vou para o aeroporto daqui

02176

Sexta-feira 22

DIA.RIO DA ('AMARA DOS DEPUTADOS

a pouco. Sou José Noronha, represento a comunidade científica no Conselho Nacional de Saúde e coordeno a Comissão Especial Permanente de Redução
da Mortalidade pelo Trauma e Violência, instituída
pelo Conselho.
Farei dois comentários gerais e saliento tópicos
que tem a ver com o que foi tratado aqui. Sou pesquisador e publiquei algum trabalho referente à cidade e
à violência. Embora a violência se manifeste com muita intensidade nas aglomerações urbanas, não é padrão delas. Há diferenciais. Não é pelo fato de ser
uma grande aglomeração urbana que faz com que a
violência ali se expresse de maneira mais dramática.
Nem é por apresentar crescimento exagerado pela
chegada de populações migrantes, inchando as periferias urbanas, que a torna violenta. Em terceiro lugar,
também não é por abrigar população maior de pobres
que faz uma cidade se tornar mais violenta do que a
outra.
Chamo a atenção para este ponto, com o objetivo de mostrar um pouco a complexidade do tema.
Aliás, dentro do que conversamos, logo antes de virmos a esta sessão com a Deputada Maria do Carmo
Lara, quando estávamos organizando o seminário,
houve uma atitude sábia da Comissão que está fechando a programação do seminário, ao associar a
saúde à violência, introduzindo as drogas.
De fato, por razão que não me cabe explorar,
são as aglomerações urbanas, onde a movimentação
das drogas e do narcotráfico é mais intensa, que costumam apresentar taxas mais elevadas de mortalidade por projéteis de arma de fogo, decorrentes de homicídios, etc.
O cordão que vai de Santos à Vitória e vem da
fronteira seca do Mato Grosso até Vitória é quase sobreponível, são dois mapas. O mapa da mortalidade
por homicídios e o mapa da taxa de contaminação por
HIV, por meio de injeção endovenosa. Outro grande
pólo de mortalidade por violência é Recife, que sabemos é o polígono de exportação da maconha. É este
o meu primeiro comentário.
Em segundo lugar, destaco um estudo, de dois
anos atrás, do Banco Mundial sobre o dilema da pobreza e da mortalidade por causa violentas. Embora o
estudo não seja conclusivo, induz que a desigualdade
é fator contributivo, se não determinante, fortemente
contributivo para a intensidade dessa desigualdade.
Concluindo a minha intervenção, o Conselho
Nacional de Saúde aprovou documento - já foi distri-
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buído na Comissão da Política Nacional de Redução
de Morta/idade por Acidentes e Violência, já foi homologado pelo Ministro da Saúde. Nesse documento,
entre as diretrizes, há um requerimento essencial referente ao tema de hoje, que no nosso jargão é chamado de promoção da saúde para a redução de riscos. A ação intersetorial integrada é absolutamente
essencial. Essa questão foi abordada nas exposições, daí o engajamento e a preocupação do Conselho Nacional de Saúde em participar ativamente dos
trabalhos desta Subcomissão sobre Violência Urbana
e Segurança Pública.
O segundo tópico trata da questão debatida
hoje pela manhã quanto à importância de melhorarmos o nosso sistema de monitorização da ocorrência
dos acidentes e violências. Desta forma poderemos
aproximar as estatísticas do Ministério da Justiça, do
Ministério da Saúde e outros sistemas de informações, de tal maneira que possa haver um monitoramento constante, regular, quase igual ao que usamos
para acompanhar as doenças epidêmicas graves.
Para nós, o trauma é uma epidemia desse alvorecer
de século.
Finalmente, chamo a atenção da necessidade
da integração também das políticas públicas no atendimento às vítimas do trauma. É um tema mais específico, desde a questão do atendimento pré-hospitalar
à organização dos serviços de urgência e emergência, serviços de reabilitação, atendimento das redes
mais disseminadas que tratam dos pequenos traumas. Chamo a atenção, sobretudo, como membro do
Conselho Nacional de Saúde, quanto à formulação de
políticas urbanas amigáveis, para usar a terminologia
da informática, às pessoas portadoras de deficiência
vítimas de trauma.
É fundamental que, ao elaborar as políticas urbanas, não só se pense no trânsito das viaturas da
polícia, como também nas viaturas das ambulâncias
para socorrer as vítimas de trauma e adequar a circulação e a conformação dos prédios urbanos das cidades, das calçadas e dos meios de transportes para
que as cidades sejam amigáveis aos portadores das
vítimas de violência.

Quanto às políticas de saúde, gostei muito da intervenção da colega do IPEA. Temos a convicção de
que nesse grupo, com todo o respeito ao nosso colega do IBAM, as aglomerações urbanas requerem políticas específicas e não exclusivamente municipalis-
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tas. Deve haver compartilhamento, mas tem de haver
uma política específica, sobretudo nessa áurea do
trauma.
Agradeço a todos. Peço desculpas pela brevidade da minha exposição e por ter a obrigação de me
retirar logo em seguida.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes) Agradecemos ao Prof. José Noronha.
Concedo a palavra ao Deputado Gustavo Fruet.
O SR. DEPUTADO GUSTAVO FRUET - Sr. Presidente, para que o silêncio não caracterize uma descortesia a esta Comissão, infelizmente também hoje,
quarta-feira, estou envolvido em uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Lamento imensamente não ter
podido participar, mas agradeço a presença dos conferencistas e destaco que nosso objetivo é justamente levantar o máximo possível de informações para
melhor trabalharmos na conferência coordenada pela
Deputada Maria do Carmo Lara.

Agradeço a presença à Dra. Helena Oliveira da
Silva e ao Dr. Luiz Eduardo Soares. Tive o privilegio
de ouvir a Dra. Diana Meirelles da Motta. Confesso-me um admirador do trabalho realizado pelo IPEA,
que tem procurado levantar diagnósticos e informações como condição básica para que se possa estabelecer políticas públicas. Esse trabalho foi da maior
importância, inclusive, quando o Governo fez a avaliação para a sanção do estatuto das cidades. Faço esse
destaque porque passa a ser também incorporado
por parte da administração pública, abstraindo de Governo, por entender que efetivamente, daqui para
frente, deveremos ter uma política ou uma visão específica com relação ao desenvolvimento urbano.
Agradeço a presença aos conferencistas e espero suprir a descortesia da ausência com as intervenções que serão realizadas.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes) Na verdade, o nosso companheiro Deputado Gustavo
Fruet está presidindo a CPI do PROER. É uma tarefa
árdua.
Regimentalmente teria de conceder a palavra à
autora, a Deputada Maria do Carmo Lara.
Estão inscritas mais três pessoas. Vamos ouvir
todas elas e depois passaremos para a Mesa.
Concedo a palavra à Sra. Gisele Sadi, do Conselho Nacional de Saúde.
A SRA. GISELE SADI- Boa tarde a todos. Inicialmente, parabenizo os membros da Mesa pela exposição, que realmente contribuiu para que nós, da área
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da saúde, tivéssemos uma visão global, que nos ajudará a traçar os nossos planejamentos.
Fiquei bastante alentada com a intervenção do
Dr. Luiz Eduardo, pois trouxenos alguns conceitos em
relação à auto-estima, identidade de grupo, aceitação, o que relacionamos com a saúde mental.
A minha intervenção é para fazer um convite aos
senhores. Realizaremos no mês de novembro a Conferência Nacional de Saúde Mental, e temas importantes na conjuntura da urbanidade e do cidadão vão
estar em pauta. Não se pode considerar políticas públicas que não levem em consideração essa qualidade de vida e a saúde mental do cidadão.
Tenho um questionamento a fazer, para entender melhor como vem sendo feita essa articulação em
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no que se refere ao
trabalho com casas de guarda. No meu Município,
Campo Grande, Mato Grosso do Sul, faço parte do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Sempre somos acionados no sentido de
tentar melhorar a qualidade de trabalho dessas casas
de guarda. Quero entender como isso está sendo feito em Porto Alegre em relação aos adolescentes. O
senhor falou de algumas redes de motivação. Há algum auxílio ou alguma interação com a área da saúde, da psicologia ou até com alguns conceitos da psicanálise ou não?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes) Vamos ouvir agora a Sra. Eunice Guedes.
A SRA. EUNICE GUEDES - Represento na Comissão Intersetorial do Conselho Nacional de Saúde
a Rede Nacional Feminista de Saúde e Direitos Reprodutivos.
Parabenizo, primeiro, as palestrantes e o palestrante pela brilhante exposição. Para mim, com certeza, foi uma grata surpresa a intervenção do Sr. Luiz,
particularmente porque trouxe para nós uma discussão sobre a segurança fora do que estamos normalmente acostumados.
Além de eu pertencer a uma entidade de movimento de mulheres, nacionalmente, também trabalho
com crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência doméstica e sexual e, particularmente, crianças e adolescentes envolvidos em gangues, em situações de abandono e em diversas outras.
A colega do IPEA falou de Belém. Moro numa
das cidades mais complicadas deste País. Há três
anos fizemos uma pesquisa, em parceria com o Ministério da Justiça, com crianças e adolescentes que
moram ou trabalham nas ruas de Belém. A situação
alarmante que encontramos foi a de falta de políticas,
de total abandono. Se Belém é um recorte, imagino
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isso num nível mais macro, numa cidade globalizada
como São Paulo ou outras.
Diferentemente de São Paulo, a questão dos recursos financeiros e humanos, inclusive da Polícia e
da área de segurança, tem o seu lado perverso no
Estado e na cidade.
Nesse sentido trago reflexão a respeito da saúde mental e dos efeitos do trauma nas crianças e adolescentes vítimas da violência doméstica, da violência
de rua e da violência sexual, bem como sobre a falta
de cidadania que esses sujeitos apresentarão na idade adulta.
Há um conceito, uma categoria relativa à violência cujo estudo temos aprofundado há mais ou menos
três anos. A pobreza, a desigualdade social e a impunidade são categorias estruturais, mas quero me referir particularmente à questão da subjetividade. Creio que é no âmbito da subjetividade que podemos fazer mudanças na pauta cultural dominante, com a
qual convivemos hoje e que dificulta as transformações sociais em nossa sociedade.
Nesse sentido, esta Comissão pontuou muito
bem a importância do setor educacional, a ser discutida no seminário que vai acontecer nos dias 30 e 31. O
Ministério da Educação tem uma proposta de mudança de parâmetros curriculares, desde 1997, que visa
à introdução de conteúdos transversais na educação
formal e não formal, em termos de gênero, de saúdeDST e AIDS - e de violência. Em quase nenhum desses Estados esses temas foram introduzidos nas escolas, nem no currículo nem na formação dos professores. Trata-sede questão importante.
Da mesma forma que as drogas são incentivo
para alguns, a inscrição representa estímulo para os
pichadores e grafiteiros. Por que os pichadores escalam os mais altos prédios e enfrentam o perigo? Eles
estão jogando com a morte. Todo o potencial dos pichadores, sua capacidade de exposição, pode ser
transformado em algo criativo que o modifique enquanto sujerto.
O papel das meninas é muito mais cruel. Eu conheço meninas que se submetem a rituais de estupro
dentro de gangues para poderem ser aceitas. Não estou falando de coisa absurda, mas freqüente em várias cidades e no interior do País.
Durante uma época, trabalhei no setor de urbanização de favela, com áreas de desenvolvimento comunitário. Preocupa-me muito, dentro da proposta do
pagamento do lote, a questão da remoção das favelas. Qual a importância da remoção das populações
no processo de urbanização para tratamento do lote?
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As pessoas são removidas do lugar ao qual estão
acostumadas, onde vivem e trabalham.
A trabalhadora doméstica, o carpinteiro e o pedreiro que trabalham na vizinhança, ao serem removidos, não têm sequer condições de pagar transporte,
muito menos pagar por serviços. Antes não pagavam
luz, pois havia o "gato", não pagavam água, porque
havia o chafariz ou o poço. Agora, vão ter que pagar
por todos esses serviços urbanos e não têm condições. Nesse sentido, acho muito difícil a situação das
mulheres, principalmente nas grandes cidades. Além
de não terem cidadania, não têm a titulação da terra
urbana.
Ternos de avançar no conceito de territorialidade nas cidades urbanas, dentro de uma visão holística, da qual gosto murto. Temos de pensar em planejamento urbano e violência urbana dentro da visão holística, incluindo gênero racial, geração, espaço territorial, que não são só os prédios, mas as pessoas, as
afetividades e as subjetividades construídas.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes) Com a palavra o Dr. Luiz Eduardo, para responder às
questões.
O SR. LUIZ EDUARDO SOARES - Agradeço as
intervenções. Fico muito satisfeito que haja sensibilidade para com esses temas, porque às vezes não há
compreensão de quão importantes eles são. Fico gratificado porque há investimento nesse sentido. Estamos fazendo o mesmo trabalho com as especificidades, ou seja, com cada caso, em áreas diferentes do
Brasil. Nesse campo há urna mina de ouro, uma riqueza extraordinária a ser explorada. É um campo de
grande relevância.
Em Porto Alegre, há muitas iniciativas ainda em
gestação. Há especificamente uma de que gosto muito, que tem grande potencial e está se revelando muito interessante: o Fórum dos Idosos, que já reúne
1.600 idosos. Os idosos mobilizados estão muito dispostos ao trabalho voluntário. Os primeiros grupos começam a ser treinados pela Secretaria de Saúde e
pelo departamento que chamamos Pró-Jovem, ligado
à saúde mental - à psicologia, à terapia ocupacional
etc. -, que lida com jovens e com jovens em conflito
com a lei. Os idosos que estão sendo treinados lá serão "tutores", entre aspas, de pequenos grupos de
mães precoces.
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Estamos começando também uma campanha
de responsabilização dos meninos, porque há uma
omissão completa da paternidade, Os meninos não
têm nem um fiapinho de culpa, Parece que eles têm a
mentalidade dos trobriandeses, estudados por Malinowski no início do século. Os trobriandeses acreditavam que só a mãe gerava o filho, não tendo o pai nenhuma participação física ou biológica. Então, o papel
social do pai era cumprido pelo tio materno. Nas periferias e nas vilas de Porto Alegre, a impressão que temos é de que os meninos acham também que as
mães geram autonomamente os meninos. Eles não
têm nenhum fiapo de responsabilidade ou de sensação de culpa pelo abandono completo dos filhos.
O tema da família acabou sendo bandeira dos
conservadores e, em uma perspectiva, que nega a violência doméstica, reifica e congela velhas formas
responsáveis por toda essa desgraça que herdamos.
Então o que acontece? Falar em desestruturação familiar, tema tão importante, logo remete a uma perspectiva conservadora, daqueles que defendem o velho modelo conjugal da família tradicional. Então, o
que podemos fazer?
Nossa campanha é: toda forma de amor vale a
pena, desde que seja com responsabilidade. Isso significa: todas as formas, todas as parcerias, todas as
orientações sexuais, todas as misturas, apostando na
criatividade humana e na experimentação humana,
desde que haja responsabilidade com as crianças e
os jovens, acolhimento do jovem e investimento no
seu desenvolvimento.
Não é, portanto, conservador defender o laço
primário, o acolhimento, a responsabilidade, o amor,
o afeto, o reconhecimento. Essa campanha vem associada à mobilização dos idosos a partir dessa mediação, que é o treinamento do Pró-Jovem da Secretaria
de Saúde. Estamos criando um exército de idosos treinados, voluntários, que vão à periferia se reunir com
mães prematuras, formando grupos de acompanhamento. Esse projeto se dá associativa e paralelamente a outros investimentos nas escolas. Trata-se apenas de um exemplo.
Em relação ao que foi dito, a violência doméstica
é de fato ponto fulcral. Então, começamos o trabalho
treinando, por convênio, e sensibilizando agentes públicos municipais e estaduais, quais sejam: professores, profissionais de saúde, policiais militares e civis,
operadores do Direito, quem trabalha em creche, os
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bombeiros e assim sucessivamente. As Secretarias
Municipais e Estaduais e os agentes públicos, servidores e funcionários são sensibilizados num curso de
14 horas comandado por movimentos feministas, organizações não-governamentais e universidades,
sob a nossa coordenação. O objetivo é sensibilizá-los
para o ciclo da violência doméstica, no esforço da
constituição de uma rede de apoio à escola, à oferta
de alternativas aos jovens e às vítimas da violência
doméstica e da maternidade prematura.
Para finalizar, abordo rapidamente um grande
tema: o trauma. Eu estava conversando com o Noronha sobre a importância desse tema que, inclusive,
tem atravessado as ciências humanas nos últimos
anos, como a Teoria da Literatura e a Psicanálise. É
um grande tema.
Tive uma experiência no Rio de Janeiro e cheguei a uma conclusão. Quando nos aproximávamos
de uma favela que tinha sido alvo de muita violência
por parte da Polícia e também de traficantes, percebíamos que ela estava marcada por cicatrizes. Para
que obtivéssemos um crédito de confiança para começar de novo, tínhamos de falar e ouvir a verdade,
de ouvir o testemunho da dor, de dar espaço para a
emergência do sofrimento e para que houvesse o luto
coletivo, o reconhecimento de tudo que aconteceu.
Essa é a idéia da verdade e reconciliação, segundo o modelo utilizado na África do Sul, da anistia.
É preciso verdade para que haja possibilidade de um
recomeço e reconciliação. Não é jogando o lixo para
debaixo do tapete, mas falando e trazendo isso à
tona, de modo que todos compartilhem, que a sociedade se debruce sobre aquilo e reconheça que aquela dor não é individual, mas tem relação com o fenômeno coletivo. No tratamento do trauma, precisaríamos de instâncias coletivas dessa purgação do luto,
da elaboração para que fosse de fato objeto de uma
atitude pública.
Muito obrigado. Desculpem-me a saída apressada, vou tentar pegar o avião porque tenho compromisso em Belo Horizonte ainda esta noite.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes) Nós é que agradecemos a brilhante exposição ao Sr.
Luiz Eduardo Soares. Com certeza, nossa Comissão
irá convidá-lo mais vezes, principalmente para o seminário que deverá acontecer em 30 e 31 de outubro.
O senhor já está convidado para participar.
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Passo a palavra à Sra. Maria Leda, do Conselho
Nacional de Saúde.
A SRA. MARIA LEDA - Congratulo-me com a Comissão pela seleção dos três palestrantes e agradeço à
Diana, à Helena e ao Luís, que foram muito profícuos na
sua abordagem, olhando o Município em vez de só a cidade. Isso foi muito importante para nós.

Estamos vendo, por exemplo, no sertão de Pernambuco - onde temos uma reserva particular de patrimônio natural - ocorrer um grande fenômeno. T0dos conhecem a violência rural particular, as vinditas
familiares, a questão de honra, mas a violência urbana está migrando da cidade e sendo implantada no
campo. A população rural não tem nenhuma experiência e absolutamente nenhuma segurança. No sertão não há policiamento, e o sertanejo fica à mercê
dessa imigração da violência urbana. Portanto, pensar o Município na sua inteireza, no rural-urbano,
como apresentou a Helena, é fundamental.
O veio que percebo aqui é do ponto de vista do
desenvolvimento cultural. No Conselho Nacional de
Saúde, estamos vendo a repercussão da violência:
termina em morte, doença ou deficiência. Essa é a
minha formação nas ciências da linguagem e na ideologia.
Sei que todos estão querendo ir embora, mas
como a reunião está sendo gravada para depois ser
analisado seu desdobramento, peço desculpas e falo
assim mesmo.
Penso que qualquer coisa que esteja sendo feita
no Parlamento tem duas vertentes: a construção da
soberania nacional e a cidadania. Qualquer coisa. Até
se estiverem falando sobre o sexo dos anjos, estaremos pensando nessas duas vertentes.
Foi falado que não é possível pensar e consertar
nada enquanto não se aborda a verdade para então
haver a reconciliação. Eu gostaria que pensássemos
na violência do ponto de vista da cultura e da história.
Nosso País nunca pediu perdão - não é desculpa,
mas perdão - pelo massacre que cometeu contra
nossos irmãos índios e pela escravatura, a coisa mais
hedionda que pode haver. Não assumimos, portanto,
a nossa história de violência, por exemplo, contra as
órfãs que vieram para reproduzir e estar à mercê dos
instintos dos primeiros colonizadores. Toda a questão
da mulher, do índio e do negro nos remete para a figura da violência. Diante de tudo isso, antes ser violentado do que violento. O violento é um ser humano
mais execrável, infeliz, desgraçado e excomungado.
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Quando pensarmos em violência, devemos
fazê-lo sob o ponto de vista da construção da soberania nacional e da construção da cidadania, ou seja,
toda a subjetividade. Do contrário, não chegaremos a
grande coisa. Por exemplo, quando ele fala sobre a juventude. Não podemos pensar gênero e pensar mulher; temos de pensar as relações de violência, a dialética do gênero. Não é a questão da mulher, mas do
gênero; não é questão de uma raça, mas toda a questão da violência simbólica a partir da discriminação
étnica.
O jovem tem de fazer tudo isto: deve ter dinheiro
rápido, tem de gozar a vida rápido, porque não quer ficar igual ao avô dele. A única luta gloriosa que tivemos foi para que a palavra idade fosse acrescentada
à etnia e gênero. Essa é urna luta da qual me orgulho
ter participado. Devemos pensar dialeticamente e no
conjunto: útero, infância, juventude, idade adulta e velhice, em vez de cada um ter o seu feudo, o de criancinhas, o de velhinhos, etc. Devemos ver, do ponto de
vista da cultura brasileira, como se faz a violência simbólica e material a partir do pretexto da idade, das gerações.
Estamos reunidos no Congresso Nacional fazendo parte do controle social que caberia ao Estado.
Este é incompetente. Não consegue conter a violência. Muitos maus orfanatos jogavam bebês fora juntamente com a água do banho. E o que faz o Estado?
Proíbe os orfanatos e deixa as crianças nas ruas, dormindo em cima das marquises para não serem estupradas. O trabalho infantil é explorado. Então, proíbem-no. Isso não é o certo, afinal sabemos que em todas as sociedades primitivas a criança trabalhava
com o pai e o avô. Nos países desenvolvidos todas as
crianças trabalham. É natural que o filho de classe
média e alta trabalhe na publicidade e na tevê. Por
que o filho do pobre não pode trabalhar.
O Estado não sabe selecionar o que vem dessas entidades que embutem seus programas internacionais no Brasil. O fato é que elas tiram de foco os
problemas nacionais. Esta Comissão deve discutir a
violência simbólica e a material do ponto de vista da
construção da soberania e da cidadania. Os frutos
dessa discussão resultarão em melhoria imediata na
área da saúde. Nosso País quer ser soberano. Então,
temos de resolver esses problemas.
Agradeço aos senhores por terem proporcionado esta tarde de reflexão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes) Agradeço a companheira Leda a participação. Todos
aqui presentes terão espaço para se manifestar.
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Antes, porém, usarão da palavra os Deputados Clovis
IIgenfritz e Maria do Carmo Lara.
Com a palavra o Deputado Clovis IIgenfritz.
Os sobrenomes dos nordestinos são bem fáceis
- Silva, Costa. Em compensação, para pronunciarmos o sobrenome dos sulistas temos de dobrar a língua.
O SR. DEPUTADO CLOVIS ILGENFRITZ - Vou
devolver ao Presidente uma provocação. Sou IIgenfritz da Silva, com muito orgulho. (Risos.) Sou açoriano, brasileiro, português. No Rio Grande do Sul é assim, ninguém consegue ser só Sousa e Silva, nomes
portugueses apenas.

Sr. Presidente, distintos convidados, cheguei ao
final da reunião com a única missão de justificar-me.
Hoje, esteve na Câmara dos Deputados o Governador do Estado - sou ex-Secretário do Estado - e tive
de epvolver-me bastante em busca de recursos orçamentários que estão sendo discutidos com a bancada. Não pude, por isso, assistir à reunião. Fiquei sabendo que foi um ciclo muito bom de discussão sobre
a violência urbana, que chamo de "a busca da saúde
urbana".
Desculpo-me por não ter estado presente antes.
Amanhã estarei participando de palestra, a convite da
Câmara Municipal de Porto Alegre - onde fui Vereador por 12 anos - sobre o Estatuto da Cidade, ocasião
em que também vou abordar os outros trabalhos da
Comissão. Estou pedindo desculpas pelo atraso e
permissão para sair, a fim de não perder o avião.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes) O Deputado Clovis IIgenfritz é um dos mais assíduos
na Comissão. Temos de endossar as palavras do
companheiro que está contribuindo fortemente não
apenas para esta audiência pública, mas também
para Conferência das Cidades, que vamos realizar no
final do ano.

O compromisso do Deputado Clovis é o da Comissão. Já aprovamos o Estatuto da Cidade. Temos
parceria com a Caixa Econômica Federal. Em cada
encontro que aconteça nesse País, pelo menos um
membro da Comissão estará presente.
A Deputada Maria do Carmo Lara esteve em
Belo Horizonte; o Deputado Simão Sessim, no Rio de
Janeiro; o Deputado Clovis vai para Porto Alegre.
Enfim, estamos rodando o País com o intuito de divulgar mesmo o Estatuto da Cidade, a fim de que ele
seja assimilado pelos cidadãos. É uma tarefa também
importantíssima para a nossa cidadania.
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Concedo a palavra à Presidenta da Subcomissão de Violência, Deputada Maria do Carmo Lara.
A SRA. DEPUTADA MARIA DO CARMO LARA
- Quero somar-me às pessoas que já falaram anteriormente. Esta audiência pública de hoje é extremamente importante. As anteriores trataram de questões mais específicas. Em comum, todas falaram das
cidades e trouxeram diagnósticos.
O objetivo desta audiência foi alcançado, ou
seja, o de discutirmos a violência nas cidades. Todos
tiveram oportunidade de falar do assunto.
Não há como resolvermos a violência sem pensarmos a cidade como um todo. A companheira do
IPEA expõe muito claramente o problema dos aglomerados urbanos, que surgiram na década de setenta, quando muitas pessoas saíram do campo em direção às cidades. Embora nosso País tenha imenso território, as pessoas estão concentradas em poucas cidades. Apesar de todas as dificuldades e problemas,
a sociedade tem soluções para eles.
Temos de definir a política nacional que queremos para as nossas cidades. Temos de tirar o doente
mental do hospital, proteger a criança e o adolescente com um estatuto.
Volto a repetir: o objetivo desta reunião foi atingido. É fundamental a participação de todos no seminário que ocorrerá nos dias 30 e 31. Muitas políticas públicas precisam ser resolvidas em nível nacional. Já
existem políticas públicas no âmbito dos Municípios
votadas para a solução da violência contra a criança e
o adolescente.
Sou de uma região metropolitana que em oito
anos passou de 190 mil habitantes para 350 mil; está,
portanto, cheia de problemas típicos das grandes cidades.
Fico feliz de estar aqui. Quando assumi a Subcomissão, pensei muito na questão urbana. Somos
felizes onde moramos. Há até a música da cidade. Devemos então pensar no assunto que para mim, uma
ex-Prefeita, tem sentido.
Espero sairmos desta reunião com propostas
concretas, mesmo que pequenas diante da imensidão do problema, que é a violência - e isso não é tarefa fácil - e as levarmos aos Poderes Públicos locais e
à sociedade.
A violência ultrapassa a Prefeitura, as Câmaras
Municipais. Hoje toda a sociedade está preocupada
com ela. Quem sabe com essas reuniões vamos conseguir chegar até a cidade e dizer que é possível se
fazer alguma coisa para atacarmos os focos de violência. Devemos fazer com que as cidades, com sua
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força política, cobrem dos Estados e da Federação
políticas nacionais que realmente as ajudem.

muitas experiências. O consórcio é uma experiência
interessante. Temos, portanto, contribuído.

O que aconteceu na Constituição de 1988? Os
Municípios alcançaram maior autonomia política e
econômica. Nos últimos sete anos, os Municípios foram perdendo autonomia. Os problemas estão aumentando e não estamos conseguindo resolvê-los.
Um exemplo é o SUS. Ele, quando bem aplicado e realmente efetivado, resolve as queslões. Se temos
exemplos desse tipo, por que não podemos tê-los em
outras áreas também?

Vale a pena repetir o que disse o Secretário Municipal de Cidadania de Mauá, São Paulo, com relação à atuação do Município na área de segurança.
Diz ele: "Não precisamos de idéias mirabolantes, temos leis que, se cumpridas, garantiriam a segurança
à população." E ele diz isso numa discussão sobre a
questão de Guarda Municipal. Não precisamos de coisas mirabolantes, basta colocar em prática o que já
se tem.

Parabenizo a Diana, a Helena e o Luiz Eduardo
pela importância de suas presenças nesta reunião.
Agradeço publicamente a todos, em especial às entidades aqui presentes, a cooperação. Esta reunião só
teve sucesso porque contou com a colaboração de todos.

O SUS, por exemplo, quando bem aplicado, funciona perfeitamente. Se uma polícia é bem estruturada também, então não precisamos criar na Guarda
Municipal o poder de polícia. O que acontece com as
Polícias Militar e Civil? Devemos pensar para dentro
em cima do que podemos estar reoferecendo. É um
exercício criativo.

Agradeço ao Deputado Djalma Paes, Presidente desta Comissão, o apoio dado à Subcomissão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes) Agradeço aos senhores o brilhante trabalho.
O papel do Congresso Nacional e, principalmente desta Comissão, é decisivo para buscarmos
solução para os problemas nacionais.
Parabenizo a Deputada Maria do Carmo Lara
pela firmeza nas atitudes e força de vontade para resolver os problemas. Sou lestemunha do completo
envolvimento tanto de S.Exa. como dos Deputados
Gustavo Fruet e Clovis IIgenfritz. Vamos, a partir desta reunião, produzir alguma coisa que conlribua seriamente para minimizar o grave problema da violência
urbana.
Esse é o nosso papel, companheira. Estamos
aqui para isso.
Vamos passar a palavra aos nossos convidados. Inicialmente, à Sra. Helena Oliveira.
A SRA. HELENA OLIVEIRA DA SILVA - Nessas palavras finais, quero fazer algumas observações.
Nessa linha de construção de uma estratégia
nacional de combate à violência, devemos ter o Município como elemento estratégico na resolução do problema em âmbito nacional. Não devemos perder de
vista esse referencial local como uma das formas ou
mais uma estratégia de solução que se sorna à solução final e nacional, afinal esse nacional é uma Federação. É legal considerar isso.
Não podemos perder essa forma de resolver o
problema, sem desconsiderar também o fato de que,
nessa dimensão, já temos muitas respostas. Já há

O Município tem potencialidade para desenvolver seus serviços urbanos, em relação aos instrumentos urbanísticos já existentes - iluminação, código de postura, Lei Orgânica Municipal e infra-estrutura. Tudo isso deve ser conjugado com uma dimensão
social e econômica: geração de emprego e renda,
atenção à infância e à adolescência e a saúde. São
dois campos de atuação que estão muito bem explorados no âmbito municipal, diferentemente do âmbito
estadual ou federal.
É no Município onde a questão social e do desenvolvimento urbano acontece. O Município deve
dar atenção à mulher, à criança, à população negra e
indígena, aos idosos e aos portadores de deficiência.
É esse o tipo de público que merece atenção no espaço urbano.
A discussão que a Subcomissão propõe é mu~o
rica. Dizia a Sra. Maria do Carmo que é mu~o interessante a Subcomissão de Violência Urbana estar dentro
da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior.
A violência possui dimensão subjetiva, cultural e
histórica. Essa conjugação é muito rica. No final das
contas, estamos falando sobre integração social.
Apenas para consolidar um pouco tudo que foi
falado, reforçamos essa perspectiva. Estamos no caminho certo.
Quero mais uma vez agradecer-lhes o convite
para trocarmos idéias.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes) Agradecemos a V.Sa. a participação e desde já a convidamos para o próximo seminário.
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Concedo a palavra à Sra. Diana Meirelles da
Motta.
A SRA. DIANA MEIRELLES DA MOTTA - Agradeço-lhes, em nome do IPEA, o convite para aqui estarmos - o que muito nos honra.
Farei breves comentários, para não cansá-los.
Alguém aqui, de cujo nome não me lembro, falou das
políticas urbanas amigáveis. E quais são elas? Detalhes no desenho urbano, como calçadas, rampas
para facilitar a circulação de deficientes e outras coisas que o cidadão merece. Esse tipo de legislação
edilícia é da competência do Município. Isso é importante registrar.
Em relação ao ponto citado pela colega, concordo plenamente. Ela falou sobre a titulação da mulher
da terra. Se não me engano, há uma legislação no
âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, segundo
a qual, nos casos de urbanização de favela, dá-se a titularidade à mulher, uma vez que em geral o homem a
abandona e ela fica em casa com os filhos.
Se houver interesse dos senhores nessa legislação, vou enviar-lhes depois por fax. Não me lembro
agora do seu inteiro teor. Ela foi tema de discussão na
Conferência das Nações Unidas, a Convenção Habitat -Istambul + 5, que ocorreu em Nova York. E no relatório brasileiro, um dos avanços registrados foi exatamente esse item, como um tema de gênero, que no
caso da contribuição brasileira foi muito bem vinda.
No que diz respeito ao planejamento urbano,
queria dizer que é muito importante ouvir especialistas ou mesmo políticos que tiveram experiência de
administração pública, viram os problemas a serem
enfrentados e deram algum tipo de resposta.
Muitos especialistas, como Jaime Lerner e outros' apontam a violência como um problema extremamente difícil de ser resolvido. Segundo eles, quando há diversidade de vizinhança em termos de renda
e de atividade, a violência tende a ser menor, ou seja,
a segregação espacial tende a criar uma cidade mais
violenta. São detalhes que, para quem percebe a cidade com os olhos mais abrangentes, começam a ser
ressaltados. Achei muito interessante o que falaram
sobre a vizinhança e a diversidade. Quanto maior a
relação de vizinhança, menor é a violência. Isso é muito interessante, porque há rebatimentos importantíssimos no planejamento urbano. As leis de zoneamento que dizem o que pode, o que não pode, como pode,
as densidades, as atividades, tudo isso é regulado,
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mesmo que não seja tão obedecido, e muitas vezes
até o excesso dessa regulação é perverso.
Esse é um tema que passa pelo planejamento
urbano, por quem tem decisões a tomar pela cidade,
seja pela Câmara de Vereadores ou pelo próprio Prefeito. Acredito que é aí que começamos a buscar essas relações do tema urbano com o tema da violência. Esta é a boa contribuição que podemos dar.
Por fim, agradeço-lhes imensamente por esta
oportunidade. Terei o imenso prazer em colaborar
com os senhores. Estou à disposição desta Comissão.Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes) Muito obrigado. Também estamos todos participando
e somos co-responsáveis pelo resultado desta audiência pública sobre violência.
Agradeço a todos a presença.
Parabenizo mais uma vez a Deputada Maria do
Carmo Lara pela realização desta audiência.
Amanhã haverá audiência pública, às 9h, quando discutiremos o tema habitação, principalmente a
questão da COHAB.
Está encerrada a reunião.

Ata da Vigésima Quinta-A Reunião Ordinária (Audiência Pública), Realizada em 27 de setembro de 2001
Às nove horas e quarenta e quatro minutos do
dia vinte e sete de setembro de dois mil e um, no Plenário quatorze do Anexo 11, reuniu-se, sob a Presidência do Deputado Djalma Paes, a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior. Compareceram os Senhores Deputados Socorro Gomes e Paulo Octávio,
Vice-Presidentes; Adolfo Marinho, João Castelo, Sérgio Novais, José índio, Iara Bernardi, Simão Sessim,
João Sampaio, titulares; e André Benassi, Asdrúbal
Bentes, Marcelo Teixeira, Fernando Ferro, Lincoln
Portela e Marcos Afonso, suplentes; e Ronaldo Vasconcellos, Zenaldo Coutinho, Alberto Fraga, Waldemir Moka, Serafim Venzon, Paulo Gouvêa, Hugo Biehl
e Vicente Caropreso, não membros. Ordem do Dia:
Reunião de Audiência Pública, sobre o tema
"COHABs - Programas Habitacionais", com os convidados: Luiz Fernando Alencar, Consultor da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Presidência da
República - SEDU/PR; Ronaldo Perirn, Secretário de
Habitação do Estado de Minas Gerais e Presidente
do Fórum Nacional de Secretários de Estados de Habitação; Carlos Eduardo Xavier Marun, Presidente da
Associação Brasileira de COHABs; e Giovanni Carva-
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lho Alves, Gerente Nacional de Produtos de Crédito
Imobiliário- Pessoa Jurídica da Caixa Econômica Federa!. O Presidente agradeceu a presença dos palestrantes, convidou para compor a Mesa os senhores
Luiz Fernando Alencar, Ronaldo Perim, Carlos Eduardo Xavier Marun e Giovanni Carvalho Alves e informou as normas regimentais que norteiam os trabalhos. Em seguida, a Presidência passou a palavra ao
Senhor Luiz Fernando Alencar da SEDU, que discorreu sobre a necessidade de estabelecer algumas
ações para tentar reduzir o déficit habitacional: 1- alocar recursos orçamentários das três esferas de governo, Federal, estaduais e municipais, para construção
de moradias subsidiadas, para famílias com renda de
até três salários mínimos; 2 - executar medidas visando agilizar os financiamentos habitacionais como
acordos de cooperação técnica e instalação de banco
de dados sobre disponibilidade e valor de terrenos; 3
- valorização da experiência das COHABs, e apoio
ao trabalho delas. A Presidência passou a palavra ao
Secretário de Habitação do Estado de Minas Gerais,
Senhor Ronaldo Perim, que afirmou conviver o Brasil
com um vergonhoso déficit habitacional, que humilha
o país diante das outras nações, e para reverter esta
situação é necessário o empenho de todos. Considerou que a experiência das COHABs, não só como memória, mas também como fonte de recursos humanos
e técnicos, precisa ser aproveitada, e que o subsídio é
necessário e deve ser conseqüência de urna parceria
entre as três esferas de governo. O Presidente passou a palavra ao Senhor Carlos Eduardo Xavier Ma run, que abriu a exposição agradecendo e registrando
a presença dos Secretários de Habitação dos Estados de Minas Gerais, São Paulo e do Distrito Federal;
dos Presidentes das COHABs dos Estados do Pará,
Sergipe, Espírito Santo, São Paulo e Santa Catarina;
dos Presidentes das COHABs das cidades de Recife
- PB, São Paulo - SP, Santos - Sp, Ribeirão Preto - Sp,
Campinas - SP, Curitiba - PR, Londrina - PR e Goiânia
- GO. O Senhor Carlos Eduardo Xavier Marun apresentou dados com a projeção, por piso salarial, do déficit habitacional brasileiro de 2001 a 2020. Estas projeções registram aumento crescente do déficit. DetaIhou também os números do Orçamento Geral da
União entre 1998 e 2002, que registram decréscimo,
a cada ano, dos valores autorizados para o setor. O
Presidente agradeceu ao convidado e passou a palavra ao Senhor Giovanni Carvalho Alves, que afirmou
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que a Caixa Econômica Federal tem realizado ações
efetivas para combater o déficit habitacional, mas que
os recursos tornam-se pequenos, comparados com o
volume do problema. Declarou que a Caixa Econômica Federal tem conseguido mudar a realidade da vida
de muitos brasileiros através de alguns de seus programas: 1- carta de crédito individual, para famílias
com renda de até dois mil reais; 2 - financiamento
para aquisição de material de construção; 3 -linha de
crédito para financiamento direto às pessoas físicas
com interveniência de entidades organizadoras ou
das COHABs; 4 - PAR, Programa de Arrendamento
Residencial, para população com renda superior a
seis salários mínimos; e 5 - projeto pioneiro de recuperação de residências em centros urbanos, mudando a destinação dos imóveis comerciais para residenciais. Esclareceu que a Caixa Econômica Federal é
responsável pelo repasse de recursos do Orçamento
da União para alguns programas habitacionais como
o Pro-infra, o Habitar Brasil e o PASSo O Presidente
agradeceu ao expositor e abriu os debates, estabelecendo que este se daria por blocos, com três inscritos
em cada um e passou a palavra, pela ordem de inscrição ao Deputado Serafin Venzon que afirmou haver
consenso que moradia é prioridade, mas que isto não
se reflete no orçamento e que é necessário haver
vontade política. O Presidente passou a palavra a Deputada Socorro Gomes que declarou ser a tomada de
consciência da questão o primeiro passo e se faz necessária a criação do Fundo Nacional da Moradia. O
Presidente passou a palavra para a Deputada Iara
Bernardi que registrou que nem os valores aprovados
no Orçamento Geral da União foram executados nos
programas habitacionais e que, no geral, estes recursos têm decrescido a cada ano. O Presidente passou
a palavra ao Deputado Simão Sessim que disse que o
banco particular que recebe recursos de aplicação
em poupança deveria ser obrigado a, se não financiar
programas habitacionais, repassar os recursos à Caixa Econômica Federal, sugeriu também que os Deputados coloquem, na cota de emendas parlamentares,
emendas para habitação. Nos comentários, o Senhor
Luiz Fernando Alencar disse ser o problema habitacional conseqüência da ausência de renda da população e que o CNDU objetiva fazer uma política de desenvolvimento urbano, pois habitação é vista corno direito da sociedade, e o Governo tenta atender às famílias com renda de até três salários mínimos. O Se-
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nhor Ronaldo Perim afirmou ser o déficit habitacional
efeito da exclusão social e que é necessário adequar
as prestações pagas com a renda familiar e deve haver subsídios para os programas habitacionais. O Senhor Carlos Eduardo registrou que os recursos para
habitação da população de baixa renda devem ser orçamentários, e que não há como cobrar juros de um
cidadão que não tem como pagá-los. Afirmou ser um
problema de renda, que se torna maior num país que
aloca valores ínfimos para habitação, em seu orçamento. Salientou que a Caixa Econômica Federal não
tem como resolver o problema da população de baixa
renda. O Sr. Giovanni Carvalho Alves, da Caixa Econômica Federal informou que a CEF construiu trezentas e vinte mil moradias, utilizando os recursos do
FGTS. O Presidente abriu o segundo bloco de debatedores, passando a palavra para o Deputado Paulo
Octávio que salientou que o excesso de burocracia
prejudica o andamento dos processos e que dois fatores devem ser considerados: 1- o tamanho da economia informal; 2 - a importância da construção civil
como seguimento que mais emprega mão-de-obra; e
defendeu a criação do Ministério da Habitação. O Presidente passou a palavra ao Deputado Hugo Bihel
que afirmou ser acelerado o processo de urbanização
e para atendê-lo se faz necessária a existência de
uma política habitacional. O Presidente passou a palavra ao Sr. Ari Vicente Fernandes da COHAB de
Campinas para quem a contrapartida dos governos
estaduais e municipais é imprescindível e assegurou
haver até quarenta por cento de ocupação irregular
do solo em alguns municípios e às prefeituras caberia
enfrentar este problema. Propôs a criação de fundos
estaduais e municipais para moradia. O Presidente
passou a palavra ao Senhor José Orlando Batistoti,
da COHAB de Santa Catarina, que informou, a existência de fundo municipal de habitação em oitenta por
cento dos municípios de seu Estado e que sete mil
moradias foram financiadas pela COHAB, em Santa
Catarina. O Presidente passou a palavra ao Sr. Luiz
Carlos Orro, da COHAB de Goiânia, que destacou a
necessidade de zerar o déficit habitacional, de criar o
Ministério da Habitação e de instituir vinculação orçamentária obrigatória para habitação. O Presidente
passou a palavra à Senhora Emília Corrêa Lima da
CEAP que informou estar o Pernambuco executando
o Programa Pré-moldados e construindo moradias de
trinta e seis metros quadrados a um custo de três mil
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e quinhentos reais. Registrou que, as companhias de
habitação, sem incentivos, estão se extinguindo. O
Presidente passou a palavra à Senhora Ivelise Longhi, Secretária de Habitação do Distrito Federal que
declarou ser necessário que toda a sociedade assuma a realidade da inevitável urbanização do País. O
Presidente passou a palavra aos expositores, para as
considerações finais. O Sr. Luiz Fernando Alencar, da
SEDU, congratulou-se com a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior e informou que o Programa
Comunidade Solidária, o PAS e o Pro-Infra também
têm trabalhado para solucionar o problema habitacional. O Presidente passou a palavra ao Senhor Ronaldo Perim que salientou ter sido feito o diagnóstico e
que a solução virá com a co-participação. O Presidente passou a palavra ao Senhor Carlos Eduardo Xavier
Marun, que agradeceu à CDUI, asseverou que as
COHABs têm na presidência da Comissão um grande
aliado, agradeceu aos membros das COHABs que
comparecem, e salientou que apesar de os interessados terem idéias diferentes, num ponto todos são
unânimes: os recursos são indispensáveis. O Presidente passou a palavra para o Sr Giovanni Carvalho
que salientou a necessidade de unir forças para superar os desafios e que fóruns como este promovido
pela CDUI, são extremamente importantes. O Presidente agradeceu a presença de todos os participantes e disse querer um Brasil para os brasileiros e que
habitação é fundamental. Afirmou que a Comissão de
Desenvolvimento Urbano e Interior é uma porta para
solucionar os problemas habitacionais que o País enfrenta, e que ela centralizará toda sua ação na obtenção de recursos orçamentários para a habitação. Às
doze horas e quarenta e dois minutos, o Presidente
encerrou a reunião, convocando os presentes para
Audiência Pública do dia dois de outubro sobre revisão da Lei n° 6.766/1979. E, para constar, eu, James
Lewis Gorman Júnior, , Secretário, lavrei a presente
Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente, Deputado Djalma Paes, , e encaminhada
à publicação no Diário da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes)Declaro abertos os trabalhos da reunião de audiência
pública sobre COHABs, programas habitacionais, na
qualidade de Presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior.
Inicialmente, gostaria de agradecer a todos pela
presença e de convidar a compor a Mesa de trabalhos
o Sr. Luiz Fernando Alencar, Consultor da Secretaria
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de Desenvolvimento Urbano; o Sr. Ronaldo Perim,
Presidente do Fórum Nacional de Secretários de
Estado de Habitação; o Sr. Carlos Eduardo Xavier
Marum, Presidente da Associação Brasileira de
COHABs; o Sr. Giovanni Carvalho Alves, Gerente Nacional de Produtos de Crédito Imobiliário de Pessoa
Jurídica da Caixa Econômica Federal.
Informo que a lista de inscrições para o debate
encontra-se sobre a mesa, à esquerda, com a nossa
Secretária.
Os Deputados que desejarem interpelar os expositores deverão registrar nome e assinatura na referida lista e só poderão abordar o assunto da exposição pelo prazo máximo de três minutos, tendo o interpelado igual tempo para responder, facultadas réplica
e tréplica pelo mesmo prazo. É vedado ao orador interpear qualquer um dos presentes. Comunico ainda
que não haverá apartes durante a exposição dos Srs.
convidados. Irá circular também uma relação para
aquelas entidades, pessoas que queiram fazer perguntas aos nossos convidados.
Neste momento, passo a palavra ao Sr. Luiz Fernando Alencar, que disporá de vinte minutos para sua
exposição.
O SR. LUIZ FERNANDO ALENCAR - Senhoras e Senhores, Srs. Deputados, bom dia!
Nesta rápida exposição, representando a
SEDU, procurarei destacar apenas alguns pontos
que são, na visão do Governo, os mais importantes.
Para viabilizar a produção de alternativas habitacionais para as famílias de mais baixas rendas, torna-se necessária a presença do Governo em seus
três níveis - Federal, Estadual e Municipal -, com
aporte ç!e recursos orçamentários.
Entretanto, para famílias com alguma capacidade de pagar, recomenda-se o mix de recursos, corno
forma capaz de atender melhor a esta demanda, não
s9 pelo efeito multiplicador de oportunidades que
essa opção encerra, mas também por uma questão
de justiça social, na medida em que cada cidadão
deve, dentro de suas possibilidades, participar financeiramente da aquisição de sua moradia.
Esse primeiro ponto é extremamente importante, principalmente porque o Governo reconhece um
problema básico da chamada questão habitacional,
que é o subsídio direto e total às famílias que não podem comprar uma casa. Isso é realmente inovador
porque todos lembramos que, ao longo desses últimos trinta anos pelo menos, por um aspecto básico e
de formação da cidadania, era princípio pétreo que a
casa jamais deveria ser dada. Por pouco que se pagasse, deveria haver alguma remuneração.
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Esse problema remonta há mais de 30 anos,
desde o tempo das COHABs - venho de lá e do BNH
-, em que a grande questão era tentar vender casa
para quem não podia comprar porque não tinha dinheiro. Esse era e é o problema básico. Ninguém
mora ou exibe, nas nossas cidades, condições habitacionais desfavoráveis porque quer ou porque é masoquista, mas porque essa é a sua condição de exibir
e morar.
Isso é extremamente importante,· sobretudo
quando há o reconhecimento do Governo, porque
traz também algo mais importante que a casa: a condição de renda da população. De nada vale - para o
Governo hoje esta é uma visão bastante clara - produzir habitações, até vender ou dar, se não forem melhoradas as condições de renda da pessoa para poder permanecer na casa. É o que, classicamente, a
economia classifica de mudança de função: a casa
deixa de ter apenas o valor de uso, para ter um valor
de troca, torna-se um bem econômico. A pessoa a
vende e vai para outro lugar, outra invasão.
Recentemente, com base nessa evidência, o
Governo Federal editou a Medida Provisória n° 2.212,
de 30 de agosto de 2001, criando o programa de subsídio à habitação de interesse social. Em 2002, projetos pilotos devem ser executados no sentido de se
aprimorar essa opção e utilizá-Ia em escalas cada vez
maiores.
Segundo informações prestadas pela Caixa
Econômica Federal, quando da realização da última
reunião ordinária do Fórum de Competitividade da
Construção Civil, a área econômica do Governo Federal teria concordado em alocar, no Orçamento de
2002, 350 milhões de reais para projetos com essa
configuração.
Depois V. Exas. vão ouvir meu colega da Caixa
Econômica Federal que terá oportunidade de tecer
mais alguns comentários sobre isso.
O terceiro ponto trata de um outro programa voltado à baixa renda, que vem sendo implementado
com relativo sucesso, o Programa Carta de Crédrto,
modalidade material de construção. Esse programa já
aplicou 1 bilhão, 382 milhões, 39 mil e 39 reais, realizando 329.892 contratos de financiamento. A Caixa
Econômica Federal também terá oportunidade de detalhar melhor, se for do interesse de V.Exas. discutir
esse aspecto.
Recentemente, atendendo a uma solicitação da
Associação Brasileira de COHABs, a SEDU fez incluir
na Instrução Normativa n° 02, de 11/04/2001,330 milhões para serem aplicados pelas companhias de habitação e órgãos assemelhados na modalidade carta
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de crédito associativo. Além da inclusão desses valores, o Ministro autorizou o bloqueio desses recursos
até 31 de agosto do ano em curso, sendo que possíveis remanejamentos, mesmo a partir dessa data, dependem da anuência da SEDU.
Esses recursos estão à disposição na Caixa
Econômica Federal, só podem ser utilizados pelas
COHABs, por isso há o bloqueio até 31 de agosto, ou
melhor, já passou.
Na SEDU, temos trabalhado com algumas medidas que visam a desburocratizar o processo de tra mitação e aprovação de projetos habitacionais de interesse social. Foi firmado acordo de cooperação técnica entre a SEDU - Caixa Econômica Federal e Secretarias Estaduais e Municipais de Habitação, em
especial a de São Paulo, com o objetivo de agilizar a
tramitação e aprovação de projetos habitacionais nas
Secretarias de Habitação, COHAB Metropolitana,
GRAPOHAB - São Paulo, CDHU e Caixa Econômica
Federal, visando à redução de custo e diminuição das
exigências. Todos os ganhos decorrentes dessas reduções devem ser repassados aos mutuários finais.
Após a implementação dessa medida em São
Paulo, pela SEDU, a experiência será repetida em outros Estados.
A Caixa Econômica Federal e a Secretaria de
Desenvolvimento Urbano estão tentando, pioneiramente, em São Paulo, montar um banco de informações extraordinário como, acred~o, nunca tenha havido no País. Vai ser possível, de um lado, ter informações digitalizadas sobre todos os terrenos da Grande
São Paulo, a disponibilidade de preço e todos os empreendimentos financiados pela Caixa, ou seja, numa
localização espacial de toda a oferta de habitações. É
intenção que se constituam postos de consulta para a
população interessada. Então, a pessoa pode saber
que na área do seu interesse tem tal e tal terreno e
tais e tais ofertas por parte do Governo. Também, o
que é mais importante, é que se procura integrar esforços entre Caixa Econômica, Secretarias de Habitação, CDHU e um grupo que - não sei se existe em outros lugares - em São Paulo recebe o nome
GRAPOHAB. Trata-se de um grupo estadual e é indispensável que ele dê opinião sobre qualquer projeto
habitacional. Trabalhava em São Paulo, na época, e
suspeitava que aquele grupo poderia criar grandes
embaraços em termos de prazo como, de fato, veio a
criar.
Então, um dos objetivos é que essa parte, digamos assim, "burocrática" - entre aspas - seja diminuída ao máximo. Por quê? Porque o investimento da
Caixa será onerado, por exemplo, se passar dois
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anos para que se consiga realizar um empreendimento habitacional. Esses dois anos estão significando
oneração de recursos. Logo, se houver mais agilidade
o custo final será menor.
O sexto ponto é muito simples. Deve-se ressaltar o recente lançamento do Construbusiness 2001
em que o setor de toda a cadeia de construção habitacional se compromete a produzir unidades com
qualidade e com custo para atender às famílias com
renda até três salários mínimos. Incentiva-se também
a produção de unidades habitacionais a partir de sistemas alternativos inovadores que sejam aprovados
pela Caixa e possam ser financiados com recursos do
FGTS. É a primeira vez que empresários têm essa
preocupação e se comprometem com o mercado de
habitação de baixa renda. Esse foi um processo incentivado e acompanhado pela SEDU e pelo foro da
Indústria da Construção Civil.
Esse ponto parece-nos também muito importante porque o empresariado, setor produtivo da habitação, estará comprometido em oferecer um bom produto a um preço que não é necessariamente o de
mercado. Teremos protótipos, produtos e projeto que
as empresas de produção do setor de construção civil
devem apresentar. É importante destacar, com todas
as idas e vindas nesses últimos vinte anos, pelo menos, em que se procurou financiar ora o comprador,
ora o empresário, que, agora, Governo, empresariado
e Caixa estão unidos tentando produzir casas com
custos mínimos e acessíveis às populações com rendimento mensal de até três salários mínimos. Essa intenção tem de ser compartilhada entre o Governo, os
setores financeiros e o setor produtivo da habitação, o
pessoal da construção civil. Há esse compromisso e
esperamos resultados muito bons.
Finalmente, a SEDU vê com muita simpatia a
atuação das COHABs como agentes voltados para
atendimento de famílias de mais baixa renda. Por isso
tem apoiado e incentivado todas propostas de trabalho nesse sentido, principalmente aquelas em que essas companhias atuam na condição de agente-promotor e de atividades complementares.
A SEDU entende que é preciso, sob todas as
formas, apoiar e resgatar o trabalho das COHABs.
Trabalhei na COHAB desde o seu início, nos idos de
1964. As COHABs no Brasil são as herdeiras, têm
toda a história do Programa Habitacional neste País.
Vejo, com muita alegria, que o Presidente da
COHAB do Estado do Pará está presente. É indispensável que o Governo utilize a memória da COHAB. Os
Departamentos de Trabalhos Sociais da COHAB possuem conhecimento e informação que não tem como
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ser obtido, senão com eles. E mais, seria crime de
lesa-pátria perder essa oportunidade, deixar de contar com essa experiência.
A SEDU encara com o máximo de empenho a
possibilidade de negociar e, sobretudo, viabilizar a
ação das COHABs.
Finalizando, sabem os senhores que, provavelmente, todas as COHABs do Brasil estão impossibilitadas de operar com a Caixa Econômica por causa da
inadimplência dos governos. Estamos tentando contornar essa falha, não no sentido de esquecer dívida
mas conferindo um papel à COHAB diferente. Ela
passaria a ser um agente promotor, mas o beneficiário, isso talvez o nosso colega da Caixa possa explicar, será o mutuário final. Ela não será mais mutuário
como foi no passado, quando mergulhou numa situação financeira muito triste.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, meus amigos,
era esta a consideração inicial que a Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da
República tinha para trazer aos senhores.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes) Agradeço ao Sr. Luiz Fernando Alencar pelos esclarecimentos prestados.
Passo a palavra ao Sr. Ronaldo Perim, que disporá de vinte minutos para sua exposição.
O SR. RONALDO PERIM - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, colegas, secretários, dirigentes de
COHABs, senhores técnicos servidores da Caixa que
nos honram com suas presenças, ouvimos com atenção as sempre úteis informações, pensamentos e reflexões exaradas pelo Dr. Luiz Fernando Alencar em
nome da SEDU.

Permito-me, na tentativa de economia processual e com o objetivo de não exigir a atenção pelos
vinte minutos que generosamente me foram concedidos, trazer uma visão que quero crer, se me permitem
meus caros colegas secretários, seja a visão de secretários de habitação dos Estados que compõem a
nossa Federação.
Hoje, quando se fala em habitação no Brasil,
não podemos perder de vista que convivemos com
um déficit indigno, vergonhoso, absurdo e, diria até,
se pudesse mencionar uma referência de paladar, asqueroso e que humilha todos nós, brasileiros, diante
da platéia mundial. Ou seja, um país continental, um
país com enorme potencial e que apresenta déficits,
dependendo dos rigores estatísticos, de quatro, cinco, seis milhões de moradias no País e, o que é mais
grave, 95% concentrado em famílias com renda de
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até cinco salários mínimos, sendo que 60,70% são
famílias com renda de até três salários mínimos.
Diante de número tão sinistro, de indicadores
tão nefastos, é evidente que não bastarão vontade e
legislação, úteis e indispensáveis; terão elas de vir
acompanhadas de vontade política e administrativa
de todos os entes públicos e da sociedade para que
possamos reverter esse quadro, absolutamente inaceitável a qualquer fórum civilizado.
Quando falamos de moradia para a população
de baixa renda, não podemos perder de vista - e gostaria de solidarizar-me com a posição da SEDU, exposta pelo nosso ilustre palestrante Dr. Luiz Fernando
Alencar - a importância das COHABs não só como
memória, mas também como arsenal de recursos humanos e técnicos que poderão ser disponibilizados e
alavancados no momento em que este País resolva
de fato enfrentar esse gravíssimo problema.
Enfrentamos hoje situação, Dr. Luiz Fernando,
mais conjuntural- a estrutural todos sabemos. Exemplo dessa situação conjuntural seria o fato de que é
possível a extinção das COHABs em nosso País,
mesmo companhias que ainda possuem condições
mais saudáveis, não só nas suas finanças como na
sua organização interna. A Lei n° 10.150 é indicador
forte disso. Não posso crer que alguma COHAB não
permita a seus mutuários colher benefícios da mesma, o que levará, evidentemente, a uma perda acentuada, brutal das receitas de inúmeras companhias.
De forma que a nossa visão é a de que - fazendo coro com o ponto de vista que abrigo pessoalmente e quero crer que seja a visão de todos os homens
responsáveis deste País - habitação não é moeda de
troca para interesses subjetivos e inconfessáveis,
nem agente de política que irá, cada vez mais, degradar o conceito de cidadania. Habitação tem que ser
paga.
Não podemos esquecer também que a nossa
sociedade criou um dos maiores contingentes de miseráveis e de famílias lançadas à pobreza absoluta,
isso em um País importante como é o Brasil. Esse
segmento, queiramos nós ou não, está dependente
de ações políticas e a responsabilidade é nossa. O
subsídio, acredito eu, tem que estar presente, de maneira forte e, sobretudo, eivado de um sentimento que
não reflita apenas uma ação exclusiva do Governo
Federal, nem de governos estaduais, nem dos Municípios. Ele tem de ser a conseqüência de uma vontade, de uma parceria que muitos já estão praticando,
em que os Municípios, com todo sacrifício, oferecem
terrenos e infra-estrutura mínima; os Estados oferecem apoio logístico, recursos e projetos - e, evidente-
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mente, teria que haver recursos retornáveis em prestações compatíveis com a renda, e essa parte do subsídio, evidentemente, teria origem no Orçamento Gerai da União. Acredito que este seja o motivo de nossa
presença aqui, além de chamar a atenção dos nossos
Congressistas de que, a cada ano, esses recursos
destinados à habitação popular vêm minguando,
exercício a exercício.
De forma que, de maneira objetiva e sucinta, seriam esses os pensamentos que desejávamos registrar. Quero registrar minha satisfação pessoal,
ex-membro desta Casa, de aqui retornar na qualidade de Secretário de Estado de Minas Gerais, homenageado pelos meus pares e colegas, hoje na condição de Presidente do Fórum Nacional, e ressaltar a
esperança e a expectativa de que este evento, como
tantos outros que se vêm registrando em nosso País,
venha de fato significar mudança de comportamento,
de visão e, sobretudo, uma razão maior de ação para
que este problema que hoje nos aflige e a cada dia
torna-se mais exuberante e mais substantivo tenha
solução definitiva.
Muito obrigado pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes)Agradeço ao Sr. Ronaldo Perim.
Concedo a palavra ao Sr. Carlos Eduardo Xavier
Marum, que disporá de vinte minutos.
O SR. CARLOS EDUARDO XAVIER MARUMSr. Presidente, a quem desde já agradecemos pela
oportunidade de comparecer a esta audiência pública; demais componentes da Mesa; Dr. Ronaldo Perim, mui digno Presidente do Fórum Nacional de Secretários de Habitação e Secretário de Estado de Habitação de Minas Gerais; Dr. Francisco Prado,
Vice-Presidente deste Fórum e Secretário de Habitação do Estado de São Paulo - vou citá-los para que
se sinta a maciça presença de dirigentes dos órgãos
de habitação do País -; Secretária Evelise Longhi,
do Distrito Federal; Dr. Frederico Guilherme de Moura
Karaoglan, Presidente da COHAB de Santos; Dr. Cicerino Cabral do Nascimento, Presidente da COHAB
do longínquo Pará; Dr. Armando Eboni, da COHAB de
Curitiba; Dr. Carlos Eduardo Fonseca, da COHAB de
Londrina; Ricardo Farhat Schumann, da COHAB de
São Paulo; Dr. Wylnei Barquete, da COHAB de Ribeirão Preto; nosso prezado companheiro Arivaldo Silva
Ferreira, Vice-Presidente da Associação Brasileira de
COHABs e Presidente da CIOPE, que é a COHAB de
Sergipe; Dr. Luiz Carlos Orro, Presidente da COMOB,
a COHAB de Goiânia; Dr. Ari Vicente Fernandes, Presidente da COHAB de Campinas; Dr. José Orlando
Battistoti, também Vice-Presidente da Associação
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Brasileira de COHABs e Presidente da COHAB de
Santa Catarina, e Dr. Hebert de Freitas, Presidente da
COHAB do Espírito Santo; estamos aqui, maciçamente, para discutir com os Srs. Parlamentares essa
questão que tanto nos preocupa e, se não preocupa,
tem que preocupar a Nação, porque se trata de um
problema da mais alta gravidade, a habitação popular
em nosso País.
Diria que nada pode denegrir mais a imagem de
uma nação do que o fato de essa nação não poder
oferecer condição digna de habitabilidade para seus
cidadãos. É uma imagem que efetivamente denigre
qualquer pais e, nos últimos tempos, vem denegrindo
de forma especial o nosso querido e amado Brasil.
Não há como se falar no problema de habitação
sem citar números. Vamos fazer exposição bem objetiva e alicerçada em números, porque eles espelham
a gravidade do problema.
(Mostra gráficos.)
Temos hoje um déficit habitacional estimado...
Obviamente, não é um número exato, ninguém contou um por um, mas estima-se que na área urbana
chegue a 5 milhões e 117 mil habitações e na área rural, a 1 milhão e 668 mil, totalizando um déficit de 6
milhões e 785 mil habitações no País. Das cerca de 5
milhões de habitações em área urbana, 3 milhões e
240 mil habitações referem-se a famílias com renda
até três salários mínimos. Essas últimas são problema nosso, dos Secretários de Habitação, Presidentes
de COHABs, Prefeitos, Governadores, Parlamentares, Ministros, Presidente da República. Esse problema tem de ser resolvido com recurso público.
É hipocrisia pensarmos que o mercado pode resolver esse problema. Essas famílias, com baixíssima
renda, não têm condições de produzir os lucros que
são inerentes. Não estou fazendo crítica ao lucro, até
porque ele é inerente à atividade privada, só que essas famílias não têm condições de pagar os lucros necessários na atividade privada, nem condições de remunerar os juros presentes em todo e qualquer sistema de empréstimo no País, em especial o Sistema Financeiro de Habitação.
Daí a grande verdade: no Brasil, 5,5 milhões de
famílias tiveram acesso à casa própria através do Sistema Financeiro de Habitação. Dos recursos alocados por esse sistema, somente 3% destinaram-se
àquelas famílias com renda até três salários mínimos.
Por quê? Porque essas famílias não têm a prática, a
cultura de buscar um empréstimo para construírem
suas casas. Podem até contrair um empréstimo na
Casa Bahia para comprar uma geladeira, mas entrar
no banco, apresentar 25 documentos para obter em-
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prés:imo para construir sua casa, isso essas famílias
não fazem. Entendemos que é necessário, cada vez
mais, que recursos públicos da União, Estados e Municípios devam ser alocados, de forma objetiva e defi-nitiva, para a solução desse problema das famílias
com renda de até três salários mínimos, hoje o foco
da questão que viemos abordar.
O próximo gráfico apresenta a evolução, até o
ano 2020, do déficit habitacional do País, mantida a
atual política. Haverá um déficit total de 12 milhões de
habitações, das quais 6 milhões e 390 mil referem-se
a famílias que moram nas cidades e têm renda até
três salários mínimos.
Vamos então aos recursos, queremos ser objetivos. Vamos falar de dinheiro. O quê estamos constatando? Estamos constatando que a cada ano diminuem-se recursos do Orçamento Geral da União destinados à habitação. Em 1998 foram autorizados 542
milhões; em 1999, 451 milhões; em 2000, 383 milhões; em 2001 , 294 milhões; e na proposta orçamentária para 2002, encaminhada pelo Governo ao Congresso, estão previstos recursos da ordem de 109 milhões de reais. É realmente uma quantia irrisória, pornográfica até. Com muito sacrifício, dá para construir
no Mato Grosso do Sul, meu Estado de origem, 15 mil
habitações; em São Paulo, não faz 8 mil casas - diante de um déficit de 6 milhões de habitações. Não é
nem uma gota d'água no oceano ou, como se disse,
se for uma gota, é uma gota de lágrima no oceano.
O gráfico seguinte demonstra que os recursos
vêm caindo a cada ano. É um contraponto ao fato de
que há dois anos foi aprovada no Congresso Nacional
emenda constitucional que passou a incluir a moradia
como direito do cidadão. Quando se aprovou essa
emenda, pensávamos que a moradia passaria a ter
um tratamento parecido, não digo igual ao da saúde e
educação, mas proporcional. Habitação, a nosso ver,
é um direito tão social quanto saúde e educação.
Entretanto, depois de incluído esse direito na Constituição, os recursos alocados, no lugar de aumentarern, a cada ano diminuem. Chega a ter um conteúdo
de hipocrisia. Recordo-me do momento em que foi
sancionada a emenda e passou a fazer parte da
Constituição. Comemoramos, mas ano a ano esse recurso vem diminuindo.
Nessa proposta, nos recursos destinados à Presidência da República, e a SEDU a ela está vinculada, 109 milhões de reais para habitabilidade, um
quarto do total de 417 milhões de reais que lhe foram
destinados. Esses números foram apresentados com
o objetivo de mostrar que não estamos falando em teoria. O que existe hoje? Existe uma política que não

Fcverclru de 2002

atende, e não tem como atender, aquele cidadão de
baixíssima renda, que é o grande problema quando
se fala em déficit habitacional.
No dia 20 de setembro, a Folha de S.Paulo publicou que o Governo vai financiar casa para a classe
média com recursos do FAT. Mais um recurso, agora o
FAT, financiando a classe média. Serão de 15 mil a 20
mil unidades com recursos de 1 bilhão de reais. Ou
seja, o valor médio das unidades será de 50 mil a 60
mil reais. Novamente, o recurso não vem como injeção na veia para tratar o tumor, vem para tratar o sintoma, a dor que o cidadão está sentindo no pé, quando, na verdade, ele tem um tumor no estômago que
não está sendo tratado, estão fazendo fisioterapia no
pé do doente.
Diante disso, a ABC, Associação Brasileira de
COHABs, juntamente com o Fórum Nacional de Secretários de Habitação, traz a esta audiência pública, ao
Congresso Nacional, uma proposta para que possamos
iniciar um trabalho que venha solucionar esse problema. Essa proposta baseia-se em quatro fundamentos.
Primeiro, eliminar o déficit habitacional para população
de baixa de renda, de até três salários, num prazo de
vinte anos. Segundo, afirmar que os recursos disponibilizados pelo FGTS através da Caixa Econômica Federal
não constituem solução para essa faixa de renda. Não
estou criticando a Caixa. O Giovanni sabe, em função
de sua inteligência e capacidade, que estamos conseguindo fazer em Campo Grande um trabalho com a participação da Caixa, voltado para população com renda
até três salários mínimos.
A verdade é que isso vira notícia, porque é raro.
Não é a regra, é quase a exceção que existe para confirmar a regra. A regra é que, com recurso do FGTS,
bem administrado pela Caixa - e não estamos querendo que esse seja doado, nem estamos também
querendo enfraquecer a Caixa Econômica Federal,
de forma alguma. Consideramos que ela tem um papei a desempenhar na política habitacional, mas com
as exigências de crédito que faz, em função dessas
necessidades, com as restrições que faz à liberação
do crédito, para se proteger, a Caixa não é um instrumento com o qual podemos contar para a solucionar
o problema habitacional para as famílias com renda
até três salários mínimos.
Informa-se que não há dinheiro para habitação,
mas nós afirmamos que há. O Orçamento fala em 3
bilhões de reais para o crédito associativo, em 5 bilhões ou até em 10 bilhões. Nós quase passamos por
burros, porque parece que nós é que não temos capacidade de trabalhar com esses valores. Agora mesmo
o Dr. Alencar falou que foram disponibilizados 300 mi-
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Ihões de reais para que as COHABs façam programa
de crédito associativo, mas nós não conseguimos utilizar esse dinheiro, essa é a realidade! Isso ocorre
porque o crédito associativo não é modalidade com a
qual se possa produzir habitação em quantidade para
família de renda muito baixa.
Portanto, temos de ter consciência de que, para
essas famílias, precisamos de recurso orçamentário.
De nada adianta chegar embaixo do viaduto da Linha
Vermelha, onde pegou fogo uma favela em que moravam mais de duzentas famílias, por aquelas pessoas
em um ônibus e levá-los para a Caixa Econômica Federal. Assim não vamos resolver o problema.
Mantida a atual política de habitação, mantido o
atual nível de recurso investido em hab~ação, daqui a
quinhentos anos vai haver pessoas morrendo em favelas incendiadas embaixo de viadutos. Essa é a verdade! Vai haver pessoas morrendo, se a política habitacional atual for mantida. Pode ser que apartamentos
na Avenida Atlântica sejam financiados com recursos
do FGTS, mas o favelado ou o que mora embaixo do
viaduto vai continuar morrendo por mais 500 anos.
Vou apresentar a nossa proposta.
Em primeiro lugar, como primeiro fundamento, é
preciso que se estabeleça um prazo de vinte anos
para que o déficit habitacional seja zerado e para que
o Brasil se livre da vergonha de ter seus concidadãos
sem lugar para morar.
Em segundo lugar, afirmo que os recursos disponibilizados pelo FGTS não constituem solução
para habitação de pessoas com essa faixa de renda e
que, diante disso, é necessário definir um investimento de 2 bilhões de reais iniciais, com acréscimo de 6%
ao ano, a fim de que, em vinte anos, possa ser zerado
esse déficit. Dessa forma poderemos, daqui a vinte
anos, no ano 2020 ou 2021, comemoramos o fato de
ter déficit zero, considerando inclusive o crescimento
vegetativo.
Finalmente, a Caixa Econômica Federal deve encontrar meios para financiar em grande quantidade
aqueles que têm renda mensal de até três salários mínimos, para que essas pessoas não pressionem as que
têm baixíssima renda, fazendo com que elas morem
embaixo do viaduto, na beira do córrego, na favela.
A Caixa Econômica Federal tem, sim, um papel
a desempenhar. Não podemos continuar aceitando
pedir dinheiro ao Governo Federal e o Governo Federal nos mandar para a Caixa Econômica Federal.
Essa é uma roda-viva sem fim. O resultado é o que
vemos aí. O Brasil oferece a seu cidadão, em termos
de habitação, a cada ano que passa, situação mais indigna e mais vergonhosa.
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Há outro ponto. Não entendemos que esses 2
bilhões sejam obrigação única e exclusiva da União.
Estados e Municípios também devem investir seus recursos orçamentários na hab~ação. Os programas federais de habitação hoje devem ter 10% de contrapartida, o que é pouco. Essa contrapartida deveria ser
de no mínimo 30%, no sentido de se pressionar Municípios e Estados a também investirem seus recursos
orçamentários na hab~ação. Nesse caso, estaríamos
falando de algo em torno de 1 bilhão e 400 milhões do
Governo Federal e 600 milhões de reais de Estados e
Municípios.
Escutamos sempre o seguinte: "O Marum enlouqueceu, a ABC enlouqueceu. Existe uma proposta
de 109 milhões, e eles vão ao Congresso para falar
em 1 bilhão e 400 milhões!" Ouvimos essa crítica nas
nossas discussões internas. Contudo, se quisermos
zerar o déficit em vinte anos, este é o número mínimo
com que temos de trabalhar. Se não for assim o déficit
não vai ser zerado em vinte anos, mas em quarenta
anos. Não podemos é pensar que, com 109 milhões
de reais e menos recursos no Orçamento a cada ano
que passa, produziremos alguma coisa consistente
em termos de habitação popular neste País. Não conseguiremos!
Nosso objetivo é sensibilizar os Srs. Deputados,
para que alterem já o Orçamento Geral da União de
2002, para que consigamos fazer com que esse problema seja minorado.
Era o que eu tinha a dizer. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes) Agradeço ao Sr. Carlos Eduardo Xavier Marum.
Concedo a palavra ao Sr. Giovanni Carvalho
Alves, que disporá de vinte minutos.
O SR. GIOVANNI CARVALHO ALVES - Caro
Deputado Djalma Paes, Presidente desta sessão, em
nome de quem quero cumprimentar todos os presentes, a Caixa Econômica Federal, como principal instituição de fomento do Governo Federal, especificamente voltada à atuação na área de habitação e de
desenvolvimento urbano, tem buscado, nos últimos
anos, realizar algumas ações efetivas de redução
desse grave problema que temos: o déficit habitacional do País.
É lógico que, quando falamos em números tão
altos, num país de tão grandes diversidades, os recursos aplicados são sempre poucos, bem como os volumes financiados, e as contratações realizadas não
estão a contento, mas são realidades de pessoas que
estão sendo mudadas a cada dia. A Caixa tem buscado contribuir com a solução desse problema, no seu
cotidiano, e superar todas as dificuldades - refiro-me
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tanto à Caixa como à COHAB, pois têm sido parceiros
importantes - nas aplicações dos recursos. Temos
conseguido superar esses problemas e mudar a realidade de muitos brasileiros. Se não tivéssemos uma
atuação efetiva, conforme temos buscado, com certeza estaríamos hoje mostrando números diferentes,
um pouco mais graves.
Vamos mostrar hoje o que a Caixa tem feito e
em que programas efetivamente temos buscado atuar, muitos deles em parceria com as COHABs, na redução do déficit habitacional, a quantidade de recurso
aplicada, quantas famílias foram beneficiadas e qual
foi o benefício da população brasileira em função da
atuação da Caixa em seu papel Não podemos nos
esquecer da atuação marcante das parcerias. A Caixa sozinha não conseguiria viabilizar a aplicação desses recursos.
Temos alguns programas prioritários para aplicação de recursos. O primeiro deles é a Carta de Crédito Individual O seu objetivo é a aquisição de imóvel
residencial novo ou usado, a construção, a reforma ou
a compra de terreno. Em suas condições, ele busca
atender famílias com rendas de até 2 mil reais. Trata-se de programa com recursos do Fundo de Garantia, que tem valor de financiamento de até 44 mil reais, com a taxa de juros de 8% ao ano e um prazo de
amortização que pode ser de até 25 anos. Dentro
desse programa, nos últimos cinco anos, aplicamos,
efetivamente, 7 bilhões e 500 milhões de reais atendendo a contratação de 422 mil financiamentos.
Temos também outro programa de grande sucesso principalmente entre a população de mais baixa renda - até três salários mínimos -, para aquisição
de material de construção, que visa justamente ao financiamento do material de construção para que as
pessoas reformem ou até mesmo construam suas
unidades habitacionais, não essencialmente com a
presença de alguma empresa de construção civil. Temos, dentro desse programa, um valor de financiamento de até 7 mil reais, com uma taxa de juros de
8% ao ano, e um prazo de financiamento de até noventa e seis meses, ou seja, oito anos. Para esse programa, temos algumas especificidades que são justamente a intermediação de alguns órgãos públicos - e
nisso as COHABs são parceiras importantes. O financiamento pode ser obtido diretamente na Caixa Econômica Federal ou em uma loja de material de construção. É bom frisar que grande parte desses financiamentos é concedida por meio dessa interveniência
com órgãos públicos, inclusive Prefeituras Municipais.
Dessa forma, tem sido feita a intermediação do relacionamento do mutuário com a Caixa Econômica Fede-
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ral e a concessora do financiamento. Dentro desse
programa, exigimos uma declaração da Prefeitura
para que haja certeza de que o local em que vão ser
aplicados os recursos seja regular, buscando-se evitar a aplicação de recursos públicos em áreas invadidas ou em áreas de proliferação de favelas. Este não
é o interesse da Caixa Econômica Federal. Por isso,
buscamos, declaração do Município que mostrem estarem atendidas essas condições. Especificamente,
dentro do programa para compra de material de construção, já foram concedidos 420 mil financiamentos
com recursos aplicados na ordem de 2 bilhões e 300
milhões de reais.
Temos, também, outro programa especificamente voltado à viabilização de empreendimentos
habitacionais, de conjuntos habitacionais, que é o
programa Imóvel na Planta com recursos do fundo de
garantia. Esse programa visa atender a famílias com
rendas de até 3 mil e 250 reais com valor de financiamento, nesse caso, de até 55 mil reais, com taxas de
juros de 8% ao ano, e um prazo de financiamento de
até 25 anos. Temos algumas condições específicas
para viabilização desse programa. Evitando-se problemas com empresas que viabilizam os empreendimentos, buscamos fazer uma análise mais criteriosa
dos parceiros onde as COHABs têm tido atuação
mais importante. Vejo alguns bons e grandes parceiros da Caixa Econômica que nos ajudaram a chegar
aos números que iremos apresentar a seguir. Dentro
desse programa, contratamos, nos últimos cinco
anos, 166 mil unidades, com 3 bilhões e 500 milhões
de reais aplicados efetivamente em produção de novas unidades habitacionais. Ou seja, foram novos empreendimentos que trouxeram benefícios à população brasileira.
Em 1998, o Governo Federal, preocupado com
o atendimento da população de mais baixa renda, e
principalmente com a aplicação dos recursos do
FGTS, lançou o Programa de Arrendamento Residencial em que houve alocação de recursos por parte
do Fundo de Garantia da ordem de 2 bilhões e 400
milhões de reais e por parte do Governo Federal, a
fundo perdido, da ordem de 600 milhões de reais.
Esse programa visa atender especificamente à população com renda até seis salários mínimos e à produção de empreendimentos habitacionais em grandes
centros. Esse programa, agora, foi estendido a grandes cidades com população superior a 100 mil habitantes. Então, temos aí um volume bastante significativo de Municípios atendidos por esse programa. Ele
tem um valor de unidade de até 20 mil reais, na maioria das cidades, e nas cidades do Rio de Janeiro e de
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São Paulo, o valor das unidades é de até 25 mil reais.
Os empreendimentos podem ser novos, de recuperação, ou para conclusão dos inacabados. Temos tido
experiência positiva com esse programa. Temos um
projeto-piloto no centro de São Paulo, trabalho de recuperação. Já estamos estendendo esse programa a
outras cidades nas quais, ao invés de viabilizarmos
novo empreendimento habitacional, levando infra-estrutura e custo agregado para o mutuário, temos buscado recuperar imóveis que estão localizados em
centros de cidades, muitos deles, desocupados e, às
vezes, alocados para fins comerciais. Buscamos reformar esses imóveis alterando sua finalidade que, de
comercial, passa para residencial para atender especificamente a população com renda de até seis salários mínimos. Isso possibilita às pessoas condições de
morar perto do seu trabalho e aos Governos Estadual, Federal e Municipal necessitar de menos recursos
para infra-estruturas necessárias quando se constrói
um empreendimento habitacional. Dentro desse programa especificamente já foram financiadas 49 mil e
33 unidades com alocação de recursos da ordem de
962 milhões de reais. Ou seja, um terço dos recursos
já foram aplicados.
A Caixa Econômica Federal exerce importante
papel no repasse dos recursos do Orçamento Geral
da União, especificamente, com alguns programas,
PROINFRA, Hábitat Brasil, PAS que se destinam epecificamente à melhoria da qualidade de vida da população. São recursos relativos à de emendas de autoria de Parlamentares cuja aplicação fica a cargo da
Caixa Econômica. Especificamente em unidades habitacionais e obras de infra-estrutura foram contratadas 24 mil e 518 obras, no valor aplicado de 3 bilhões
e 930 milhões, gerando 374 mil empregos, beneficiando uma população de sete milhões de pessoas.
Somando todos os recursos aplicados pela Caixa Econômica Federal nos últimos cinco anos, de todos esse programas citados, eles atingem a ordem de
25 bilhões de reais. É importante destacar que relativos a esse volume aplicado temos em 1 milhão e 300
mil contratos. Cerca de 25% desses contratos atendem a famílias com renda de até três salários mínimos. Cerca de 51 % desses contratos atendem a famílias com renda até seis salários mínimos. Então, temos buscado a redução do déficit habitacional onde
ele está concentrado, ou seja, nas famílias com renda
até seis salários mínimos. São números incontestáveis, portanto, e nos mostram a realidade de nosso trabalho e onde temos de aplicar.
São números ainda pequenos em relação a todos os problemas que temos. Mas temos certeza de
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que juntos, o Legislativo, a Caixa, como agente financeiro responsável pela aplicação dos recursos na
área de habitação do Governo Federal, as COHABs,
os Governos Estaduais e Municipais viabilizaremos
subsídios, sejam eles de forma direta ou indireta, por
meio de doação de terreno, ou de algum tipo de serviço. Faremos com que esses números, hoje significativos, cresçam ainda mais para que seja maior o volume de pessoas atendidas. Dessa forma estaremos
trabalhando para melhorar a qualidade de vida da população e fazer com que os números do déficit habitacional se reduzam a cada ano. Quiçá, em 2020, estaremos pensando em outras necessidades, em outros
programas para a população que, com certeza, estará morando e vivendo de maneira diferente e melhor.
Tenho certeza de que com o trabalho de todos nós vamos conseguir. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes) Agradeço o pronunciamento do Sr. Giovanni Carvalho
Alves.
Vamos passar aos debates.
Quero informar que há uma lista circulando na
platéia para quem quiser se inscrever para questionar
os nossos convidados.
Quero, desde já, convidar a todos os presentes
para a 3° Conferência da Cidade que acontecerá na
Câmara dos Deputados, promoção da Comissão de
Desenvolvimento Urbano e Interior. Essa conferência
acontecerá nos dias 27,28 e 29 de novembro e terá
como tema "Moradia".
Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao
Deputado Serafim Venzon, que disporá de três minutos.

O SR. DEPUTADO SERAFIM VENZON - Sr.
Presidente, Deputado Djalma Paes, Presidente da
Associação Brasileira das COHABs, Dr. Carlos Marum, colega Deputado Ronaldo Perim, Diretor da Caixa, Giovanni Carvalho Alves, Sr. Luiz Fernando Alencar, Consultor da Secretaria de Desenvolvimento, fiquei empolgado ao ouvir as declarações de todos os
expositores. Vejo que há um consenso. A moradia é
uma das prioridades da administração federal, visto
que é uma das prioridades do ponto de vista constitucional, colocada como direito constitucional, assim
como a alimentação, a saúde e a educação. Do ponto
de vista orçamentário ainda não tem essa importância e enquanto a nossa vontade não tiver expressão
no Orçamento, será assim.
Dizia o poeta Carlos Drummond de Andrade
que cada um de nós têm inúmeros projetos. E é a luz
do bolso que os ilumina. Se não houver a luz do bolso,
a luz do orçamento vãs serão as grandes e boas idéi-
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as que possamos ter. Antes de partimos para a ação,
temos de ter a vontade política que vejo aqui.
Imagino que há sete ou oito anos não havia nem
mesmo reuniões com a finalidade que temos aqui.
Tanto é que recentemente até foi aprovado projeto de
emenda à Constituição colocando a habitação como
direito constitucional. Tenho conversado muito com o
pessoal da COHAB - inclusive estou sendo escoltado
pelo Presidente da COHAB de Santa Catarina, o Dr.
José Orlando Battistoti- e temos sido entusiasmados em nossas ações nesta área. De qualquer maneira sabemos que as três instâncias de Governo e a
própria sociedade terão de participar da erradicação
do déficit habitacional.
O Dr. Marum afirmou que com 10 bilhões de reais durante vinte anos acabaria o nosso déficit habitacional. Pensei no atentado em Nova Iorque que, segundo dizem, teve motivos religiosos. Aquilo foi um
vetor final da agressão política do mundo e custou
para Nova Iorque 30 bilhões de dólares. E estamos falando de 10 bilhões de reais, de 2 bilhões de reais por
ano, chegariam a 20 bilhões de reais, ou seja, valor
ainda pequeno se pensarmos que a cãs própria é o
primeiro passo para a solução das crises sociais.
Por outro lado, quando os americanos decidiram
revidar o ataque, destinaram para esse fim 40 bilhões
de dólares. Vemos, então que temos de buscar uma
alternativa para obrigar o Governo Federal a investir
mais em habitação nos próximos anos, e não há método auto·sustentável. Não existe sistema auto-sustentável para quem ganha menos de três salários mínimos. Esse dinheiro tem de sair do Orçamento da
União, do Orçamento do Estado e do Orçamento do
Município. Estou empolgado com o que vi nessa reunião, com vontade de construir que constatei. Temos
de buscar o apoio de todas as bancadas e temos de
vi.sita-Ias com esse sentido. Tem de haver compromisso de todos os Estados de investirem em habitação.
Santa Catarina está fazendo sua parte. Corno coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, marquei
reunião com o Presidente da COHAB de Santa Catarina, e no dia 15 de outubro teremos a companhia do
Governador para juntos procurarmos solucionar esse
problema. Se cada Estado fizer a sua parte, conseguiremos diminuir o déficit habitacional. Muito obrigado,
Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes)Tendo em vista o grande número de inscritos, vamos
fazer blocos de três pessoas.
Comunico que nos dias 16 e 17, no Espaço Cultural, a Comissão estará realizando um seminário sobre o semi-árido. E nos dias 30 e 3" do mês de outu-
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bro haverá seminário sobre violência urbana e segurança pública, com patrocínio da Subcomissão de Violência desta Comissão.
Concedo a palavra à Deputado Socorro Gomes,
que disporá de três minutos.
A SRA. DEPUTADA SOCORRO GOMES - Sr.
Presidente, senhores convidados, esta Comissão
está realizando a 3a Conferência da Cidade, como
disse o Presidente Djalma Paes, cujo tema principal é
a habitação. Os elementos aqui trazidos não são nada
animadores.
O rumo proposto pelo Presidente das COHABs
é correto. Os Estados têm de assumir a problemática
da habitação popular. Não se pode deixar que o mercado a garanta num País como o nosso em que se
aprofunda a crise econômico-social. Nosso povo empobrece gradativamente. Então, fica absolutamente
complicado querermos que a população mais carente
garanta sua própria moradia.
Porém, o que tem ocorrido é isso. O FGTS é utilizado para moradia, investindo dinheiro do trabalhador. O Governo não investe. E o investimento que é
aprovado, não é executado. Se observarmos, o investimento neste ano, em que pese haver algumas contradições de uma fonte para outra, é quase zero. É absolutamente pífio o recurso do Orçamento destinado
à habitação.
É preciso que o Congresso Nacional encontre
uma solução política para isso. É questão de vontade
política. O Orçamento têm de ser cumprido pelo Governo Federal. O Movimento Nacional pela Moradia,
há dez anos luta para aprovar projeto popular que cria
o Fundo Nacional de Habitação. Ele é fundamental.
Tem de ser votado rapidamente.
O Fundo Nacional de Moradia não estabelece
percentual, mas se pode indicar o percentual. O Presidente das COHABs, da Associação de COHABs estabelece quanto necessita. Esse é o primeiro passo.
Porém, não basta colocar esse valor no Orçamento Geral da União, pois todos sabem que ele é
uma ficção. É um absurdo que algo tão sério seja tratado com tamanho descaso. É um escândalo. O Orçamento que determina aonde serão aplicados os recursos do País, quais são as prioridades, é aprovado
mas não executado. Os recursos são contingenciados, são modificados. Enfim, o Orçamento não é executado.
O primeiro ponto a considerar é a necessidade
de um Orçamento impositivo, que o Executivo tenha
de cumprir, caso contrário, ficaremos marcando passo. Isso gera uma série de problemas, e grande suspeita sobre sua execução.
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É claro que todo cidadão brasileiro tem o direito
de suspeitar se ele não for executado pois não há
transparência no processo. A desconfiança é generalizada, sem entrar no mérito de que muitas vezes ela
é confirmada com a constatação de desvios de verba,
caixa dois e outros ilícitos.
Precisamos também mudar a concepção do que
deve ser gasto da União. Essa é uma prioridade. Gastamos quase metade do Orçamento para garantir a remuneração do grande capital. Grande parcela dos recursos
do Brasil é para pagar a popularmente chamada agiotagem internacional, enquanto nosso povo fica famélico,
sem teto, sem escola, sem saúde, absolutamente na indigência. É preciso mudar essa concepção. Não pode
ser prioridade a remuneração da especulação, enquanto o povo brasileiro está jogado à sua própria sorte, melhor dizendo, ao azar de ter seus recursos drenados
para a especulação financeira.
É importante que discutamos isso. Temos de fazer uma avaliação crítica do que tem sido gasto. Jogar
essa responsabilidade para os Estados e Municípios
também não resolverá a questão, a não ser que joguem também recursos. A União centraliza os recursos, mas os serviços são descentralizados. E aí, a
responsabilidade e o ônus passam para os Estados e
Municípios? É preciso que o Fundo Nacional de Moradia seja aprovado, que se estenda sua participação
a Estados e Municípios. No entanto, de acordo com a
participação dos fundos constitucionais, os recursos
são também irrisórios.
Em que pese o quadro ser sombrio, Sr. Presidente, tomarmos consciência dessa questão é o primeiro passo. E o segundo é encaminharmos emendas modificativas ao Orçamento. Devemos sempre
denunciar a falta de imposição no cumprimento do
Orçamento.
É isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes) Concedo a palavra à Deputada Iara Bernardi. S. Exa.
tem três minutos.
A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - Sr.
Presidente, com esta discussão estamos nos preparando para a 3 a Conferência das Cidades, onde vamos discutir o tema moradia.
A Deputada Socorro Gomes mencionou o probema do Orçamento. Quero levar ao representante
da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, minha
preocupação sobre esta Secretaria. Não sei se ela
está em extinção, porque não lhe são destinados recursos. Aprovamos no Orçamento cerca de um bilhão
e quatrocentos milhões de reais, mas ela não executou nem 1%, somente 0,27% do aprovado. Na área de
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saneamento, foram executados 0,3% e na área de urbanismo, 0,30% até agora, mês de setembro. E no
próximo ano a situação será mais constrangedora,
porque a previsão orçamentária não chega a 60 milhões de reais para 2002.
Foi aprovada nesta Casa emenda constitucional
que coloca a moradia como direito constitucional do
cidadão. No entanto, para a área de urbanismo foram
previstos apenas 63 milhões de reais no Orçamento
de 2002 e para saneamento foram previstos 87 mi1hões. Não sei com que recursos a Secretaria vai trabalhar para direcionar projetos de moradia popular
para a classe média. É uma situação que não mostra
perspectivas para o ano que vem.
Participei da elaboração do projeto Moradia do
Instituto Cidadania em São Paulo e tínhamos uma
proposta, para o Fundo Nacional de Moradia, que lhe
destinava determinado percentual. Se não for fixado
um percentual, vai acontecer o mesmo que aconteceu no Orçamento. Ainda espero que sejam lhe destinados mais 2% ou 3% do Orçamento da União e também espero que ele seja cumprido. Para que o recurso chegue ao cidadão que mora embaixo do viaduto,
ele precisa chegar primeiro à Prefeitura, aos movimentos populares, aos projetos municipalizados. As
Prefeituras ganharam projetos das COHABs, mas os
Prefeitos tinham de se virar para construírem as infra-estruturas desses projetos imensos. Isso ocorreu
na minha cidade, de quinhentos mil habitantes. Ela
ganhou um projeto habitacional de 4500 casas de
uma vez numa região completamente desabitada. O
Prefeito não tem condição de implantar infra-estrutura
a esses projetos. Então, não apareceram mais projetos municipais financiados pela Caixa Econômica Federal, ou para as COHABs, seja onde for. Desde 1992
ou 1993 não apareceu mais nada.
Esta Comissão tem, de trabalhar apresentando
emendas orçamentárias de Comissão, fazer pressão
para que o Orçamento seja cumprido. Se o ano passado, prevíamos um bilhão e quatrocentos milhões de
reais para essa área e não se cumpriu nada, para o
próximo ano a perspectiva é muito menor, pois chega
a 60 milhões de reais o recurso destinado à habitação. Esse valor não resolve o problema das cidades
brasileiras.
Por isso, Sr. Presidente, não entendo a perspectiva da Secretaria de Desenvolvimento Urbano na área
habitacional e de saneamento. Estamos discutindo projeto de regulamentação e universalização do saneamento para todos os brasileiros, mas os recursos não
aparecem no Orçamento, portanto são fictícios.
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Então, esse é o questionamento que faço sobre
as perspectivas da Secretaria quanto ao Orçamento
da União.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paz) Vamos passar para o primeiro bloco de resposta, que
será de quatro pessoas.
Concedo a palavra ao Deputado Simão Sessim,
que terá três minutos.
O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM- Sr. Presidente, Deputado Djalma Paz, em primeiro lugar, cumprimento V. Exa. pela excelente proposta de audiência
pública para que esta Comissão trate de um dos assuntos mais importantes, talvez o mais grave, porque
diz respeito diretamente à cidadania, o problema da
moradia, ou seja, os programas habitacionais.
Em segundo lugar, gostaria de abraçar os palestrantes ,na pessoa do meu querido amigo, de quem
esta Casa sente saudades pelas suas intervenções,
pela sua brilhante atuação, o nosso sempre Deputado Ronaldo Perim. Eu o abraço, Ronaldo, em nome
dos demais palestrantes. Gostaria de render a V. Exa.
as minhas homenagens pela sua lhaneza no trato
com os colegas, pela sua capacidade de coordenar
assuntos difíceis e polêmicos e de atuar unindo ações
nesta Casa. Por isso, vejo-o presidindo o Fórum Nacional de Secretários de Estados de Habitação. Alegro-me por isso e sei que será um general, um comandante e que sempre terá desta Casa o apoio para
lutarmos juntos, visando à cidadania da população
mais pobre.
Sr. Presidente, sem dúvida, cada vez mais se
agrava o problema do déficit habitacional de moradia.
Isso traz como conseqüência a ampliação da crise
social. Esse agravamento - isso já foi dito aqui por todos - está exatamente na dependência de recursos.
Por isso, é preciso que o Governo esteja cada vez
mais integrado com a solução de dispor recursos para
financiamento de moradias.
Ora, quando a Caixa Econômica Federal esgota
os seus recursos, reconhecendo que já aplicou 200%
em vez de 100% e suspende as linhas de crédito de financiamento para a classe média - temos de reconhecer que a Caixa Econômica é ainda o órgão que luta
pelo financiamento da casa própria -, verifico a possibilidade de buscarmos, através de projeto que estou
apresentando, participação mais direta dos bancos privados. Esta Casa recebeu duas medidas, dentre elas,
uma foi aprovada. Tratava-se do Sistema Financeiro
Mobiliário, que permitiu à iniciativa privada, aos bancos,
financiarem construção de casas próprias, mas nada
aconteceu. Os bancos - eu me lembro bem, porque
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presidia a Comissão à época, e o Relator do projeto era
o Deputado José Chaves - simplesmente buscaram
urna forma de continuar recebendo a poupança e, através de operações com o Banco Central, de desviar
esse dinheiro de tal maneira que não chegavam a financiar nada; não se financiou nada. E o Governo, através
das Medidas Provisórias nOs 2.221, 2.223, criou novos
atrativos para esses bancos. Ou seja, o Governo dá
mais condições, aumentando juros. Isso vai punir
quem? Vai punir quem precisa do dinheiro para construir ou comprar sua casa. Então, o Governo dá uma solução para tentar atrair mais recursos privados e, em contrapartida, puni as pessoas, fazendo com que paguem
juro maior.
Por isso, apresento, pela segunda vez, projeto
de lei, já proposto nesta Casa, derrotado na Comissão de Finanças e Tributação, que obriga os bancos a
receberem poupança, que é recurso para financiamento de casa própria. A poupança é, por lei, determinada para habitação. Se eles receberem esses recursos e não os aplicam, seriam obrigados a remeter
o dinheiro à Caixa Econômica Federal, que, logicamente, os remuneraria na base do juro da poupança
ou do investimento que bem entender. O banco não
aplicando o dinheiro, o repassa para a Caixa, que o
utilizaria para aumentar sua colaboração, já que tem
know-how, e saberia aplica-lo melhor que os outros
bancos.
Ao invés de dar esse incentivo aos bancos, deveríamos obrigá-los a repassar os recursos. Estou
apresentando esse projeto pela segunda vez e gostaria que os nobres palestrantes refletissem sobre ele.
Ele foi derrotado na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, não sei se por lobby ou por outro
motivo, mas o fato é que andamos, mas perdemos na
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
Por isso, faço um apelo a esta Comissão para que nos
ajude a aprová-lo. É uma forma de angariar recurso.
O outro ponto importante é o de tentar sensibilizar todos os Deputados que estão na iminência de
apresentar suas emendas ao Orçamento para que inc1uam as emendas de produção de moradias. Essa
seria outra forma de os Deputados atuarem junto aos
seus Municípios, junto às suas bases, porque o mais
importante para a qualidade de vida é a aquisição da
casa própria.
Sr. Presidente, quando presidi esta Comissão,
recebi um grupo enorme liderado pelo Deputado Nil-
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mário Miranda, que, diga-se de passagem, apresentou um projeto popular, com um milhão de assinaturas, para criação do Fundo Nacional de Moradia Popular, e até agora não foi tomada nenhuma providência com respeito a ele. Isso vai acontecer também
com o projeto do Estatuto da Cidade, que está para
ser apreciado há dez anos. Neste momento, alguém
está me informando que já consta da pauta. Ótimo. É
uma boa notícia.
Para finalizar, gostaria de, mais uma vez, cumprimentar cada um dos palestrantes, dos presentes e
dizer que realmente temos de criar um grande mutirão social visando amenizar esse problema ou, quem
sabe, sensibilizar o Governo no sentido de alocar recursos ou no Orçamento ou por intermédio da iniciativa privada, obrigando os bancos a disponibilizar o dinheiro para Caixa.
Sr. Presidente, eram essas as minhas reflexões
sobre o programa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paz) Vamos passar a palavra aos nossos convidados.

Com a palavra o Sr. Luiz Fernando Alencar, que
terá três minutos.
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e a Secretaria se aprestam a tomar algumas coisas
que aparentemente são básicas, mas não existem,
como, por exemplo, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano, que foi criado depois de proposta
de medida provisória do Sr. Presidente. Após sua criação, a principal atribuição do CNDU é fazer uma política de desenvolvimento urbano, que não existe. ligadas à política de desenvolvimento urbano e à política
de desenvolvimento do País estão as outras políticas
parcelares, entre elas a de habitação.
Se a habitação é um problema tão sério - e é realmente - e é um problema urbano, e se a nossa população é mais de 90% urbana e 90% do nosso PIB são gerados nas áreas urbanas, como é que temos uma Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano e não um
ministério do desenvolvimento urbano? Esse é um problema básico. Não se trata de um problema técnico. É
um problema político. Essa é a realidade.
Estou com medo de estar superando os três minutos a mim destinados, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes) A Presidência sempre tem benevolência quando o assunto é de interesse geral. É lógico que temos um prazo e muitos inscritos. Queremos respeitar a participação mais ampla possível das pessoas que aqui vêm.

O SR. LUIZ FERNANDO ALENCAR - Sr. Presidente, demais presentes, foram abordadas algumas
questões extremamente importantes. Com apenas
três minutos, não terei o tempo necessário para comentá-Ias em profundidade. Apenas lembro que, para
fomentarmos uma discussão mais profunda, o problema que trouxe a este plenário o nosso companheiro
da ABC, falando em números, remete-nos ao problema de recursos suficientes ou não para a habitação.
Ora, é um recurso significativo. Pode não ser suficiente, porém introduz um problema que não é de escassez, mas de saber aplicar melhor os recursos.
A Deputada Iara Bernardi perguntou se a Secretaria está em extinção, porque nem os poucos recursos que recebe ela consegue aplicar. E 60 milhões de
reais, destinados à habitação, através de uma secretaria especial, é realmente ridículo. Concordo com a
Deputada.

O SR. LUIZ FERNANDO ALENCAR - Agradeço à Deputada sua intervenção, porque, como sou
consultor da SEDUR, sinto angústia com esses problemas. Agradeço a V.Exa. as considerações, porque
me dão oportunidade de falar sobre isso. O Brasil sequer tem política de desenvolvimento urbano e muito
menos política de habitação, e estamos situados em
uma secretaria especial da Presidência da República.
Foi muito enfatizada por outras pessoas a questão habitacional como direito da sociedade e inúmeras outras coisas, inclusive produção e propostas
para extinção de déficit em tantos anos. Há 35 anos
lido com habitação. Isso, no (ininteligívef), seria um
prazo longo. E como ele dizia, parece que nós todos
estaremos mortos quando esse tempo chegar. Acho
que, déficit por déficit, é fácil lidar com isso.

O problema habitacional tem várias facetas.
Estudo e trabalho com isso há muitos anos, e é muito
fácil falarmos de política habitacional. O Brasil nunca
teve uma política habitacional. O Brasil teve intenções
de política, mas alguma coisa clara que possamos
olhar e comparar, não. Hoje existem intenções. Na minha área técnica, como estudioso, sei que o Governo

Também quero adiantar que nações ricas têm
problema habitacional, porque problema, na área habitacional, não é causa. É conseqüência. Nenhuma
família sem condição de renda pode deixar de ter problema habitacional. Vai ter, fatalmente. Essa é a questão que tem que ser considerada de início, porque é
muito fácil operacionalizar, por exemplo, o sistema
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produlivo da habitação. Chamam-se as empresas, as
tecnologias que existem dentro ou fora do País e
cria-se um produto a custo tal. Uma casa a 7 mil reais,
por exemplo, tem gente que não vai poder pagar.
Então, existe o problema habitacional, que não se trata de não poder pagar a habitação mais barata possível de construir, mas sim de não ter renda. Esse é o
problema básico. Os esforços têm que ser feitos e
considerados a partir daí.
Acho uma conquista muito grande o Governo
confessar, como eu disse aqui no primeiro parágrafo,
que a população com renda de até três salários mínimos não tem condição de ser atendida, corno foi dito
aqui por outras pessoas, e que vai ser atendida pelo
Governo. É fácil também dizer que a população não
tem condição de ser atendida. Então quer dizer que
ela está condenada à morte? Não. Mas o Governo
está assumindo o compromisso de atende-Ia. Acho
isso muito significativo. Ao longo dos meus trinta e
tantos anos lidando com habitação vi muitas coisas
na COHAB, depois no BNH e em seguida na Caixa
Econômica Federal. Quando havia uma proposta, levava dez, quinze anos para ser realizada, e quando
eram realizadas eram destorcidas. Hoje em dia é preciso haver união de todos nós para enfrentar esse
problema. É imprescindível que se conheça os números, que se discuta as maneiras operacionais e metodológicas de lidar com ele, e é indispensável que todos participem.
O SR. DEPUTADO PAULO OCTÁVIO - Sr. Presidente, V.Exa. permite que eu faça um comentário
sobre um assunto específico?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes)Deputado, infelizmente, segundo o Regimento, não é
possível.
O SR. DEPUTADO PAULO OCTÁVIO - Só para
enriquecer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes)V.Exa. será o primeiro orador do próximo bloco.
O SR. DEPUTADO PAULO OCTÁVIO - Está
certo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes) Concedo a palavra ao Dr. Ronaldo Perim.
O SR. RONALDO PERIM - Acredito que essa
última intervenção do Dr. Alencar foi extremamente
esclarecedora. Problema de habitação não é causa, é
efeito.
Seria ótimo que no nosso País não precisasse
existir financiamento de Caixa, de COHAB, enfim, ne-

nhum dos instrumentos que são utilizados ou que
pelo menos se tenta utilizar para viabilizar moradia
para a população de baixa renda. Mas a dura realidade é que convivemos com uma faixa de excluídos,
que certamente vão exigir tratamento diferenciado.
Não podemos tratar igualmente os desiguais. Por isso
acredito que, quando se produz uma casa de 7 mil reais, e nós já estamos conseguindo fazê-lo objetivamente, para ser assumida pelo mutuário, em muitos
casos, nessa faixa de renda temos dificuldades em
relação às exigências financeiras de adequar a prestação com a renda dessa família.
Temos que determinar ações diferenciadas,
como subsídio nesses recursos. Essa casa de 7 mil,
que na verdade no mercado valeria 12 mil, se considerarmos a infra-estrutura, o terreno, não poderia
custar mais de 3 mil ou 3.500 para o mutuário final.
Daí a importância do Parlamento brasileiro em assumir uma posição nova, vigorosa com relação a recursos do OFGU hoje. Quero agradecer as fidalgas palavras do meu amigo Simão Sessim e a generosidade
do seu coração, porque também sofremos e nos alegramos num sentimento comum, que é o nosso rubro-negro. É claro que a indispensabilidade do orçamento do OFGU, que é o Orçamento Fictício Geral da
União, nos comprova, por exemplo, só para registrar e
caracterizar os absurdos, que, em 1998, de 582 milhões foram autorizados 542, mas na realidade foram
aplicados 0,09. Em 1999, 0,07. Em 2000,0,04. Está
até competente; está caindo bem regularmente. Em
2001, 0,03. Em 2002, 0,02.
Considero, como cidadão e sobretudo como
ex-Parlamentar, extremamente desagradável apresentar à sociedade um quadro como esse, com valores ridículos alocados para uma incumbência tão indispensável. Os valores - repito - são inexpressivos:
0,09, 0,07, 0,04, 0,03, 0,02. Se continuar desse jeito,
vamos conseguir fazer uma coisa impossível: um círculo quadrado, ou um quadrado redondo. Em 2003,
teremos de devolver dinheiro, arrumar uma fórmula
de trabalhar com números negativos, o que vai ser orçamentado, o que seria liberado e o que teremos de
devolver.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes) Concedo a palavra ao Sr. Carlos Eduardo.
O SR. CARLOS EDUARDO XAVIER MARUMSr. Presidente, estão presentes neste evento repre-
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sentantes de dezessete Estados da Federação, entre
Secretários de Habitação e Presidentes de COHABs;
o Dr. Carlos Pestana, Presidente do DEMAB de Porto
Alegre, a Dra. Emília Correa Lima, Presidenta da
COAB da Paraíba; e três ex-Presidentes da ABC.
O Deputado Serafim Venzon conseguiu expressar bem o que estamos pensando. O recurso para
esse pessoal tem de ser orçamentário. Não adianta
colocarmos na Constituição que a moradia é dire~o
de todos se não dispusermos de orçamento para
construí-Ias. Não pode acontecer de a Constituição
virar peça de ficção.
A Deputada Socorro Gomes fala da execução
orçamentária - e aí vem mais uma preocupação. Neste ano são 109 milhões autorizados. Está acontecendo uma média de 60% de liquidado em relação ao autorizado ano a ano. Estamos com risco de ter 60 ou 70
milhões para a hab~ação. Esse valor é pouco até para
uma cidade de pequeno porte. Hoje, nossa briga é por
quê? Para que conste ali como autorizado, para que
depois se faça uma outra luta a fim de que o autorizado se transforme em liquidado.
O Deputado Simão Sessim refere-se aos recursos dos bancos privados. Eles são interessantes e
necessários na habitação; todavia, estamos convencidos de que, para a habitação popular...
O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM - Apenas
para esclarecer. Não são recursos de banco, são da
poupança, logicamente vinculados à moradia.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes) Deputado Simão Sessim, depois nós...
O SR. CARLOS EDUARDO XAVIER MARUMEntendemos que para essa faixa de renda que ganha
até três salários não há como se falar em juros e em
lucro, por isso ela não pode ser atendida pelo mercado nem pelo sistema financeiro.
Fazer uma casa com 7 mil reais é um milagre.
Ninguém em São Paulo ou em outros grandes centros
urbanos conseguirá fazê-Ia com essa quantia. Pode
ser que consigamos fazê-Ia no Mato Grosso.

Juros de meio por cento ao mês significam 35
reais de prestação mensal só de juros. Se sobre isso
for colocada a remuneração que a Caixa Econômica
tem de ter, até porque tem um custo para cobrar essas prestações, ver-se-á que não se pode trabalhar
para essa faixa de renda com financiamento. Ao mesmo tempo não defendemos casa de graça. Não estamos defendendo casa gratuita. Queremos que ela
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seja paga, dessa forma, quem a comprou valorizará o
beneficio recebido. Contudo, temos de dar-lhe condições de compra. Quando entra juro, o cidadão não
consegue pagar o financiamento. E, efetivamente,
não paga. Em São Paulo, é difícil o cidadão pagar 11
mil, o que corresponde a 60 reais por mês de juros.
Segundo o Dr. Alencar, o problema habitacional
é conseqüência, não é causa. Sabemos que o problema é de renda. Contudo, esse problema é muito maior
em um país que joga apenas 0.02% do seu orçamento na hab~ação. Creio que os países ricos também
têm os seus problemas de hab~ação.
A Associação Brasileira de COHABs e o Fórum
dos Secretários de Habitação não faz política partidária. Nossa política é habitacional. Temos aqui representantes de todos os partidos. Nossa questão não é
ideológica ou político-partidária, mas hab~ação.
Temos 27 bilhões para a saúde; 26 bilhões para
a defesa; 16 bilhões para a educação; 284 milhões
para a cultura; e 109 milhões para a habitação. Não
que eu ache muito 27 bilhões para a saúde, 16 bilhões para a educação e 26 bilhões para o Ministério
da Defesa. Contudo, considero muito pouco 284 milhões para a cultura e 109 para a hab~ação. Será que
isso não é um contra-senso? Perguntam se o Marum
é contra a cultura? Não sou. Sou a favor da habitação.
Alguma coisa está errada. Não estamos aqui criticando a Caixa, mas o Governo Federal por enganar todo
mundo dizendo que pode, por intermédio da CEF, resolver o problema da habitação para as famílias de
baixa renda. Isso é uma inverdade.
O Giovanni conseguiu fazer 320 mil habitações
em cinco anos. Com todo esse esforço fez 320 mil habitações para famílias de renda até três salários mínimos em cinco anos. Dessas, umas três mil em Campo
Grande. Até parece que estou sendo ingrato com a
Caixa, mas não estou. Ela é a grande parceira nosso.
A Caixa tem seus critérios para liberar os financiamentos. Ela tem de proteger o nosso Fundo de Garantia. Quero ter todo o meu FGTS na hora que dele
precisar. Tem de haver uma desvinculação. Preocupa-nos, contudo, a mistura de recursos. o chamado
mixo Isso é um problema. Se pretendemos tiraro cidadão debaixo do viaduto, da linha vermelha, vamos
perguntar-lhe se tem SPC, se está na SERASA, se
passa no eredit seore e no behavior seore da Caixa? O fato é que a CEF tem de perguntar isso a qualquer um que queira crédito.
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Não estou criticando isso. Não vamos fazer política para um cidadão que está embaixo de um viaduto, à beira do córrego. Não lhe devemos perguntar se
passa no credit score, no behavior score, se está
no SPC ou se está na SERASA. Temos de pegar esse
cidadão, colocar em uma casa e dizer-lhe que tem de
pagar determinada quantia por mês e depois ver se
ele consegue ou não cumprir esse compromisso. Ou
seja, temos de dar-lhe uma chance. Se ele não pagar
é outra história. Por que temos toda essa dificuldade
para o crédito associativo? Porque é uma demanda
preestabelecida. A pessoa tem o projeto, e primeiro
tem de ver quem pode para aquele projeto. Então, um
projeto desses é demorado. O que precisamos? De
uma consciência de que o recurso tem de ser orçamentário. O que estamos propondo? Dois bilhões
para o próximo ano Como? Um bilhão e quatrocentos
no Orçamento Geral da União. É muito? Será que é
muito? Nem vou falar de juros, porque podemos dizer
que o Governo os está pagando e vamos entrar numa
questão ideológica. Não quero entrar nesse mérito.
São 5% do que vai ser aplicado na saúde. Será que é
muito? Para depois diminuir o ganho na saúde, dando
uma habitação digna, certamente melhora também a
saúde. Será que é muito? É isso que queremos. Propomos que 600 milhões de reais sejam alocados através dos Estados e Municípios.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes)Concedo a palavra ao Sr. Giovanni Carvalho Alves.
O SR. GIOVANNI CARVALHO ALVES - Ficamos bastante felizes com tudo o que foi dito pelos nobres Deputados Simão Sessim, Iara Bernardi, Socorro Gomes e agora ratificado pelo nosso grande amigo
Carlos Eduardo Xavier Marum. Os números mostram
que as 320 mil unidades foram realizadas sem nenhum tipo de subsídio por parte de Governo Federal.
O subsídio foi do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço. A Medida Provisória na 2.212 estipula um valor de 350 milhões de reais para as populações de
mais baixa renda. Temos certeza de que esses números vão ser muito maiores.
A Caixa Econômica tem-se mostrado eficiente
na aplicação desses recursos. Com todas as dificuldades, com behavior score e credit score, conseguimos fazer 320 mil unidades sem subsídios. Se tivermos os subsídios e a alocação dos recursos que
estão sendo pleiteados, com certeza teremos como
pagar esse dinheiro.
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Estamos preocupados em saber se conseguiremos fazer uma casa com 7 mil reais. Já sabemos que
é impossível construí-Ia em São Paulo ou em outros
grandes centros. Em Mato do Grosso estamos conseguimos fazê-Ia com 4 mil reais. Podemos copiar esse
know-how da COAHB de Campo Grande. O Município tem de participar com os recursos e subsídios.
Assim, conseguiremos atender a nossa população.
Esperamos que esses números cresçam mais.
Concordamos que 320 mil unidades é um número mu~o pequeno. Temos condições de fazer
mais? Temos. Como? Conseguindo alocar os recursos pleiteados. Nesse caso, vamos aplicá-los para
melhorar a qualidade de vida da população brasileira.
Termos a certeza, como disse a Deputada Socorro Gomes, de que os recursos estão sendo corretamente aplicados. Isso é mu~o importante, porque a
Caixa Econômica busca zelar pelos interesses do
povo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes) Vamos ao segundo bloco. Concedo a palavra ao nobre Deputado Paulo Octávio.
O SR. DEPUTADO PAULO OCTÁVIO - Sr. Presidente, senhores convidados, o Partido da Frente liberai apoia integralmente a proposição de emenda
desta Comissão para elevar o valor de 100 milhões de
reais deste ano no Orçamento para o valor que a Comissão achar mais fácil para ser aprovado. Podemos
pedir um bilhão ou dois bilhões. Penso que uma
emenda de toda a bancada e de todos os membros
da Comissão será muito bem-vinda e oportuna.
Portanto, quero deixar à Comissão o apoio do
nosso partido no sentido de ela estabelecer urna
emenda que possa aumentar os recursos para o
Orçamento deste ano.
Em segundo lugar, quero comentar um fato muito importante. O Brasil é o único país do mundo onde
quase 10% da massa salarial é depositada mensalmente na Caixa Econômica. Todo trabalhador formal
deposita nessa instituição 10%. Os outros países não
contam com esse tipo de dinheiro para a habitação.
Por que então as coisas aqui não andam como deveriam? Por causa da burocracia.
C~o o exemplo de Brasília. A Caixa Econômica,
entidade que tanto admiro e respeito, demorou um
ano e meio para aprovar as empresas que iriam construir um parque. As exigências foram muitas e as empresas demoraram a cumpri-Ias.
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Atualmente, os dados da Secretaria de Habitação mostram o seguinte: as pessoas não conseguem
comprovar renda de verdade. Ah, comprou uma geladeira em certo lugar e não pagou. É uma confusão generalizada. Isso é muito difícil.
Vou dar um exemplo da iniciativa privada. Quando o sistema financeiro parou, há 8 anos, as empresas brasileiras que trabalham com a classe média e
mais alta, criaram plano próprios, nos quais a própria
empresa tem o seu financiamento, Plano 100, São
Paulo; Plano Fácil. Enfim, pelo Brasil todo. Sabe qual
a exigência de cadastro? Nenhuma. Sabe qual a inadimplência? Zero. Porque ninguém deixa de pagar a
casa própria. Se começarem a exigir das pessoas
tantos documento, elas acabam não conseguindo o financiamento.
O próprio Secretário da Receita Federal diz que
40% da nossa economia é informal. Se 40% da economia é informal, temos 40% dos trabalhadores brasileiros que não têm renda declarada mesmo. Portanto,
para que pedir papel? Temos de simplifica. Pedir documênto e comprovante de renda de um trabalhador
que quer adquirir casa própria é ridículo. Temos de
superar essa burocracia que emperra e não facil~a
em nada a vida das pessoas. Por isso, continuamos
sempre com um défic~. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço está aí. O valor depositado mensalmente nessa conta é muito alto.
O Brasil tem essas dificuldades constantes.
Imaginem a classe média brasileira e as centenas de
empresas em todo o território nacional que estavam
construindo para a classe média sem financiamento,
porque estes não existem, e de repente a Caixa Econômica diz, de um dia para o outro, que estão suspensos os financiamentos.
Em todos os Estados brasileiros fizemos um levantamento nos sindicatos da construção civil. Constatamos que pelo menos cinqüenta mil trabalhadores
da construção civil foram demitidos por causa dessa
medida da Caixa Econômica. Não podemos financiar
mais porque os juros não estão compensando, não
podemos financiar com 12%, porque estamos tomando dinheiro da SELlC por 17%.
Portanto, as decisões, no que se refere à hab~a
ção, são tomadas intempestivamente. É isso o que está
errado em nosso País. Por isso que continuamos com
esse défic~ habitacional de 10 milhões de moradias.
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Esse é o número real levando em conta as pessoas que vivem em condições subumanas, em barracos e em casas precárias. O segmento da construção
gera empregos e paga impostos, portanto, deveria
ser valorizado. Quando o cidadão adquire uma moradia, começa a pagar IPTU e outros impostos. Contudo, é tratado com descaso.
O Brasil apenas vai resolver esse problema no dia
em que o Congresso Nacional forçar o Governo a criar o
Ministério da Hab~ação. Trabalho com habitação há 25
anos, hoje não sei quem fala sobre hab~ação no País.
Não sei a quem me dirigir quando o problema é hab~a
ção. Não sei se os Presidentes de COHABs que estão
aqui sabem. Confesso que não sei.
Então era esse o quadro que queria deixar registrado nesta audiência pública. Muito obrigado.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes) Solicito à imprensa, até para não haver prejuízo dos
nossos trabalhos, que deixe para entrevistar nossos
convidados ao final desta audiência pública.
Concedo a palavra ao Deputado Hugo Biehl.

O SR. DEPUTADO HUGO BIEHL - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. convidados, não pude
participar da explanação de todos os nossos convidados porque estava em outra reunião, discutindo tema
igualmente mu~o importante. Estávamos discutindo
simplificação tributária. Parece-me ser um dos grandes temas, talvez o mais prioritário de todos, para que
tenhamos as conseqüências, inclusive positivas, na
questão da habitação.
Não quero me estender nessa fala, mas quando
temos dificuldade é porque o remédio adequado não
foi aplicado.
Tenho maior atuação na área da agricultura.
Esta representa 11 % do PIB. A cadeia produtiva que
está em torno da agricultura representa seguramente
mais de 50% da atividade econômica, quando mais
de 90% dos Municípios brasileiros são essencialmente de economia agrícola, de economia rural. Quando
olhamos para o setores habitacional e rural, notamos
que não há nenhuma política habitacional para o setor rural eficiente ou que esteja funcionando.
E o que estamos vendo hoje? Estamos assistindo a uma urbanização jamais vista em outro lugar. O
processo de urbanização deste País está tumultuando outros setores - habitacional, segurança, emprego
formal, dentre outros. Se não tivermos mecanismos
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para detectarmos as causas, não superaremos essa
dificuldade.

amento, de 1998 para cá, da Caixa Econômica Federal, em conseguir gastar os recursos que tem.

Queria apenas registrar nesta audiência iniciativa que tomamos nesta Casa relacionada à agricultura. Também não havia financiamento para a aquisição
de terra. Ora, na agricultura, terra é o essencial. Com
ela conseguimos financiar qualquer coisa. Criamos o
Banco da Terra. Ele está funcionando, produzindo
bons resultados. E o que fizemos agora, dia 8 de
agosto, foi apresentar uma proposta de alteração da
Lei Complementar do Banco da Terra para também financiar atividades produtivas, inclusive habitação rural. É um financiamento com prazo de vinte anos, três
de carência, inclusive a opção de correção pela equivalênciaiproduto.
Sugiro à Comissão de Desenvolvimento Urbano
e Interior que também olhe a questão da habitação
rural. Quem sabe até ela não venha a se interessar
por esse projeto que está tramitando, que cria uma alternativa habitacional para os nossos agricultores.
Muito obrigado.

Comentávamos ontem na ABC que dinheiro não
falta para resolver a carência habitacional, o problema
é agenciar esse dinheiro corretamente. E quando falamos em Orçamento Geral da União - eu, que sou
Presidente de uma COHAB Municipal, sou Secretário
Municipal de Habitação também em Campinas -, temos consciência de que tem de haver a contrapartida
Municipal. E temos tido, no Estado de São Paulo, a
perspectiva da contrapartida estadual - está aqui o
nosso Secretário Estadual de Habitação, que tem levado esse trabalho adiante.
O subsídio é inevitável. Temos de aprender a
trabalhar com ele. Temos de ter claro que não se produz moradia para baixa renda se não houver subsídio, porque os preços de mercado - e o Deputado Paulo Octávio acabou de fazer referência a isso - sub;ram em demasia nos últimos anos. A relação salário
mínimo por metro quadrado da construção, por mais
que nos esforcemos por reduzir o custo, é desproporcional. O salário mínimo sobe muito menos do que os
custos de construção e urbanização. Então o subsídio
é inevitável.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes) Concedo a palavra ao Sr. Ari Vicente Fernandes, da
COHAB/Campinas, São Paulo.

Concordo com a posição da Caixa Econômica
Federal. Contudo, aprendemos nos últimos anos que
o grosso da política habitacional não passa pela ação
da Caixa Econômica Federal. E o que significa o grosso da política? Atender à moradia de baixa renda.

O problema que temos de fato é que a falta de
uma política habitacional não significa que o povo não
more mais. Temos de ter consciência do que representa hoje essa exigüidade contínua de verba orçamentária do Governo Federal para habitação. Significa que o povo está morando na rua? Não, o povo está
invadindo terra.
Dezesseis por cento da população de Campinas, uma das cidades mais ricas do Brasil, mora em
áreas invadidas, irregulares. Esse tipo de morador,
que reside em um barraco precário, tem acesso a algum financiamento oficial? Resposta: não, nenhuma
instituição financeira vai financiar um morador de área
irregular.
Infelizmente, em algumas cidades do Estado de
São Paulo, 40% a 50% do território urbano é irregular.
Está crescendo a proporção do território urbano irreguiar.

Quando começou o programa de carta de crédito
da Caixa Econômica Federal, em 1994, 1995, nos primeiros anos, a Caixa Econômica Federal tinha urna dotação de recursos para distribuir crédrto e, no fim do
ano, voltava para o Ministério da Fazenda. A Caixa Econômica Federal não conseguia cumprir a meta de contratos que tinha de fazer. Creio que houve um aperfeiço-

A Prefeitura tem de comprar terra e ser parceira
entrando com a terra. Mas a Prefeitura tem de regularizar 30% a 40% do que já está ocupado. Como vai
comprar terra nova se tem de comprar essa terra que
está ocupada? E está ocupada por falta de política
anterior. Então estamos carregando esses números
tenebrosos: 0,7; 0,6; 0,5; 0,4; eles representam o te-

O SR. ARI VICENTE FERNANDES - Em primeiro lugar, queria cumprimentar todos os presentes, Parlamentares, autoridades, Presidentes de COHABs e, 10gicamente, reforçar o plerto da ABC e a preocupação de
todos nós com a srtuação da moradia.

Trata-se de coisa muito própria de Brasília. Na
discussão do Orçamento, falam em números, em porcentagens e em quantidades de unidades, mas efetivamente os efeitos dessa situação de carência de recursos de habitação se reflete em cada cidade. É no
dia-a-dia das cidades que a questão aparece.
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nebroso aumento da irregularidade da situação de
moradia. Para as Prefeituras, enfrentar esse problema não é fácil.
Na ausência de financiamento oficial, seja de
banco privado, na Caixa Econômica Federal, para
esse morador de área irregular construir, quem está
financiando isso - e chamamos a atenção dos Srs.
Deputados, nas nossas grandes cidades - é uma outra rede ilegal. Assim como é ilegal o modo de morar,
o solo onde se mora, é ilegal o financiamento. É o narcotráfico que está financiando isso.
Esta Casa obteve, por meio da CPI do Narcotráfico, que também investigou o roubo de cargas, informações preciosas sobre como isso está se dando em
cada bairro, em cada ocupação, em cada grande favela, em cada núcleo de criminalidade ou de moradia
irregular. A associação é direta, isto é, na falta do financiamento do Poder Público, não faltam financiadores privados. A classe média agora está privada temporariamente do financiamento da Caixa Econômica
Federal, mas a classe baixa ainda continua conseguindo alguns parcos recursos em tijolos e cimento,
generosamente oferecidos por redes de criminalidade, para manter aquelas ocupações como áreas definidas da cidade e para manter precedência sobre
grandes contingentes da população.
Portanto, o caso extrapola muito mais as questões que estamos trazendo. A Deputada Socorro levantou o problema do Fundo Nacional de Moradia.
Estamos precisando criar fundos estaduais e municipais de moradia, tendo, na gestão desses fundos, no
mínimo, um sistema paritário, com participação popular efetiva. Assim, podemos pedir muito mais dinheiro
ao Orçamento Geral da União, porque vamos garantir
que esse dinheiro chegará, até o seu último centavo,
ao seu destino.
Vamos tentar trabalhar nessa perspectiva dos fundos e precisamos, sim, do Orçamento. Quero lembrar
que a proposta que a ABC está trazendo aumenta para
30% a contrapartida dos Estados e Municípios, algo
com que não se trabalhava até este momento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes) Gostaria de pedir brevidade às pessoas que vão fazer
intervenções agora, porque nosso convidado tem um
compromisso às 12h40min. Infelizmente, vou ter de
agilizar os trabalhos para podermos ter a maior participação possível dos companheiros inscritos.
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Com a palavra José Orlando, da COHAB de
Santa Catarina.
O SR. JOSÉ ORLANDO - Cumprimento os
componentes da Mesa, mas peço também permissão
para cumprimentar os Deputados Federais de Santa
Catarina que aqui estão ou já estiveram. São cinco os
Deputados Federais de Santa Catarina que se fazem
presentes, preocupando-se com o assunto: além dos
dois que se manifestaram, Hugo Biehl e Serafim Venzon, temos ainda os Deputados Eni Voltolini, Paulo
Gouvêa e Pedro Bittencourt. Os dois últimos tiveram
de se ausentar.
Em Santa Catarina, quando os recursos existem, a habitação tem prioridade. Em dois anos e meio
de atividade nessa área, já podemos concluir que recurso existe, como o companheiro Ari falou, o que não
existe realmente é uma política habitacional. Por intermédio de uma política conseguiríamos fazer aparecer esses recursos e destiná-los a essa baixa renda
de até três salários mínimos.
Quero salientar que, em Santa Catarina, nossa
parceria com a Caixa Econômica é muito boa e tem
funcionado muito bem, mas para rendas acima de
três salários mínimos. Ainda não estamos executando, mas estamos em fase final de montagem, após a
qual iniciaremos na prática, o crédito associativo em
parcerias. O nosso esforço está sendo feito no sentido
de atingirmos pelo menos a faixa de cinco a seis salários mínimos. A faixa abaixo de três salários mínimos,
já soubemos que, mesmo com esse crédito associativo em parcerias, será muito difícil atingir, a não ser em
casos especiais.
Quanto à criação do Ministério de Desenvolvimento Urbano, Dr. Luiz Fernando, na ABC, da qual
sou um dos Vice-Presidentes, já ousamos pretender
não "Desenvolvimento Urbano", mas "Ministério da
Habitação". Assim como existem o Ministério da Educação, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Segurança, e Ministério da Saúde e Secretarias da Saúde, por que não termos um Ministério da Habitação?
A habitação deve ser considerada, na prática, realmente como um dever de Estado. A casa ajuda o cidadão a ter segurança, saúde e educação. Sem sombra
de dúvida, o aumento da sua auto-estima faz com que
ele, por si só, passe a adquirir tudo isso de forma até
natural.
A instituição financeira tem seus custos, o que já
foi mais do que explicitado hoje, e nós temos a forma,
por intermédio da criação dos fundos - Fundo Nacional de Habitação, os Fundos Estaduais e os Fundos
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Municipais - de reduzir esses custos para o cidadão
de baixa renda. Em Santa Catarina, há vários anos
essa prática existe - há o Fundo Estadual e os Fundos Municipais. Por meio de convênios, as Prefeituras
estão construindo casas com custo popular para a
população de baixa renda, e casa sem custo popular
não é casa popular.
Oitenta por cento dos Municípios catarinenses
já possuem o Fundo Municipal da Hab~ação. Essa é
uma experiência prática, que existe e que, há cerca
de dois anos, estamos trazendo aos debates. Levamos esse assunto à SEDU, no segundo semestre de
1999, quando a Diretoria do ABC esteve fazendo algumas observações. Quando expliquei ao Dr. Flávio
Candelot como funciona a Secretaria na operação
através de fundos, ele exclamou: "Isso é uma política
habitacional!"
Gostaria de reforçar essa intenção da ABC, trazendo as preocupações todas que já trouxeram,
quanto à forma viável, isto é, através da utilização de
fundos, de atender de forma ideal às famílias de baixíssima renda, de até três salários mínimos. A
COHAB de Santa Catarina já financiou, por intermédio do Fundo Estadual de Habitação, cerca de 7 mil
moradias. Para Santa Catarina, isso é expressivo.
Quero terminar dizendo que as Prefeituras, por
meio desses convênios com os Fundos Municipais,
supervisionados pela COHAB, conseguiram construir, por meio de suas várias formas de construção, casas de até 5 mil reais para essa baixa renda.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado pela oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes) Temos mais três inscritos. Seria interessante ouvirmos logo os três, e passaríamos a palavra aos nossos
convidados para suas considerações finais.
Com a palavra Luiz Carlos Ono, da COHAB de
Goiânia.
O SR. LUIZ CARLOS ORRO - Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. expositores, apenas
para reforçar a posição trazida pela ABC e pelo Fórum de Secretários de Habitação, a proposta trazida
para solucionar o déficit habitacional brasileiro em
vinte anos, com a participação de recursos federais,
estaduais e municipais é uma proposta muito generosa dos Estados e dos Municípios, porque estudos que
temos em mãos dão conta de que, da receita tributária total arrecadada em todo o País, 67,8% ficam com
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a União, 28,!;)'10, com os Estados e apenas 3,8% com
os Municípios. Estados e Municípios estão se propondo a co-participar com 30% para a solução dessa grave chaga social.
Talvez tenhamos de levantar em nosso País um
grande movimento para que se passe a considerar
como direito humano fundamental a questão da moradia. Hoje não se admite mais que uma pessoa não
tenha um nome, uma carteira de identidade. Hoje não
se admite mais que uma criança não tenha pão e le~e
todo o dia e que um indigente morra na calçada sem
assistência médica. Mas hoje - e a proposta orçamentária para 2002 é um retrato fiel disso - se adm~e
e se mantém a situação em que 6 milhões de brasileiros estão privados do direito de morar. Essas pessoas
estão talvez como o homem do tempo das cavernas,
em pleno terceiro milênio, morando debaixo de pontes, de viadutos, em beira de córregos e rios, encostas, erosões, sujeito a toda sorte de tragédias, até
mesmo com risco de vida.
É uma questão gravíssima que talvez mereça
não só a criação do Ministério da Habitação, mas
quem sabe _ isso eu gostaria fosse refletido - mereça
estudos e propostas futuras no sentido de que haja
destinação ou vinculação obrigatória nos orçamentos
para a função hab~ação. Tal questão é tão básica
quanto ter saúde, educação, como respirar o ar, ou
seja, a pessoa, por mais pobre que seja, ter onde morar.
Aproveitando a oportunidade, quero registrar a
presença de algumas entidades de luta pela moradia
em Goiânia. Estão participando: a Federação Goiana
de Inquilino e Posseiros, representantes do Hábitat
para a Humanidade, e da Sociedade Habitacional Comunitária.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes)Concedo a palavra à Sra. Emília Correa Lima, da
CEHAP, da Paraíba.
A SRA. EMíLIA CORREA LIMA - Na última
sexta-feira, realizamos na CEHAP, Companhia de Habitação do Estado da Paraíba, sorteio de casas para
pessoas de baixa renda, até três salários mínimos.
Eram milhares de pessoas, espalhadas por grande
rua larga, esperando o sorteio de quinhentas casas. E
eram só quinhentas casas, mas havia milhares de
pessoas.
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Inclusive, a segurança precisou intervir para que
nós - incluindo eu, Presidenta da COHAB - fôssemos
retirados do palanque a fim de que as pessoas que
não foram sorteadas, não avançassem sobre nós,
comprometendo nossa própria segurança. Isso é o
quadro só da Paraíba? Não, é o quadro geral.
Eu acredito que as companhias de habitação
estão fazendo milagre em todo País, estão encontrando soluções. As casas que nós estávamos sorteando
foram gastos 3 mil e 500 reais. Eram casas de 34 metros quadrados. Estamos inventado? Não, isso é real.
Inclusive, o ex-Superintendente da Caixa, na Paraíba,
que hoje está em Brasília, ocupando outra função infelizmente, pois ele era muito bom -, era entusiasmado com esse nosso programa de casas pré-moldadas. Mas sabe quantas vezes a Caixa concordou em
financiar com recursos FGTS as nossas casas? Nenhuma. Apesar da grande boa vontade, da luta de
parte da Caixa para tentar fazer isso. Temos milhares
de pessoas querendo uma casa. A COHAB tem a solução, assim como o Pará tem uma solução, Mato
Grosso do Sul tem outra solução, e Santa Catarina
conseguiu outra solução.
Mas sabem o que eu acho mais perigoso ainda?
É que a insensibilidade traduzida no Orçamento; a insensibilidade traduzida na hora de repassar, depois
do Orçamento; a insensibilidade traduzida na burocracia e no financiamento pelo FGTS ou pelo FAT, ou
seja, há planos somente para classe média média e
média alta.
No que vai dar este País? Verificamos que o Ministério da Reforma Agrária foi criado depois que começaram a correr mortes no campo, e todo semana
vinha alguém aqui para Brasília. Será que vamos esperar que ocorra semelhante situação para se criar o
Ministério da Habitação? Quando não for mais possível controlar a situação, como no caso da Paraíba na
sexta-feira, quando eu saí do palanque no momento
em que estavam sendo sorteadas as casas?
Essa insensibilidade não está sendo sentida
apenas - penso que é quem pega mais e mostra mais
- sob o ponto de vista comercial.
O que as empresas que vendem produtos normais ou alimentares estão fazendo na sua propaganda? Normalmente elas tentam atingir aquilo que mais
estão querendo seus fregueses. E o que elas estão
fazendo agora para atrair mais fregueses, para vender qualquer coisa? Estão sorteando casas.
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O mercado sabe que um dos grandes problemas da sociedade agora é a casa. Mas o Congresso
não sabe, o Governo Federal também não.
Nós, da Associação Brasileira de COHABs, não
temos, como o Mário falou, cor partidária. Lá na ABC
tem a representação de todo e qualquer partido, de
toda e qualquer posição ideológica. E por incrível que
pareça é um local que se consegue fazer unanimidade, apesar de todas as cores diferentes.
O problema está aí. Só quem não está conseguindo ver esse problema é quem está fazendo ou quem
está executando o Orçamento, ou quem está inserindo
a burocracia de quem opera esse Orçamento. Neste
caso parte - friso uma parte - da Caixa, porque a outra
parte da Caixa, que assistimos na Paraíba, pelo contrário, ficaram entusiasmados ao ver que estávamos conseguindo responder a grande necessidade da casa própria de quem ganhava até três salários.
Agora, fora isso, eu quero discordar do que foi dito
em relação à política habitacional. Nós não a temos
hoje, mas já tivemos. Na época do BNH existia política
habitacional sim. Havia erros, distorções, ao longo, até
acabar corrupções, mas havia uma política. Hoje nós
não temos política. Nós temos política ruim não? Nós
não temos política alguma. Nós temos programas, às
vezes, até antes das eleições. Agora, nem mais antes
das eleições temos esses programas, na medida que
estamos vendo que a escada está zerando.
Sei que o tempo é curto, mas estamos vendo na
sociedade que as companhias de habitação que estão adimplentes, apesar... É outra fato grave que tem
de ser discutido. Durante esses anos, tem havido uma
sistemática perseguição e tentativa de acabar com as
companhias de habitação neste País. E de fato conseguiram fazer isso com algumas companhias. É o
Banco Central oferecendo vantagens aos Governadores para acabar com as companhias de habitação.
(Palmas.)
O pouco que existe de experiência acumulada
do capital, que a sociedade tem acumulado para responder ao problema de habitação, está sendo alvo de
tentativas de extinção. Quer dizer, não só dinheiro, estão tentando mesmo acabar com toda e qualquer
possibilidade de se fazer habitação neste País.
Nós esperamos que, olhando o mercado, pelo
menos possamos seguir a sensibilidade e o faro do
mercado, das grandes empresas que estão sorteando casas por aí, quer dizer, vendo que a maior neces-
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sidade é essa. E que não precisemos, corno a exemplo da reforma agrária, ver gente morrendo para conseguirmos criar o Ministério da Habitação, uma política habitacional e um Orçamento para a habitação.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes) Concedo a palavra à última inscrita, Sra. Ivanise
Long, Secretária de Habitação do Distrito Federal.
A SRA. IVANISE LONG - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, colegas Secretários de Educação, Presidentes de COHABs, expositores, colegas da Caixa,
da SEDUR, demais senhores e senhoras presentes.

Ao escutar a preocupação da cada um, verificamos que, de fato, a preocupação é comum, todos nós
temos receios, todos nós estamos conscientes da dificuldade que temos... E mais uma vez estamos aqui
lutando e batalhando para mostrar que a habitação é
importante neste País.
Ficamos muito felizes quando tivemos a inserção da habitação na Constituição como tema social
realmente importante a ser tratado. E o que vimos de
lá para cá? Vimos que na verdade a nossa euforia foi
maior do que os acontecimentos de lá para cá.
Ouvimos que, de fato, a habitação não é causa,
mas conseqüência. Mas é causa, sim, de vários outros problemas. Ela é causa da violência urbana, da
falta de auto-estima e de dignidade das pessoas, porque todo mundo precisa morar, todo mundo tem esse
direito. Ficamos nos perguntando o que fazer e como
fazer. Dar reforço à instituição? Nós temos um Ministério de Desenvolvimento Urbano e Habitação? É muito importante. Nós esfacelamos toda a estrutura que
tínhamos há alguns anos. Nós avançamos muito,
como falou nossa colega da Paraíba. Avançamos tanto, tínhamos até um órgão que tratava da habitação,
havia uma política habitacional, havia até uma política
de desenvolvimento urbano. Incentivou-se a criação
de cidades de porte médio e o fortalecimento dessas
cidades. Avançamos tanto e, depois, voltamos atrás.
Em vez de evoluir, demos uns passos para trás.
Portanto, esse é o momento, ou está passando
desse momento, de começarmos a pensar o que queremos para o nosso Brasil, o que estamos querendo
para o futuro. De fato, a continuar como está, vai trazer, muito brevemente, uma situação nada desejável
para nós nas grandes cidades - aliás, como já estamos sentindo. Mais e mais as pessoas se deslocam
para as cidades em busca de oportunidades, porque
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onde elas estão, não conseguem sequer sobreviver,
muitas vezes. Por quê? Porque não temos uma política de desenvolvimento econômico geral para as cidades corno um todo.
Nosso País está se urbanizando bastante?
Está. Essa é a realidade do mundo? É. Então, ela tem
que ser assumida. Precisamos, de fato, começar a incentivar as pequenas cidades a oferecer atrativos à
população para que ela fique lá. Os Municípios precisam ser reforçados. A questão habitacional é preponderante sobre qualquer outra, porque, às vezes, até
diminuir a alimentação é possível, com vários prejuízos. Deixamos de ter lazer, deixamos até, às vezes,
de ter elementos essenciais na vida, mas deixar de
morar em algum lugar, não tem jeito, temos que morar. Se alguém estiver morando mal, não vai fazer
apenas mal àquela família, mas para a sociedade
como um todo.
Temas que despertar, de fato. Vamos criar um
fundo. No Distrito Federal, temos um fundo de habitação. São poucos recursos. Então, por mais que haja
criatividade, vontade - e aqui existe vontade política
muito forte - de resolver o problema de habitação, o
que também é importante.
Temas conseguido avanços no Distrito Federal?
Temas, graças a Deus. Mas é muito difícil. Não sabemos até quando vamos dar conta de fazer o que temos feito até hoje. Porque no mesmo no momento em
que buscamos alternativas, como lotes semi-urbanizados para atender às populações de até três salários, temos que ter investimentos mínimos para que
isso aconteça.
Não podemos simplesmente colocar a família lá
e, pronto, acabou-se. "Está aqui seu pedaço de chão,
pronto, vire-se, agora." Não é assim. Precisamos
acompanhar aquela família, precisamos dar condições de habitação e decência naquele local em que
vai morar.
Às vezes, falamos: "Não vamos falar de números", mas números nos assustam. Temos que trabalhar com números. Não tem como nós, da área de habitação, trabalharmos sem números.
Existem famílias sem ter onde morar ou morando mal? Sim. Existe recurso minguado. Fico imaginando o que vamos fazer com 109 milhões de reais
divididos por todos nós. Realmente não sei o que vamos fazer. Parece-me muito difícil.
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Ternos de ser breves, porque sabemos que todos têm compromissos, mas esse despertar, essa
sensibilidade, ternos a certeza de que vamos encontrar aqui hoje. Eu tenho muita fé e esperança neste
País em que vivo. E não podemos desanimar jamais.
Temos que lutar muito por isso. Temos certeza de que
esta Casa vai nos escutar e vamos poder buscar reverter ao máximo esse quadro que temos pela frente.
Eu tenho muita certeza disso.
A Caixa Econômica Federal tem sido um grande
parceiro nosso no Distrito Federal. Estamos finalizando agora 782 unidades, que serão entregues no dia 10
de janeiro. Concluímos no mês passado 1.010 casas
em outras nossas cidades.
É difícil para nós também. Ao mesmo tempo em
que temos as 780 entregando em janeiro, temos 900
que estão presas há quase um ano e meio, que poderiam estar sendo disponibilizadas também no dia 10 de
janeiro. Não é culpa da Caixa, de forma nenhuma. A culpa é do sistema corno um todo. A Caixa está fazendo a
parte dela. Nós estamos fazendo nossa parte.
A Câmara Legislativa, o Poder Legislativo está fazendo a parte dele. Nesse ponto, nós nos perguntamos:
Então, por que estamos nessa situação, se cada um
está fazendo a sua parte? Tem algo errado, estamos fazendo errado a parte de cada um. Então, ternos que
mudar alguma coisa. É isso que temos que buscar.
Nós todos estamos buscando o mesmo objetivo, estamos fazendo a nossa parte e os resultados
não estão acontecendo como gostaríamos. Portanto,
algo tem que mudar e é justamente isso por que estamos batalhando. O recurso é um deles. Facilitar a forma de acesso à moradia é outro também bastante importante. Encaminhar dez cadastros e conseguir só
aprovar três, também fica difícil. Aqui, até que estamos numa faixa boa.
O sistema precisa ser repensado sim. Aqui apresentamos pelo Fórum e pela ABC algumas alternativas
esperando ter a ressonância dessas observações.
Muito obrigada, Sr. Presidente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes) Ontem foi realizada audiência pública. Estamos num
processo de audiência pública para culminar com o
seminário sobre violência na tentativa de se montar
projeto de como o desenvolvimento e o planejamento
urbano podem ajudar na redução da violência. E nos
foi passado alguns dados de pesquisa do IPEA que
mostra que apenas 26% das habitações em nosso
País, em todos os níveis, são financiados pelo Poder
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Público, ou seja, 74% estão lutando para ter habitação de alguma forma. É um dado que achei interessante transmitir a V.Exas., que estará também nos
Anais do nosso seminário.
Vamos às considerações finais e, lógico, também respondendo alguns questionamentos da nossa
platéia.
Concedo a palavra ao Sr. Luiz Fernando Alencar.

O SR. LUIZ FERNANDO ALENCAR - Quero
congratular-me com a Comissão, porque penso que
este debate é extremamente rico. Não é a primeira
vez que escuto o que foi dito aqui, mas o que me deixa muito contente é poder continuar escutando e ver
que esse assunto continua sendo objeto da preocupação de todos nós.
Sra. Emília Correia Lima, da CEAP, da Paraíba.
Ao final, direi algumas palavras. Desde já, quero dizer
que foi com enorme prazer que ouvi V.Sa.
Fiz algumas anotações sobre diversos pontos
aqui abordados.
O Deputado Hugo Biehl, de Santa Catarina, disse que era da área de agricultura e reclamava maior
atenção para esse campo. Acho que S.Exa. tem inteira razão.
Quero apenas lembrar dois fatores: alguns anos
atrás, o Governo lançou programa chamado
Pró-Infra, Agricultura Familiar. Esse programa tinha
excelentes condições de atuar beneficamente na
área rural, inclusive na habitação. O programa recebe
recursos do OGU, que infelizmente foram pulverizados de tal forma que a ação do Pró-Infra hoje é muito
questionável.
Gostaria também de lembrar que a intervenção
do Deputado foi muito oportuna, porque os últimos
estudos sobre o desenvolvimento do País indicam
que as cidades que mais cresceram não foram as
grandes, mas sim as pequenas, de até 50 mil habitantes. Isso poderia fornecer sinalização para um programa nacional de onde concentrar melhor os recursos.
Nesse sentido quero lembrar também - isso não
é propaganda -, mas fui atrás disso, porque me interessa na minha área. O Programa Comunidade Solidária está atuando em cerca de mil Municípios até 50
mil habitantes. Nesses Municípios está a maior parte
da população.
Gostei muito de ouvir o Sr. Ari Vicente Fernandes, da COHAB de Campinas, propondo um fundo.
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Eu acho isso ótimo, tão ótimo que hoje a esmagadora,
senão a totalidade dos recursos aplicados na habitação vêm de um fundo, que é o FGTS.
Gostaria de lembrar também que, em 1992, foi
instituído o Fundo Especial de Habitação Popular FEHAp, que àquela altura a origem dos recursos viriam
da CPMF. E era um recurso bom, porque na época era
algo em torno de 1,5 bilhões de dólares. Era tão bom
que o Fundo só funcionou uma vez, durante um ano.
V. Exas. sabem, porque, no ano seguinte, o Governo prometeu que destinaria recursos significativos
da ordem de dois bilhões e, em vez disso, tirou e acabou o FEHAP. Depois, apareceram com mais visibilidade os programas do OGU, que é o PAS, Pró-Infra e
outros.
De forma que o Fundo é sugestão antiga de
V.Exas. E é realmente uma solução. Haveria muitas
fontes possíveis de recursos de o Governo e V. Exas.
estudarem e definirem um fundo. Seria uma grande
solução.
O Sr. Luiz Carlos Orro, da COHAB de Goiás, situou muito bem, do meu ponto de vista, a proposta da
ABC e não quero apenas discuti-Ia aqui. Quero apenas reforçar e levantar a questão. Talvez a contrapartida exigida pelas Prefeituras seja excessiva, e isso
traz um vírus muito perigoso, porque pode matar o
programa no nascimento. Realmente a situação das
Prefeituras, talvez, não permita contrapartida em torno de 30%, o que me parece foi proposto.
Gostaria de dizer algumas palavras à Sra. Emília Correa Lima.
Disse que senti muita alegria ouvindo V.Exa. falar, porque no início da minha exposição situei que
Governo algum pode prescindir do enorme trabalho
das COHABs. A COHAB é a memória deste País no
que diz respeito ao problema habitacional. É a única
que tem toda a experiência e conhecimento para tratar com qualquer faceta do problema, seja redução de
custos, como atender melhor, como viabilizar, como
promover o acesso.
Ouvi com muita atenção sua intervenção, Sra.
Emília. Concordo com a insensibilidade que V.Sa. levanta sobre o problema: quem gosta de números a
questão é facilmente traduzida no Orçamento. V.Sa.
também lembrou da insensibilidade nacional no que
diz respeito à premência do problema habitacional. É
realmente isso.
A Sra. Ivanise Long ressaltou que, embora a
condição habitacional não seja a causa, mas efeito,
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certamente é palco de acontecimentos e efeitos muito
danosos.
Todos nós ouvimos, ao longo dos últimos meses, talvez dos últimos anos, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que fazem um barulho danado. Pois bem: o dos Sem Teto é dez vezes maior.
Quando essa crise, que é a sua preocupação,
Ora. Ivanise Long, atingir maiores proporções, será
que só aí, como V.Sa. observa, o Governo finalmente
vai criar o Ministério da Habitação?
Como Consultor da Secretaria Especial do Desenvolvimento Urbano, vejo com muita alegria essas
palavras. E, como citou também o nosso colega, a
proposta da criação do Ministério do Desenvolvimento Urbano e da Habitação é antiga. Quem sabe agora
possamos viabilizar essa questão.
Gostaria de encerrar minha participação, destacando uns pontos finais.
O problema habitacional, na verdade, como não
é causa, é efeito, precisa ser tratado, no meu ponto de
vista, considerando alguns pontos. Primeiro: não é o
problema de produzir habitações.
O Brasil tem empresariado e setor produtivo de
habitação que é capaz de produzir número suficiente
de habitações a um custo bastante aceitável, mas vai
ter gente que não vai poder pagar. Esse é o primeiro
problema. Se a pessoa não pode pagar uma casa, o
que fazer com ela? A primeira a~ernativa é darmos a
casa, podemos pagar. Mas não vamos melhorar a situação da pessoa. Daí, ultimamente, em todos os fóruns e debates, tem permanecido sempre e repetidamente a necessidade da existência de programas de
geração de emprego e renda, porque só melhorando
as condições da família como um todo, promovendo
as condições reais de ela assumir a cidadania, e não
ser apenas um número, não ser um pária, é que
pode-se atacar o problema habitacional.
Vemos hoje, nas nossas cidades, apenas aspectos visíveis da situação. São números assustadores. Se pensarmos, por exemplo, que, em São Paulo,
são assassinadas por ano mais pessoas, em áreas
de habitação, do que as que morreram nos atentados
do World Trade Center, é chocante. Como fica isso?
Uma cidade onde as pessoas deveriam trabalhar e
morar. A premência realmente é muito grande.
Outro aspecto sobre o qual quero chamar atenção também é que o Brasil hoje não tem mais problema, como classicamente aprendemos na escola, em
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Economia, de escassez de recursos. Não é propriamente escassez de recursos, mas provavelmente
será como empregar bem os recursos, porque cinco
bilhões de dólares é dinheiro no Brasil e em qualquer
lugar do mundo. Estou apenas citando um número.
Não poderá nunca ser feita qualquer ação, se
não contarmos com a participação de quem é atingido, a participação valiosa de quem sabe como é o
problema, como no caso das COHABs e da ABC e de
todos aqueles que possam ajudar.
O assunto é tão rico - e é a minha paixão há
mais de trinta anos -, mas finalizo minha exposição
agradecendo profundamente a \l.Exas. a atenção, a
mim pessoalmente.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes) Concedo a palavra ao Sr. Ronaldo Perim.

quado para esse tipo de discussão, no Congresso,
poder expressar nossos pensamentos, anseios, angústias e até nossas revoltas.
Em segundo lugar, a maciça presença dos colegas, Presidente da COHAB, Secretários de Habitação que, de dezessete Estados deste País, atenderam ao nosso chamado e fortaleceram sobremaneira
nossa posição.

O SR. RONALDO PERIM - Faço uso da palavra
para parabenizar o nosso Presidente, Deputado Djalma Paes, e esta Casa que representa, de fato, a sociedade brasileira, pela iniciativa deste evento.
Saio daqui hoje mais fortalecido, sobretudo porque penso que ninguém poderia duvidar de que dispomos de arsenal de competentes profissionais e talentos.
Tivemos um diagnóstico perfeito de toda a situação habitacional do País.
Como dizia meu saudoso pai, a receita foi absolutamente perfeita; o problema é o remédio.
Quero crer que iniciativas como esta devem
acontecer sempre, meu caro Presidente, sobretudo
convergindo para o local ideal, estuário de todos os
acontecimentos importantes deste País: o Congresso
Nacional. E o Parlamento assumindo, em suas responsabilidades, a determinação de que esse quadro
precisa e deve se modificar urgentemente, eu não tenho dúvida de que o remédio virá, e dentro de pouco
tempo estaremos discutindo aqui iniciativas e ações
com muito menos amargor e muito mais esperança
de uma realização concretizada.
Muito obrigado e parabéns a todos. (Palmas.)

Se cada um dos presentes apresentar uma idéia
para solucionar o problema de habitação, haverá vári-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes) Obrigado, Dr. Ronaldo Perim.

Concedo a palavra ao Sr. Carlos Eduardo Xavier
Marum.
O SR. CARLOS EDUARDO XAVIER MARUM Minhas palavras finais são de agradecimento. Em primeiro lugar a V.Exa. pela oportunidade que concede
às COHABs e às Secretarias de Habitação de todo o
País de, no local que consideramos ser o fórum ade-

Pode até parecer chulo ou limitado de nossa
parte a minha determinação de falar em recursos, de
falar em dinheiro. Não temos apenas isso em mente.
Foram aqui citados a criação de um fundo nacional de moradia popular, Ministério da Habitação, vinculação orçamentária, todas as idéias que num contexto devem ser estudadas e em sua eventual aceitação aproveitadas.

as idéias diferentes. A Ivanise terá uma, o Prado outra.
Há uma coisa que eu tenho certeza de que ninguém vai conseguir fazer: resolver esse problema
sem dinheiro. Todas as idéias - fundo, Ministério, Secretaria, isso ou aquilo - só poderão ser implantadas
com dinheiro. Ninguém vaia dizer: resolvo sem dinheiro. E quanto? Uma proposta de Orçamento Geral da
União, num ano eleitoral, que propõe 109 milhões de
reais não pode deixar de ser considerada uma bofetada na cara, um desaforo. É dessa forma que consideramos essa proposta.
Sr. Presidente, essa proposta é um desaforo!
Será que vamos ter de deixar gente morrer para que o
Governo Federal tome consciência da gravidade do
problema? Será que vamos precisar armar favela na
Esplanada dos Ministérios para que sintam o problema? Será que vamos ter de deslocar quarenta, cinqüenta mil pessoas, financiadas sim, bancadas, sim,
por nossa COHAB, independentemente de sermos
PFL, PPB, PT, PSDB, de qualquer partido? Será que
vamos ter de fazer isso? Talvez sim. Essa discussão
tem de vir para cá, independentemente de nossa ideologia político-partidária.
Não podemos continuar, enquanto dirigentes de
organismos ligados à área habitacional, aceitando do
Orçamento Geral da União apenas cem milhões de
reais para habitação. Não podemos fazer isso. Não
sei o que vamos fazer.

02210

S.:xla-fcira 22

Df.\RIO]H ('\M.-\RA DOS DFI'UL\!)()S

Por essa razão, nas discussões que tivemos
com nossa c/asse, insistimos na questão do recurso.
Pediram-me até para não falar disso, não falar de fundo. Falar de dinheiro, porque estamos tratando de orçamento e orçamento é dinheiro! Porque isso é um
desaforo. É realmente um desaforo.

É escassez de recursos sim. companheiro! É
escassez de recursos para essa gente. Será que a
renda vem antes de habitação ou habitação vem antes de renda? Será que não? Será que o cidadão que
tem o seu endereço, casa, banheiro para tomar banho, tanque para lavar sua roupa não tem mais chance de melhorar sua renda do que aquele que dispõe
de córrego fétido no fundo de sua casa (Palmas.) para
se lavar antes de procurar emprego num mercado de
trabalho cada vez mais competitivo? Será que não
está invertido o seu pensamento? Esse é meu questionamento.
Observo o exemplo da cidade de São Paulo. Há
uma favela, ao lado do Shopping Center Norte. Daí o
Shopping não podia contratar gente daquela favela.
Proibido! Chegava ao ponto de os moradores da favela mentirem seu endereço para conseguir emprego
no Shopping, mas eram seguidos por seguranças. E
ao ser constatado que moravam na favela eram sumariamente demitido.
Hoje nem discuto o Projeto Singapura. Não vou
entrar no mérito, se é bom ou ruim, mas hoje aquelas
pessoas moram com dignidade e o shopping faz
questão de contratar as pessoas que lá moram porque econoniizam em transporte.
Será que uma coisa não vem antes da outra?
Qual viria antes? A carroça, o cavalo, ou o cavalo, a
carroça? Não sei. Mas é essa a minha dúvida.
Agradeço a V.Exas. a oportunidade. Muitos de
nós sairão daqui pensando: será que adiantou? Cicerino veio lá do Pará, Carlos Pestana veio de Porto Alegre. Será que adiantou?
Penso que nós estamos que nem aquele passarinho da parábola, que tentava, carregando água em
seu pequeno bico. apagar o incêndio na floresta e foi
ridicularizado. Perguntaram a ele: "0 que adianta carregar essa agüinha?" E ele respondeu: "Estou fazendo a minha parte". E é o que nós viemos fazer aqui.
Estamos fazendo a nossa parte.
Temos certeza de que alguns Parlamentares se
sensibilizaram. E saio daqui com a certeza de que na
Presidência desta Comissão temos um grande aliado
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a essa luta, luta essa que não admite nem os covardes nem os pouco tenazes, pela habitação popular
neste País.
Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes) Concedo a palavra ao SI'. Giovanni Carvalho Alves.
O SR. GIOVANNI CARVALHO ALVES - Em
nome da Caixa Econômica Federal agradeço à Comissão a oportunidade de participar deste Seminário
e parabenizo a todos por realizar fóruns como esse.
Com todos os comentários e dados apresentados,
estamos fazendo alguma coisa. Há muito o que fazer
e desenvolver para alcançar sucesso na redução do
déficit habitacional no País.
Não adianta nada buscar forças separadas para
atender a esse objetivo, atacar esse grande desafio,
esse grande monstro. Temos de estar juntos para superar as dificuldades que vamos encontrar em nosso
cotidiano.
Fóruns como esse são extremamente importantes para que as opiniões sejam ouvidas, o que não temos oportunidade de fazer em nosso dia-a-dia. A partir dessas opiniões podemos evoluir, cada um em seu
processo. Estamos mu~o perto de, com o apoio do
Congresso Nacional, conseguir recursos suficientes
para atender a essa população e conseqüentemente
superar esse dragão, que hoje é enorme, mas quiçá
amanhã com nossos esforços fique bem pequeno.
Tenho certeza de que vamos conseguir. Muito
obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes) Antes de encerrar nossos trabalhos, quero fazer um
comentário. O companheiro Carlos Eduardo comentou que a Comissão de preparação para o Seminário
de Violência Urbana contou com a presença de um
pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, que mapeou a cidade de Belo Horizonte, mostrando todos os assassinatos, crimes cometidos durante
todo o ano que passou. E ele constatou que exatamente naquelas áreas em que não existia violência,
em que não ocorreram fatos dessa natureza, existia a
presença de equipamentos públicos ou privados que
atendiam às necessidades da população, como quadras esportivas, escolas onde havia a participação da
sociedade. alguns restaurantes que distribuíam comida para aquela população.
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Esses dados, para quem trabalha aqui na Comissão, são riquíssimos. Com eles podemos até pia nejar nossas cidades. Na verdade nossa luta é muito
maior do que se imagina.
Quando vejo que 109 milhões de reais foram
destinados à habitação e 300 milhões para saneamento, chego à conclusão de que na verdade não se
quer fazer nada nesse País. O mesmo acontece
quando vejo o aumento de 13,5% para um servidor
público depois de sete anos sem nenhum reajuste.
Essas são questões que tentamos resolver.
Do Orçamento global de 2000, em torno de 950
bilhões de reais, cerca de 530 bilhões de reais se destinam ao pagamento das dívidas interna e externa;
300 e poucos bilhões de reais para a manutenção da
máquina e apenas 14 bilhões de reais para investimento neste País.
Portanto, são dados assustadores e gritantes
que temos de mudar essa concepção de dizer que
queremos um Brasil para os brasileiros.
O tema habitação se insere de um maneira fundamental, porque afeta ao dia-a-dia do cidadão, à dignidade do cidadão. Uma pessoa que não tem onde
morar, não tem perspectiva nenhuma, nem de arranjar emprego, nas condições de vida que hoje a grande
maioria da população vive neste País.
Portanto, quero agradecer a todos a presença.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano tem extensa pauta de projetos em tramitação e de pareceres
públicos. E, quando se trata de desenvolvimento urbano
e interior, é uma porta para todos os problemas enfrentados atualmente pela sociedade brasileira.
Em audiências como esta é que nós queremos
discutir e, lógico, não vamos dizer a vocês que vamos
resolver a situação do País num passe de mágica.
Mas pelo menos é como diz o passarinho: estamos
contribuindo.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano, não de
forma demagógica, mas como forma de se credenciar
perante a Comissão de Orçamento, decidiu que tem direito a algumas emendas no Orçamento da União. Por
isso a Comissão de Desenvolvimento Urbano resolveu
destinar e centralizar todas as suas emendas na área
de habitação e saneamento, como forma de se habilitar
e fazer com que tenha mais força, inclusive para cobrar
efetivamente a aprovação no Orçamento. Não só aprovar, mas executar o Orçamento. Esse é o desejo de toda
a sociedade brasileira.
Quero agradecer a todos os convidados a presença. Suas palestras enriqueceram esta Comissão.
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A reunião foi gravada e será disponibilizada no
site da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior. Todos poderão ter acesso aos trabalhos da Comissão, inclusive parte desses documentos está sendo inserida.
Hoje foi dado um passo, mas o caminho ainda é
muito extenso.
Muito obrigado. (Palmas.)
Ata da Vigésima Sexta Reunião Ordinária
(Audiência Pública), Realizada em 2 de outubro de
2001

Às quinze horas do dia dois de outubro de dois
mil e um, no plenário quatorze do Anexo 2, reuniu-se,
sob a Presidência do Deputado Djalma Paes, a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior. Compareceram os Deputados João Castelo e Socorro Gomes, Vice-Presidentes; Adolfo Marinho, Sérgio Barcellos, Sérgio Novais, Jorge Pinheiro, Gustavo Fruet,
José índio, Clóvis IIgenfritz, Iara Bernardi, Maria do
Carmo Lara, Simão Sessim, João Sampaio, titulares;
e Jorge Pinheiro, Líncoln Portela, suplentes. ordem
do dia: Reunião de audiência pública solicitada pelo
Grupo de Trabalho para Revisão da Lei N° 6.766 de
1979, com a presença dos convidados: Dr. Waltemiro
Bruno Goldmeier, Assessor Técnico - Confederação
Nacional dos Municípios - CNM; Dr. Caio Portugal,
Diretor Executivo da Área de Desenvolvimento Urbano da SECOVI - SP; Ora. Diana Meirelles da Mota,
Coordenadora Geral de Política Urbana do IPEA; Ora.
Nídia Inês Albesa de Rabi, Técnica do Instituto Brasileiro de Administração -IBAM; e Dr. Haroldo Pinheiro
Vilar de Queiroz, Presidente do Instituto dos Arquitetos de Brasil - IAB. O Presidente, Deputado Djalma
Paes, declarou aberta a reunião ordinária de audiência pública sobre "Novos Paradigmas para o Parcelamento do solo e Requisitos Urbanísticos e Ambientais", convidou para compor a mesa os Drs. Waltemiro
Bruno Goldmeier, Caio Portugal, Haroldo Pinheiro Vilar de Queiroz e as Oras. Diana Meirelles da Mota e
Nídia Inês Albasa de Rabi , agradeceu-lhes a presença e passou a presidência ao Deputado João Sampaio. O Presidente explicitou as normas regimentais que
norteiam as audiências públicas e passou a palavra
aos expositores: Dr. Waltemiro Bruno Golmeier, Dr.
Caio Portugal, Ora. Diana Meirelles da Mota, Ora. Nídia Inês Albesa de Rabi e Dr. Haroldo Pinehrio Vilar
de Queiroz. Durante os debates usaram da palavra a
Senhora Deputada Iara Bernardi, Maria do Carmo
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Lara, João Sampaio, Djalma Paes, Clóvis IIgenfritz. O
Presidente passou a palavra aos expositores para as
considerações finais. Às dezoito horas e oito minutos
o Presidente João Sampaio, encerrou os trabalhos
convocando reunião ordinária para o dia três de novembro às nove horas neste mesmo plenário. E para
constar, eu James Lewis Gorman Júnior, ,Secretário,
lavrei a presente Ata, que será assinada pelo Presidente, Deputado Djalma Paes e publicada no Diário
da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes) Declaro abertos os trabalhos da presente reunião da
Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior, que
tratará da revisão da Lei n° 6.766179. Grupo de trabalho
terá como base os novos paradigmas para o parcelamento do solo, requisitos urbanísticos e ambientais.
Pelo que já pude conversar com alguns dos
nossos convidados desta tarde, podemos escapar
um pouco do tema, para tratarmos de questões como
regularização, parte cartoria!. Nada impede que tanto
os palestrantes quanto os demais Deputados possam
tecer considerações a respeito das outras questões
que envolvem a Lei n° 6.766/79.
Agradeço a todos os presentes o comparecimento.
Convido para compor a Mesa o Dr. Waltemiro
Bruno Goldmeier, Assessor Técnico da Confederação Nacional de Municípios; a Ora. Diana Meirelles da
Motta, Coordenadora-Geral de Estudos Urbanos do
IPEA; a Ora. Nídia Inês Albesa de Rabi, Técnica do
Instituto Brasileiro de Administração Municipal IBAM; o Dr. Haroldo Pinheiro Vilar de Queiroz, Presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil; e o Dr. Caio
Portugal, Diretor-Executivo da Área de Desenvolvimento Urbano do SECOVISP.
No momento o número de Deputados é baixo,
devido ao funcionamento de várias Comissões neste
momento, mas daremos prosseguimento à reunião.
Tenho certeza de que os nobres colegas chegarão no
decorrer desta audiência.
Como é de praxe, os Deputados que desejarem
interpelar os expositores deverão registrar seu nome e
assinatura na lista e só poderão abordar o assunto pelo
prazo máximo de três minutos, tendo o interpelado igual
tempo para responder, facultadas as réplicas e tréplicas
pelo mesmo prazo. É vedado ao orador interpelar qualquer um dos presentes. Não haverá apartes durante a
exposição dos senhores convidados.
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Concedo a palavra ao Dr. Waltemiro Bruno
Goldmeier, que disporá de vinte minutos para sua exposição.

O SR. WAlTEMIRO BRUNO GOlDMEIER Boa tarde a todos. Em nome do Presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Ziulkoski,
agradeço o convite, especialmente ao Deputado João
Sampaio.
A Confederação é uma entidade que congrega
Municípios de todo o País. Dentro dela estão muito
presentes as diferenças regionais que temos no País.
Na verdade, nossa participação se dá em cima desse
ponto. Uma das coisas que notamos na Lei n°
6.766/79, nesses últimos vinte anos, é que a discussão da regionalização foi deixada para um segundo
momento. Esse é um grande problema.
Darei um exemplo: o nosso Prefeito, Presidente
da Confederação, vem de um Município recém-emancipado, cuja zona urbana conta com menos de 4 mil
pessoas. Não há plano diretor, não há lei de diretrizes
urbanas. A partir daí, começamos a verificar tudo o
que é repassado para a esfera municipal, e o planejamento acaba ficando para um segundo momento.
Sou engenheiro de carreira e trabalho na Secretaria de Planejamento há alguns anos. Tenho tido
muito contato com a METROPLAN, do Rio Grande do
Sul, uma das agências regionais que está pensando
sobre o parcelamento do solo não pontualmente no
Município; tenta enxergar a região onde ele se insere.
Vou ler um material que preparei. Não trouxe
transparências. São alguns comentários com base na
lei. Tentarei fazer uma inter-relação do que teremos
que modificar nesta lei, interligando isso com o Estatuto da Cidade.
Algumas coisas devem ficar claras na lei. Ela
precisa explicitar os índices mínimos. Os índices atuais, 35%, o tamanho do lote especificado, isso, para o
nosso planejamento, é possível ser atendido nos pequenos Municípios. O grande problema é que as leis
complementares acabam não sendo feitas. Há uma
regra nacional, mas não a local. Esse é o grande problema.
O art. 41 do Estatuto da Cidade estabelece que
os Municípios serão obrigados a fazer seu plano diretor. O art. 42 determina que o plano diretor deverá
conter, no mínimo, um sistema de acompanhamento
e controle. Os Prefeitos, com essa informação, começam a discutir o assunto e alegam que há interrelação
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com a Lei de Responsabilidade Fiscal. É preciso uma
discussão sobre a Lei nO 6.766/79, mas é fundamental se pensar em que são necessários instrumentos
para que todos os Municípios tenham lei de diretrizes
urbanas e plano diretor. Há necessidade de que o
Estado ou a União auxiliem os Municípios a fazer isso,
porque, se não, novamente produziremos uma lei nacional e a lei local não será executada.

deve-se pensar um pouco nos investimentos necessários, de onde virão os recursos.
A Lei nO 6.766/79 deve ser alterada, até porque
foi feita em 1979 e as relações urbanas e rurais do
País hoje são outras. Porém, muito mais importante
do que isso é fazer com que todos os Municípios tenham uma lei que estabeleça diretrizes urbanas - ou
um plano diretor.

O art. 6° da Lei n° 6.766/79 diz que o loteador
deve solicitar diretrizes ao Município, "quando for o
caso". É fundamental que o Município seja chamado
para discutir diretrizes urbanas. Essa é uma das maneiras para obrigar o Município a ter uma legislação
local. Pode até ser uma cópia da legislação nacional
ou da legislação estadual existente, mas alguém no
Município tem de começar a pensar nisso.
Devemos também refletir a respeito da validade
de uma diretriz. Esse tempo não pode ser de quatro
anos. É muito tempo para que se forneça uma diretriz.
As coisas mudam muito rapidamente hoje. Então, o
prazo máximo para uma diretriz seria de um ou dois

É muito mais fácil planejar quando o objeto não
assume maiores proporções. Se todos os Municípios
tiverem plano diretor, com certeza diminuirão muito
os gastos que o Poder Público tem anualmente com
saúde, inundações, remoção de pessoas que estão
em casas que acabam sendo atingidas por enchenteso O problema é saber como nos unirmos para fazer
com que o Município consiga fazer seu plano diretor e
ter seu rumo. Se não soubermos para onde queremos
ir, não chegaremos a lugar algum.
É fundamental que a lei trate disso e leve em
conta as diferenças regionais, porque uma coisa é um
terreno no interior do Rio Grande do Sul, na zona sul

anos.

do Estado, outra é um terreno no Nordeste, e outra
coisa ainda é um terreno na Grande São Paulo. E os
Municípios devem poder associar-se para resolver
isso. No Rio Grande do Sul, há associações de Municípios, o que permite com que elas façam consórcios
para resolverem seus problemas regionais.
Em nome de Paulo Ziulkoski, mais uma vez
agradeço o convite.
Essa era nossa contribuição.

No Rio Grande do Sul, por exemplo, as licenças
ambientais têm de ser renovadas anualmente. Se a licença ambiental tem de ser renovada anualmente, a
diretriz que indicará como será feito o parcelamento
de solo não deve ter validade de três ou quatro anos.
A meu ver, prazo superior a dois anos é muito.
O art. 8° da referida lei estabelece que o Município com menos de 50 mil habitantes pode dispensar
as diretrizes. Isso deve ser suprimido, porque diretriz
tem de haver sempre; caso contrário, a coisa sai mal
feita desde o início. Digo isso na qualidade de servidor
público que trabalha na Secretaria de Planejamento.
Quando algo começa a ser realizado sem regra, depois não fica bom para o empreendedor e muito menos para o Poder Público.
O art. 13 estabelece que o Estado pode definir
áreas especiais. Só que não chama os Municípios
para discutir isso, o que muito nos preocupa. Pode
acontecer de o Estado declarar determinada área de
certo Município como área especial, e aí o Município
terá noventa dias, de acordo com a lei, para fornecer
uma diretriz. Mas para isso ele vai ficar dependendo
do Estado. Trata-se de questão que merece ser bem
abordada, tendo como objetivo a revisão da lei.

O art. 14 fala em decreto estadual. Ao fazermos
uma redação um pouco melhorada desse artigo,

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Sampaio)
- Nós que agradecemos sua participação, Dr. Wa"emiro.
Quero destacar um ponto importante da sua explanação referente à superposição de atribuições do
Estado e do Município. Realmente essa questão tem
criado as maiores dificuldades, sobretudo em áreas
metropolitanas. O Governo do Estado, como V.Sa.
diz, às vezes sem considerar a opinião dos Municípios, simplesmente decreta que certa área será de especial interesse, onde ele terá condição de legislar
sobre esse assunto urbano, que deveria ser, em princípio, prerrogativa dos Municípios.
Concedo a palavra ao Dr. Caio Portugal, que
dispõe de vinte minutos para sua exposição.

O SR. CAIO PORTUGAL - Boa tarde a todos,
aos colegas da Mesa. Agradeço ao Deputado Djalma
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Paes o convite, em especial em nome do nosso Presidente do Sindicato das Empresas de Compra, Venda,
Locação e Administração de Imóveis Comerciais e
Residenciais de São Paulo - SECOVI, Dr. Romeu
Chap Chap.

solo. O Código de Defesa do Consumidor criou outras
garantias não previstas na Lei nO 6.766/79, ou seja,
devolução de parcelas, correção, entre outros itens. O
Código Florestal é matéria em estudo nesta Casa e
traz para o Estado de São Paulo um conflito de inter-

Apresento-me como representante do mercado
formal de produção de lotes urbanizados. Mercado
formal que convive com a Lei nO 6.766 desde 1979,
com as complicações de sua interpretação, com as
dificuldades de concorrência no que diz respeito aos
Poderes Públicos Municipais, Estaduais e Federal.
Trouxe, no sentido de propiciar uma ilustração um
pouco mais próxima de nós, alguns dados de produção do mercado imobiliário formal.
Friso sempre o mercado formal, não o irregular,
o mercado clandestino, a caótica situação de ocupação urbana que vemos em praticamente todas as regiões metropolitanas do País. Só para se ter uma
idéia, o Estado de São Paulo tem dado anuência a
100 mil unidades por ano; cerca de 60% dessa produção é voltada para as populações de mais baixa renda.
Com a Lei n° 6.766/79, não contestando o que o
colega apontou a respeito do prazo de validade de diretriz, mas referindo-me ao tempo entre o pedido inicial de uma diretriz até o registro do loteamento,
tem-se levado em média no Estado de São Paulo,
onde existe um órgão que compreende todas as Secretarias Estaduais que dão anuência aos projetos de
loteamento, 24 meses para aprovar um loteamento e
levá-io a registro.
Então, com uma diretriz com validade menor
que dois anos, já se perde todo o trabalho que se teve
inicialmente, perde-se toda a segurança jurídica, que
vale tanto para o empreendedor quanto para o Poder
Público. Uma vez existindo diretriz clara, com requisitos urbanísticos claros, com obrigações claras tanto
para o empreendedor quanto para o Poder Público,
que vai assumir essa infraestrutura urbana doada, ela
é válida e está ali expressa. Isso é para dar mais luz a
esta discussão.
Para se debater a Lei n° 6.766/79, é preciso discutir todos os institutos legais envolvidos na produção
formal de lotes urbanizados e até na regularização
desses lotes à margem da lei. É necessário se levar
em conta outros institutos relativos a esse processo
de aprovação de loteamento. A Lei de Registros PÚ blicos engessa a regularização de parcelamento do

pretação.
A Lei n° 6.766/79 fala em faixas não edificantes
de quinze metros ao longo dos cursos d'água, e o Código Florestal fala em trinta metros. Em São Paulo,
isso já tem sido objeto de ações civis públicas movidas pelo Ministério Público.
Mencione-se ainda o ótimo Estatuto da Cidade,
que disponibiliza aos Municípios, aqueles realmente
com interesse no bom planejamento, instrumentos
bastante interessantes para um bom planejamento,
um bom desenvolvimento urbano. O Decreto n° 750,
de 1993, regula toda a parte de corte e supressão de
Mata Atlântica. No caso do Estado de São Paulo, uma
das maiores incidências de produção imobiliária encontra-se defronte desse instituto legal.
Outros institutos não previstos na Lei nO
6.766/79 - hoje, até por uma questão de mercado, de
necessidade, de problema de segurança pública que
o nosso Estado e o Brasil como um todo enfrentam dizem respeito à questão dos loteamentos fechados.
Eles não estão previstos na atual Lei nO 6.766/79, não
foram previstos, na sua alteração, na Lei 9.785/99. O
Município tem de estar aparelhado para gerir esses
loteamentos fechados, popularmente conhecidos
corno condomínios.
Falta prazo para o Poder Público, na Lei n°
6.766/79, porque a empreendedora tem uma diretriz
fixada em dois ou quatro anos, haja vista a alteração
na Lei nO 9.785/99. Ela tem um prazo, um cronograma
legal para entrega de obras e precisa garantir essa
entrega. Por outro lado, não há nenhuma garantia, por
parte do Poder Público, de que ele vai vistoriar essa
obra ou contestar o projeto apresentado. Hoje, na Lei
n° 6.766/79, existem prazos para o empreendedor,
mas não existe nenhum prazo para o Poder Público.
Como explanação inicial, era o que tinha a dizer.
Represento também a Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano do
Estado de São Paulo, da qual sou Diretor de Relações Institucionais. Apesar da minha pouca idade, já
atuo na atividade privada de parcelamento do solo há
quinze anos, justamente na Região Metropolitana de
São Paulo, uma região complicadíssima em relação a
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infra-estrutura, a questões ambientais. Procuramos
não só levar à frente o bom desenvolvimento, como
também fazer com que o País melhore com ações positivas e propositivas e não somente negativas.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Sampaio)
_ Muito obrigado, Dr. Caio Portugal.
Um ponto que também considero relevante diz
respeito à interferência desses diversos códigos legais, nem sempre compatibilizados para essa questão
da produção de terra urbana, de lotes urbanizados.
Talvez seja uma saída para o nosso problema habitacional. Nossos programas habitacionais quase sempre se reduzem ao conjunto habitacional, às casinhas
ou predinhos populares, e poucas vezes é utilizado o
instrumento de lotes urbanizados. A população dá sinais muito claros de que tem capacidade fantástica
de construir, haja vista nossas favelas e bairros populares, que são autoconstruídos. Se o resultado não é
bom, é muito mais por falta de assistência técnica ou
por localização equivocada ou de difícil construção do
que propriamente pela capacidade empreendedora
do povo.
Então, essa questão do lote urbanizado, da terra
urbana, de aumento da oferta de terra urbana é fundamental também para o problema habitacional.
Passo a palavra à Dra. Diana Meirelles da Mota.

A SRA. DIANA MEIRELLES DA MOTA - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, caros colegas presentes,
para mim é uma honra mais uma vez estar aqui trocando idéias acerca deste tão importante tema e que
de fato se destaca, na minha visão e especialmente à
luz da minha dedicação profissional nessa área,
como um dos principais desafios do País.
Na verdade, o parcelamento do solo urbano é
uma atividade de urbanização normal. As cidades,
em geral, crescem mediante o parcelamento das glebas. Também poderá haver naturalmente uma verticalização da ocupação dos solos, mas em geral as cidades crescem mediante a repartição das glebas em
lotes. Considerando que é uma atividade de urbanização, embora atualmente, no País, nosso padrão de
urbanização revele que essa expansão urbana está
ocorrendo em geral à revelia das normas e das leis, o
que é um grande desafio, a idéia era trazer aqui, como
contribuição, um pouco dos antecedentes das iniciativas anteriores que se fizeram no País para aperfeiçoar a Lei nO 6.766/79.
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Uma avaliação dessa lei foi tentada pela primeira vez em 1983/1984, quando o então Ministério do
Interior, no âmbito ainda do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Urbano, resolveu encomendar uma
pesquisa denominada "Impactos da Lei n° 6.766/79".
Essa pesquisa buscava justamente avaliar o impacto
da lei na oferta de terra, de lotes. A partir de então, até
no âmbito do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Urbano, na década de 80, ainda foram criadas duas
comissões para reformular a lei. Isso não teve um fim
conclusivo, em função das diversas atterações administrativas por que passou a área urbana do Governo
Federal na década de 80.
Tivemos quase que um Ministério, a cada dois
anos, com nome diferente, localização diferente, enfim, uma dificuldade muito grande de se implementar
políticas públicas em função dessa interrupção de ordem administrativa por que passou a área federal urbana. Tivemos ainda, no âmbito do Ministério da Ação
Social, em 1991, outra iniciativa de reformular a lei,
mas não foi conclusiva. Ela ocorreu também mais recentemente, na segunda metade da década de 90.
Talvez eu me alongue um pouco, Deputado.
V.Exa., por favor, me acompanhe no tempo. A idéia é
apresentar-lhes essa retrospectiva, identificando
pontos do padrão de urbanização, fazendo uma relação desse padrão com os impactos dos índices das
normas que a lei prescreve.
Enfim, a idéia do IPEA é justamente, à luz das políticas públicas, que é a nossa tarefa, recomendar o
aperfeiçoamento dessas normas. Uma das nossas tarefas é avaliar políticas públicas e seus instrumentos. Nesse sentido, nossa contribuição tem o interesse de meIhorar o planejamento urbano e torná-lo mais eficaz,
porque acredito que normas inadequadas e ineficazes,
que não têm sido úteis, têm de ser melhoradas.
Faço minhas as palavras dos que me antecederamo Grande parte do que foi dito pelos colegas da
Confederação e do SECOVI infelizmente é uma realidade.
Vou tentar falar rapidamente com o auxílio da
projeção de imagens.
(Exibição de imagens.)
Primeiramente, quero apresentar-lhes algumas
características do padrão de urbanização recente do
País, hoje. O primeiro ponto é a periferização dos centros urbanos. Esse é um aspecto importante das nossas aglomerações urbanas, que são 49 e reúnem cer-
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ca de quase metade da população total do País. Essa
periferização se dá especialmente por loteamentos
clandestinos - até por algumas favelas, mas em geral
por loteamentos clandestinos, que também se situam
em algumas áreas centrais das cidades.
Um outro ponto importante que diz respeito a
essa periferização é a informalidade do uso e ocupação do solo, tanto no que respeita à propriedade - em
geral, as pessoas não têm título de propriedade quanto ao planejamento e às normas urbanísticas e
edilícias. Quer dizer, há uma série de artigos publicados na mídia - e temos algumas pesquisas no âmbito
de algumas cidades e dos Estados - que mostram
que esses índices chegam até a 40%,50% de grandes aglomerações urbanas, como por exemplo Recife, Belém, Fortaleza e São Paulo também.
No caso, o crescimento urbano fora dos padrões de estruturas informais é uma característica
também importante da nossa urbanização, e por fim a
reversão do paradigma tradicional do planejamento
urbano, que é justamente planejamento, infra-estrutura, construção e ocupação. Atualmente esse processo é totalmente revertido. Temos primeiro uma ocupação; depois a construção; a infra-estrutura, quando
dá; e o planejamento, quando é possível. Então, na
verdade, vemos hoje exatamente o inverso desse
processo.
No que diz respeito ao parcelamento do solo e
ao planejamento e à gestão urbana, as avaliações
que têm sido feitas à luz de pesquisas também do
IPEA com parceiros, com colegas das universidades
e de instituições de pesquisa de Prefeituras e de Estados, apontam para uma regulação inadequada em
geral, que freqüentemente tem gerado mais custos
do que benefícios e dificilmente reflete a capacidade
de pagamento dos cidadãos urbanos. Isso tem muito
a ver com o tema do parcelamento do solo urbano.
Em geral, os lotes legais que são ofertados não alcançam, infelizmente, a população mais pobre, que recebe até três salários mínimos. Essa população não é
considerada nesse processo.
A inadequação e insuficiência de políticas e instrumentos de planejamento urbano muitas vezes tem
contribuído para perpetuar a pobreza, e por último a
impossibilidade de atender aos cinco níveis de regulação urbana, quais sejam: os planos diretores, os zoneamentos, as leis de parcelamento do solo, os códigos de edificação e os padrões das concessionárias
dos serviços públicos.
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Em geral essa regulação não tem sido feita para
atender às populações mais pobres e que não têm
condições, às vezes, sequer de ter recursos para a
sua própria alimentação. Temos na linha de pobreza,
hoje, 50 milhões de brasileiros - estudos recentes
mostram isso - que necessitam de uma reavaliação
das nossas políticas públicas e das nossas normas.
Isso é apenas um exemplo. Já mostrei, no âmbito da discussão da violência urbana, uma pesquisa
importante do IBGE sobre orçamentos familiares. Ela
foi aplicada em 1988, em 1996 e está sendo aplicada
este ano. É uma pesquisa muito importante, porque
mede justamente o padrão de consumo dos cidadãos
- nesse caso, pergunta-se se o domicílio é próprio ou
não.
Na verdade, podemos observar que de 1988
para 1996 tivemos um aumento de cerca de 60% para
quase 70% de domicílios próprios, mas em geral a
população não tem título dessa propriedade. Essa
produção, em geral, é ilegal. Isso foi confirmado especialmente com dados em Curitiba e no Rio de Janeiro.
No que diz respeito ao dimensionamento desse
problema dos loteamentos ilegais que são produzidos
em desacordo com as normas, hoje, no Brasil, de
acordo com essa pesquisa feita pelo IBGE em 1999,
do total de 5.506 Municípios, na maioria, digamos assim - quase a metade -, os problemas estão relacionados aos loteamentos clandestinos. São 2.418 Municípios que apresentaram loteamentos irregulares e
clandestinos, muito mais até do que favelas, convergindo para a idéia de que esse padrão de crescimento
está ocorrendo de forma ilegal.
Essa pesquisa do IBGE, que trabalha com informações básicas dos Municípios, mostra ainda, no
que diz respeito a programas habitacionais, que poucos Municípios têm empreendido programas de regularização dessas áreas, sejam elas de favelas ou de
loteamentos clandestinos. Desse total de 5 mil, apenas 506 Municípios estiveram presentes com alguma
ação na área de regularização de favelas e de loteamentos.

É interessante observar ainda que poucos Municípios - não chegam a quinhentos - têm algum tipo
de legislação sobre áreas de interesse especial e de
interesse social especialmente voltadas para adequação de instrumentos e de índices específicos para
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ajustamento dessas normas ao padrão de consumo
da população mais pobre.
Interessantes são os dados, que ainda necessitam ser avaliados, do Programa HABITAR, Brasil-BID,
que muitos dos senhores conhecem, É um programa
da Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano.
No âmbito desse programa há um projeto específico
relacionado à melhoria dos instrumentos institucionais de planejamento, que é o tal do DI dos Municípios.
São alguns dados preliminares de 1998. É impressionante! Todos os Municípios que querem candidatar-se a esse programa têm de fazer uma avaliação
dos seus instrumentos de planejamento e gestão, inclusive da Lei n° 6.766/79, de parcelamento do solo
urbano, adotada no Município. Nesse caso, muitos
Municípios apresentam percentuais bastante pequenos para aprovação. Por exemplo, Municípios importantes, como Salvador, Fortaleza e Belo Horizonte,
em um ano não chegaram a aprovar nenhum projeto.
Gostaria de registrar que um dos processos que
mais têm prejudicado a oferta de lotes legais à população é o prazo de tramitação dos projetos apresentados. Por exemplo, no caso da pesquisa do IPEA, fizemos um trabalho em que identificamos até cinco anos
para ser aprovado um projeto de parcelamento no
âmbito de uma Prefeitura. Na verdade esse é um
tema complicadíssimo, porque a população não espera tanto tempo. Encontramos problemas de natureza técnica e burocrática, procedimentos que têm de
ser simplificados no âmbito da legislação.
Gostaria de adiantar, no que diz respeito a essa
questão dos prazos, que muitos Municípios têm conseguido apresentar uma legislação mais eficaz, mais
consentânea com o padrão de urbanização.
Por exemplo, podemos ver - como falei, são dados preliminares, de 1998 - que Belém aprovou dois
projetos; Fortaleza, nenhum; Recife, nenhum; Salvador, só seis; Ipatinga, um; Timóteo, um; Belo Horizonte, 76, mas deve ter havido alguma ação de mais alcance da própria Prefeitura; Rio de Janeiro, nenhum.
Vamos adiantar. Aqui temos dados mais interessantes: Florianópolis, três; Porto Alegre, quatorze; Goiânia, quatorze; Cuiabá, só um.
Observamos que poucos projetos são aprovados. As populações têm crescido, sabemos disso. Se
formos verificar as taxas de crescimento da população, veremos que há algum problema. Em geral essa
produção está sendo feita à revelia dos registros das
administrações municipais.

Sexta-tcira 22

02217

É interessantíssimo esse dado que saiu no
Estado de S. Paulo, no dia 30. Ele mostra a dimensão do mercado informal no País, nas favelas e loteamentos clandestinos. Alguns dados me impressionaram muito. Vamos até iniciar no IPEA uma pesquisa
sobre mercado informal de terras nessas áreas, justamente para tentar conhecer melhor o assunto, porque
é uma área muito pouco conhecida. Para se ter uma
idéia, uma casa de quatro cômodos, em favelas de
São Paulo, custa de 9 mil a 20 mil reais, à vista. Por 20
mil reais, qualquer cidadão poderia comprar um apartamento da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano - CDHU, de São Paulo, de 45 metros
quadrados, financiado em 25 anos, no Bairro de Jabaquara, no valor de 18 a 20 mil reais. São dados recentes do Estado de S. Paulo, baseados em uma pesquisa de mestrado - ele agora está fazendo doutorado - de um colega da USP. E o preço de uma casa de
alvenaria, de dois cômodos, varia de 4 a 5 mil na favela, e o aluguel gira em torno de 150 a 200 reais. São
dados, acredito, que podem ser até transportados
para o caso do Rio de Janeiro e de outras aglomerações do Brasil, inclusive Porto Alegre.
Esse é o nosso quadro real. Acreditamos que
essas pessoas poderiam na verdade pagar no mercado formal, mas está havendo um problema muito grave de oferta para a população de toda essa produção
habitacional. Temos dados também de que a produção formal só alcança de 25% a 26% dos domicílios
produzidos. Quer dizer, grande parte da população,
quase 80%, se vira e busca uma solução.
Continuando a análise e avaliação do planejamento e gestão urbana, alguns pontos foram resultados de nossas pesquisas, identificando mecanismos
legais, operacionais e institucionais que devem ser
aperfeiçoados e aplicados para a melhoria da prática
do planejamento urbano e do uso do solo. Nesse caso
inclui-se a Lei n° 6.766/79, que é o nosso foco. Estratégias devem ser adotadas para a contenção da deterioração social e física dessas áreas, bem como novos parâmetros, para o planejamento e a gestão do
solo.
Esses foram pontos cruciais de pesquisas recentes do IPEA, avaliando justamente, entre outros
instrumentos, a Lei n° 6.766/79.
Inadequação de políticas e instrumentos de planejamento de gestão urbana, do ponto de vista físico,
espacial, social e econômico. Essa regulação é mui-
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tas vezes rígida, excessiva e complexa e não consegue acompanhar a dinâmica urbana. Isso, naturalmente, não está generalizado. Porém, em grande parte dos instrumentos que avaliamos, infelizmente chegamos a algumas conclusões. Conseguimos identificar alguns Municípios mais eficazes do que outros e

Simplificação das normas e procedimentos legais - no caso, a Lei n° 6.766/79 foi destacada na pesquisa como uma das principais - e eficácia dos instrumentos de planejamento e gestão urbana. Os resultados da ação pública devem refletir os objetivos pretendidos, o que nem sempre ocorre.

descobrir por que eles conseguiam melhores resultados na aplicação de certos instrumentos.
Fortalecer o planejamento e a gestão urbana
como ponto importante a ser enfrentado. É uma nova
abordagem holística, do ponto de vista de novos parâmetros que também servem à Lei n° 6.766/79, que
deve refletir a realidade e superar deficiências legais,
técnicas e burocráticas e aperfeiçoar a regulação e o
sistema de formação e a capacitação técnica do corpo dos Municípios, dos técnicos e dos especialistas,
bem como dar maior agilidade à gestão pública.
No que diz respeito à formulação e revisão dessa regulação de planejamento urbano, a idéia é que
essa regulação e esses instrumentos, em geral, incluindo a Lei nO 6.766/79, se ajustem às tendências, aos
fenômenos e aos processos atuais de transformação
tecnológica e espacial.
Esse ponto foi abordado pelo colega, e eu acredito que ele esteja começando a ser investigado. A
UNICAMP começou estudo importante sobre o novo
rural, mostrando, do ponto de vista econômico, que
grande parte dessas transformações tem rebatimento
curtíssimo, naturalmente, na ocupação do solo urbano. A reestruturação produtiva, por exemplo, tem implicações muito fortes. Nesse sentido, acredito que,
hoje, o que é rural e o que é urbano está sendo objeto
de discussão.

Em relação ao aperfeiçoamento dos instrumentos, é importante e útil a capacitação dos atores e demais agentes de desenvolvimento urbano - quer dizer, não só daqueles que produzem e estão envolvidos no tema, mas também dos técnicos que aprovam
as leis, os projetos e os procedimentos.
A eficiência administrativa é um ponto importante para que possamos ter menos diferenciação entre
a cidade real e a cidade legal e superar os problemas
da população pobre, associados aos processos de
ocupação informal do solo, bem como aos que conduzem ao subemprego, nesse caso.
Integração espacial e social. Superar dualidades - cidade informal, cidade formal. Os senhores conhecem muito bem o caso do Distrito Federal, em que
esse problema também alcança a classe média. Apesar de se tratar de outra questão, passa pela avaliação dessas normas e leis.

Não sei se os senhores tiveram conhecimento
de consulta realizada pelo IBGE. Nós fomos lá discutir
as áreas de maior densidade populacional no Brasil.
Propusemos a criação de um grupo de trabalho para
definir o que é rural e o que é urbano. A idéia é a de
que onde há pessoas deve haver equipamentos e
condições de moradia e de vida saudável.
Esse tema ainda precisa ser bem investigado,
mas na minha opinião passa também pela discussão
da Lei n° 6.766/79.
Adequação às condições sociais e econômicas
da população. Conforme já disse, as normas administrativas, urbanísticas e edilícias devem refletir a capacidade de pagamento dos cidadãos. Isso também
vale para as concessionárias de serviços públicos.

Voltando ao tema em que a Lei n° 6.766/79 também se insere, no que diz respeito aos instrumentos,
a avaliação feita, que tentarei explicar mais adiante,
diz respeito à existência formal e real do próprio instrumento. Muitas vezes a lei existe mas não é aplicada. É como se não fosse considerada a sua eficácia,
no que diz respeito aos objetivos pretendidos.
Vou falar um pouco da Lei n° 6.766/79. Ela foi
criada especialmente como instrumento de defesa do
consumidor. Por incrível que pareça, a idéia era essa
na época, em 1979. Servia muito mais para defender,
digamos assim, o proprietário do lote. Logo, seu foco
ia muito mais nessa direção. Acontece que ela, de repente, transformou-se em importante instrumento de
desenvolvimento urbano. Mas, na verdade, inicialmente sua intenção era defender o comprador do lote.
Flexibilidade versus rigidez, adequação socioeconômica, clareza e eficiência. Esses são princípios
importantes na avaliação da legislação urbanística
em que se insere também a Lei nO 6.766/79.
No que diz respeito aos condicionantes dessa
informalidade toda, especialmente dessa produção
ilegal de lotes, observamos inadequação dessa nor-
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ma, regulação rígida em geral e métodos de análise
equivocados na identificação de problemas urbanos.
Vou andar rápido, porque quero identificar a Lei
n° 6.766/79.

(Exibição de imagens.)
Temos aqui pesquisa do IPEA sobre gestão do
solo de crescimento urbano, que tentou apontar os
prazos de tramitação em Recife, São Paulo, Curitiba e
Porto Alegre. Em São Paulo, vão de um a dois anos.
Há casos em que há demora de sete anos para aprovação do projeto. Enfim, fizemos uma avaliação de
eficácia do tempo de tramitação do projeto e constatamos que Recife apresentou os melhores dados: de
seis a oito meses, e até dois anos. Porto Alegre, no
caso, apresentou o maior tempo de tramitação; depois, Curitiba e São Paulo.
No que se refere à Lei n° 6.766/79, a primeira
pesquisa sobre seus impactos foi feita em 1984, no
âmbito do CNDU, e já apontou certa retração de lotes.
Há registros de que em Recife houve retração importante de oferta de lotes, depois de aplicação da lei.
Algumas Comissões Técnicas do CNDU, nos anos
80, trabalharam certos dispositivos de aperfeiçoamento dessa lei. Uma portaria do Ministério da Ação
Social, em 1991, também iniciou a sua reformulação.
Por último, os senhores têm conhecimento da Lei n°
9.785/99, que também reformulou a Lei n° 6.766/79
mais recentemente. Basicamente, são essas as iniciativas de que ternos conhecimento, de melhoria da
Lei n° 6.766/79.
Este é um quadro-resumo da nossa pesquisa.
Ele mostra o processo de parcelamento do solo. Pode
ser oficial, no caso, se é administrativo, e legal, do
ponto de vista jurídico. Nesse caso, tentamos conceituar o que é clandestino e o que é irregular. Clandestina, no nosso entendimento, seria toda produção feita
à revelia das leis e das normas, em qualquer parcelamento; e irregular, aquele parcelamento em que se dá
entrada na Prefeitura, mas a execução está em desacordo com o projeto aprovado. Enfim, procuramos,
nessa pesquisa, tentar conceituar um pouco esse
tema, que ainda carece de maior aprofundamento.
A regularização, Sr. Presidente, é muito importante, conforme foi dito por V. Exa. Incluí este tema em
função de estudos feitos recentemente, mostrando os
entraves que têm sido apontados para a regularização de loteamentos.
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Do ponto de vista jurídico, urbanístico e edilício,
várias dificuldades têm sido encontradas. Muitas vezes o Prefeito tem vontade política mas não consegue
colocá-Ia em prática porque há toda uma dimensão
jurídica e não depende do Poder Executivo Municipal
a resolução do problema. Temos, por exemplo, o caso
das restrições quanto ao processo de regularização
fundiária, especialmente no que se refere aos procedimentos burocráticos e ao longo prazo de tramitação.
Muitos Municípios começam o processo de regularização - os Municípios de Diadema e Santo André são
grandes exemplos -, mas não conseguem terminá-lo totalmente em função de restrições do próprio
Ministério Público e do Poder Judiciário.
No que se refere a restrições, ternos também
abordagem inadequada de planejamento urbano, regulação urbanística e edilícia, cultura institucional, visão
legalista e conservadora. Muitas vezes essa cu~ura institucional - não só do ponto de vista das pessoas que
trabalham com planejamento urbano, mas também daquelas de outras áreas dessa dimensão jurídica - tem
dificultado bastante esse processo de regularização.
Não sou eu quem está dizendo isso. De fato ternos estudos que tratam do assunto e registros de técnicos de
Prefeituras que apontam esse problema.
Ainda em relação à restrição, há grande número
de loteamentos aprovados pelo Município, mas sem
registro no Cartório de Imóveis, considerados legalmente áreas vazias. Há um descompasso muito grande, digamos assim, entre o que existe de real na própria burocracia e o que existe de fato na cidade.
Temos alguns estudos que também demonstram
certa dificuldade na relação com o Ministério Público.
Muitas vezes, o Município tem interesse e deseja, do
ponto de vista programático, realizar a tarefa de avaliação, mas esbarra com dificuldades importantes no âmbito do Judiciário. Não vou me alongar muito nesse ponto, porque o que interessa está um pouco à frente.
Ainda no que diz respeito às restrições, temos
exigências indevidas e conflitos legais - parecer dos
oficiais de registros de imóveis. Há muitos problemas
indicados no âmbito do registro de imóveis, como dificuldades de aceitação dos dispositivos dessa lei recente. Inclusive já estão sendo registrados em alguns
cartórios brasileiros lotes com dimensões inferiores a
120 metros quadrados e infra-estrutura básica. São
pontos que entram em conflito com os próprios cartó-
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rios. Há uma dificuldade muito grande de aceitação
de padrões que não sejam os mais conhecidos.
Enfim, outras restrições são a falta de autonomia do próprio Município, do Poder Executivo e conflitos conceituais. Muitas vezes há entendimento conflituoso de algumas expressões, de alguns termos, que
devem ser melhor trabalhados, especialmente infra-estrutura básica, regularização administrativa e
regularização jurídica.
Os senhores já conhecem a Lei n° 9.785/99, que
altera parte da Lei n° 6.766/79, no que trata de desapropriação por entidade pública, de registros públicos
e de parcelamento do solo urbano. Entendemos que
essa lei foi importante, mas acreditamos que temos
de avançar muito mais.
Gostaria de parabenizar especialmente a equipe da Câmara por tentar tomar essa iniciativa novamente. Acreditamos que, do ponto de vista do desenvolvimento urbano, é um grande desafio reformular a
Lei n° 6.766/79.
No que tange ainda à promoção de habitação
de interesse social, temos a regularização da posse
da terra mediante alienação, concessão onerosa e
gratuita e usucapião coletivo. É disso que trata essa
lei a que nos referimos anteriormente.
Como eu disse, em relação à Lei n° 6.766/79, as
zonas especiais de interesse social são um avanço
que deve ser bem considerado, mas ainda há restrições com relação ao tema: reconhecimento da ocupação; definição de índices urbanísticos específicos,
o que é um tema importante; necessidade de harmonização dos procedimentos urbanísticos com os procedimentos jurídicos, que as Prefeituras têm apontado como um dos principais problemas; restrição da legislação ambiental com o Código Florestal, que, conforme foi dito, de fato tem existido bastante; restrições
ambientais, que também devem ser revistas à luz de
uma compatibilização maior do desenvolvimento urbano; e desconhecimento da complexidade do processo de regularização, muitas vezes.
Enfim, gostaria de destacar o Estatuto da Cidade, a Lei nO 10.257, de 2001. Ele tem dois itens importantes que facilitam o trabalho que vai ser empreendido agora, de reformulação da Lei nO 6.766/79. O primeiro item diz respeito à simplificação da legislação
de parcelamentos e ocupação do solo e das normas
edilícias com vistas a permitir a redução dos custos e
o aumento da oferta de lotes nas áreas habitacionais.
Eu acredito que, se essa diretriz - o Estatuto da Cidade - for cumprida de fato e empreendida com vontade, teremos grande chance de conseguir algum resul-
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tado. Então eu destaquei esses dois itens, no meu entendimento os mais importantes, no que diz respeito à
Lei nO 6.766/79.
Outro item seria a isonomia de condições para
os agentes públicos e privados na promoção de empreendimentos e atividades relativas ao processo de
urbanização. À luz dessas discussões sobre o aperfeiçoamento da lei, empreendedores disseram, em depoimentos ao vivo, que antes da Lei n° 6.766/79 conseguiam de alguém que quisesse comprar lote, como
seguro, até ferro de passar roupa. Há aqui muitas pessoas que estavam presentes naquela ocasião. Nesses depoimentos eles mostraram que, antes, uma
empregada doméstica, por exemplo, poderia dizer
que daria como seguro o seu ferro de passar roupa e
que traria o dinheiro no dia seguinte, para adquirir seu
lote. Em resumo, acredito que essas duas diretrizes
do Estatuto da Cidade podem contribuir muito para
essa tarefa de ofertar lotes legais à população.
No que diz respeito a políticas públicas, em relação à urbanização e legalização administrativa, urbanística e jurídica das favelas e loteamentos, um ponto
importante que o IPEA enfoca, em termos de política
urbana, é a produção de lotes legais. Eu acredito que
o grande esforço é este: como fazer isso, seja para
habitação coletiva, seja para habitação vertical, seja
para habitação horizontal? A produção de lotes legais
e o seu financiamento são hoje um grande desafio
para a política urbana.
Enfim, como agenda para discussão, eu apontaria os seguintes pontos, à luz dos trabalhos feitos:
1) Rever o escopo e a abrangência da Lei nO
6.766/79, considerando-se as transformações ocorridas, como falei anteriormente - institucionais, legais,
padrões de urbanização, planejamento urbano e novos instrumentos. Acredito que é necessário haver
uma reformulação mais geral no escopo da lei;
2) Dar ênfase ao aumento da oferta de terras urbanas. Penso que essa revisão também deve ter esse
princípio, no sentido de tentar alcançar de forma convergente o desenvolvimento urbano e a eqüidade;
3) Viabilizar a produção de lotes e aumentar a
oferta de unidades habitacionais. Isso está também
no Estatuto da Cidade;
4) Rever atribuições de loteadores do Poder PÚblico, visando melhorar as condições para o exercício
da atividade de parcelamento de solo urbano;
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5) Simplificar os procedimentos de aprovação
de loteamentos;
6) Rever procedimentos para os loteamentos
em regiões metropolitanas e reduzir as custas cartoriais.
Alguns temas deveriam ser tratados com mais
atenção na revisão da Lei n° 6.766/79. Isso está em
toda agenda de política urbana, mas eu gostaria de
registrar novamente. São eles: tamanho mínimo de
lote, que é um tema polêmico - pode ser fato consumado para alguns, mas, no nosso entendimento, ele
mereceria maior discussão; loteamentos legais e reguiares; parcelamento em áreas rurais; burocratização; controle de expansão urbana; conceito de área
urbana e de expansão urbana; características de loteamento; densidade de ocupação; sítios de recreio;
anuência prévia pelos Estados; preço dos lotes; limitação a empreendimentos; papel do Ministério Público etc.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Sampaio)
- Agradeço à Ora. Diana sua ampla e clara exposição.
Ela toca em um ponto importante, que é reduzir o
abismo entre a cidade formal e a cidade informal.
Informo que uma das primeiras funções públicas 9ue exerci foi como Superintendente de Planejamento Urbano da Prefeitura do Rio de Janeiro, por
volta de 1986/87. Na época, orientados pelo Prefe~o
Saturnino Braga, tínhamos a intenção de regularizar
os chamados loteamentos clandestinos ou irregulares; não digo as favelas, mas os loteamentos.
O Rio de Janeiro, naquela época, tinha cerca de
quinhentos loteamentos irregulares: ou porque nunca
passaram por um processo de aprovação na Prefeitura - seriam mais os clandestinos -, ou porque tiveram
uma fase de aprovação e depois não foram registrados, ou porque simplesmente o loteador não os dotou
da infra-estrutura desejada. O fato é que aqueles moradores não tinham a plenitude da sua propriedade
em função de algum tipo de irregularidade. Essa situação deve ocorrer com freqüência em outras cidades
brasileiras.
Obrigado pela sua exposição.
Passo a palavra à Ora. Nídia, minha amiga dos
tempos do Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM, que vem trazer sua contribuição para
este importante tema.

A SRA. NíDIA INÊS ALBESA DE RABI - Em
primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite e a
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oportunidade de trocar com vocês um pouco da nossa experiência no Instituto Brasileiro de Administração Municipal, na assessoria aos Municípios, exatamente nessa difícil tarefa de ordenamento da expansão urbana.
Realmente, falar de parce Iamento da terra e. falar um pouco sobre a dinâmica do crescimento das cidades. Nesse sentido, o século XX, no Brasil, foi de
um processo de urbanização intensíssimo, que deixou marcas muito notáveis em todas as cidades, especialmente a partir da década de 50, quando tínhamos 36% da população morando em cidades. Passamos para a década de 70 com quase 60%, e na de 80
inverteu-se completamente essa relação, pois já tínhamos 70% da população na área urbana. E foi exatamente nesse momento que surgiu a Lei n° 6.766,
em 1979, já diante dessa situação de perplexidade,
em que as cidades estavam apresentando enormes
áreas periféricas, ocupadas por loteamentos clandestinos ou irregulares.
Então, na verdade, essa preocupação veio a tomar forma, até um pouco imperfeita, como vimos no
decorrer dos anos, mas trouxe uma série de considerações importantes quanto à necessidade de ordenar
essa ocupação territorial.
O segundo momento de avaliação, já em 1999,
dá-se com a Lei n° 9.785/99, que introduz modificações à Lei n° 6.766/79, exatamente a partir da constatação de que essa lei não estava dando conta de uma
grande parcela da população de baixa renda em seus
assentamentos. Então, tentando corrigir uma série de
defeitos da lei ou ampliar as suas disposições, foram
introduzidos dispositivos, em primeiro lugar já para
adequar esse ordenamento a algumas modificações
ocorridas com a promulgação da Constituição de
1988, que, como todos sabem, introduziu o capítulo
de política urbana e algumas questões importantes,
como a participação popular no planejamento municipal. Assim, com essa modificação de 1999, a Lei n°
9.785/99, introduz-se a figura do plano diretor na Lei
n° 6.766/79 e criam-se alguns instrumentos para tentar facilitar exatamente os processos de licenciamento e aprovação de projetos dirigidos especificamente
para os chamados loteamentos populares ou zonas
de especial interesse social. Então, foi bastante importante o momento dessa introdução, que inclusive
ainda precisa de uma avaliação, e até seria muito interessante que essa pesquisa feita por Diana continuasse também, para se verificar qual foi o efeito de alguns dispositivos introduzidos nessa lei.
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Mas, em geral, o que propõe esse conjunto, ou
seja, a lei, depois de modificada? São disposições
que relacionam a infra-estrutura adequada a parcelamentos mais populares, que simplificam as exigências de infra-estrutura definidas anteriormente na Lei n°
6.766/79, que definem áreas para equipamentos urbanos e comunitários, abrindo um pouco, deixando
para o Município uma maior autonomia na definição
das percentagens de áreas necessárias para esses
equipamentos, relacionando-os exatamente com o
instrumento do plano diretor, que já havia sido hierarquizado pela Constituição de 1988. Portanto, essa lei
tenta inserir também a questão do loteamento dentro
do planejamento municipal. Essa intenção está explícita. Com relação às diretrizes para a Prefeitura, ela
define que os Municípios com mais de 50 mil habitantes que tenham plano diretor poderão ser dispensados das diretrizes de loteamento, tentando simplificar
também a questão do processo de aprovação.
Enfim, a lei trata, em geral, de procedimentos
para aprovação e execução, dos procedimentos legais, admitindo também a cessão de posse em parcelamentos populares. Essa é uma questão muito importante, já que há a liberação da exigência do título de
propriedade para urna informalidade maior, a questão
da posse em imóveis que estão em processo de desapropriação ou emissão provisória de posse, tentando realmente aproximar o instrumento do loteamento
a pessoas de renda mais baixa.
Enfim, os dispositivos gerais e os contratos não
são tão importantes. Mas o que eu quero focalizar um
pouquinho mais é um tema que já foi levantado aqui,
ou seja, essa questão dos desafios urbanísticos ambientais, e nesse sentido gostaria de prestar algumas
informações ou apenas tecer alguns comentários sobre o trabalho que fazemos junto aos Municípios para
ajudá-los a pensar os instrumentos urbanísticos em
relação às questões ambientais e a um desenvolvimento mais integrado. Antes disso, gostaria de dizer-lhes que a Lei nO 6.766/79 trata de duas modalidades básicas de parcelamento: o loteamento, que impõe a abertura de novas vias - esse é um conceito
que todos já devem conhecer, mas é bom lembrar, e o
desmembramento, que é a divisão de uma gleba em
lotes sem a necessidade de abrir novas vias.
Apesar de parecer menos problemático, no sentido da regulação ou do ordenamento, o desmembramento também traz algumas questões para os Muni-
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cípios, no sentido de que, dependendo dos tamanhos, as glebas têm que ser regulamentadas e tratadas como se também fossem loteamentos. Mas falta
realmente, e já foi mencionado aqui, outro tipo de regulamentação para uma forma mais híbrida de expansão urbana, que está acontecendo com muita freqüência e já vem preocupando não só várias cidades
do Brasil como também outros países da América Latina. Refiro-me ao surgimento dos loteamentos fechados, os condomínios. Existem grandes áreas periféricas em metrópoles, até mais do que, por exemplo, no
Rio de Janeiro, na área da Barra da Tijuca, em cidades como Buenos Aires etc., em que a preocupação
vem crescendo muito, em face da privatização do espaço público e da criação de células que não se comunicam com as cidades. Então, esse também é um
desafio urbanístico que temos de considerar.
A Lei n° 6.766/79, no seu art. 3°, diz que somente será admitido o parcelamento do solo urbano, para
fins urbanos, em zonas urbanas, de expansão urbana
ou de urbanização específica, assim definidas no piano diretor. Então, esse é o primeiro desafio que os
Municípios enfrentam para ordenar, digamos, esse
processo de parcelamento da terra. E, nesse sentido,
o momento da elaboração do plano diretor é realmente uma ocasião privilegiada para refletir não só sobre
a estratégia de desenvolvimento e de crescimento
das cidades, como para localizar e definir as áreas
que são mais adequadas para urbanização. Nesse
sentido também, é preciso considerar todos os condicionantes ambientais do sítio urbano, que devem ser
avaliados num nível macro, considerando o território
municipal como um todo. Há Municípios que têm mais
de uma área urbana, sedes dos distritos, que também
já possuem características que precisam dessa definição.
Aí surge um outro complemento bastante importante à questão do parcelamento da terra, que é uma
lei que parece muito simples, mas que normalmente é
esquecida também, que é a que trata do perímetro urbano. Apesar das dificuldades da legalização e da
aprovação de loteamentos, como Diana, também, tão
claramente observou, temos encontrado, na maioria
das cidades em que trabalhamos com plano diretor,
urna quantidade enorme de lotes já colocados no
mercado. Muitos deles, como V.Sa. mesma constatou, não são registrados no Cartório de Imóveis, nem
o Município tem urna idéia, uma informação completa
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da quantidade de lotes que já existem comprometidos
no seu território. É um desafio muito grande não só
permitir a entrada de lotes regulares como regularizar
esse grande estoque que existe e considerá-los como
área de expansão urbana, porque não se trata exatamente de anexar permanentemente novas áreas, e
sim de consolidar a urbanização de maneira que esse
tecido urbano vá integrando-se à cidade.
Então, essa lei do perímetro urbano pode realmente funcionar, estrategicamente, para conter e
condicionar a ocupação desses lotes ou glebas, que
estão vazias dentro da área urbana, ou expandi-Ias.
Essa é uma decisão que vem atrelada às propostas
do plano diretor. Nesse sentido, o parcelamento realmente não pode ser tratado em nível local, com as especificidades que o colega estava mencionando, sem
que considere a questão do território e do plano diretor, integrada a uma visão um pouco mais local e de
acordo com as demandas de cada cidade.
Uma vez definido esse perímetro urbano, que
tem de estar adaptado à demanda, o Município tem
poderes de tributação, de planejamento, de controle
urbanístico e o poder de polícia necessário, e certamente vai assumir também os encargos do fornecimento de serviços públicos. Então, é muito importante dimensionar corretamente as áreas que devem ser
parceladas ou que estão já parceladas.
Na maioria dos casos, nosso problema tem sido
encontrar uma forma de inverter ou de condicionar
esse comprometimento de áreas. Descobrimos áreas
de preservação, ou com atributos ambientais muito
bons, que já estão comprometidas, completamente
loteadas. Mesmo sendo irregulares, os lotes já estão
vendidos a particulares e o Município não pode fazer
nada em relação a isso. Nesse sentido, alguns instrumentos do Estatuto das Cidades vêm também ajudar.
No caso das condições, dos requisitos urbanísticos que estão colocados na lei, quanto às áreas destinadas à circulação e a equipamentos, que já mencionamos, a lei já está estabelecendo essa articulação
com o plano diretor. Elas deverão ser proporcionais à
densidade de ocupação prevista no plano diretor ou
aprovada por lei municipal para a zona em que se situem. Essa foi uma alteração trazida pela Lei n°
9.785/99, uma alteração que considero interessante e
que tenta equacionar esse problema. Prevêem-se lotes com área mínima de 125 metros quadrados, frente de 5 metros e faixa não edificante de 15 metros.
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As restrições urbanísticas, que devem realmente condicionar e ajudar o Município na definição das
áreas que ele vai disponibilizar para o parcelamento,
são essas que estão aqui: terrenos alagadiços, aterrados com materiais nocivos à saúde pública - recentemente, em São Paulo, foi descoberto um grande
conjunto habitacional em cima de uma dessas áreas
-, ou com declividade superior a 30% seriam áreas
não parceláveis, mas muitos loteamentos já encontramos em que esses condicionantes não são respeitados. Outras restrições são: condições geológicas que
não aconselhem a edificação, áreas de preservação
ecológica ou em que a poluição impeça condições sanitárias, e além disso há algumas restrições de outras
legislações, como a legislação ambiental. Por exemplo, o Código Florestal, Lei Federal n° 4.771, de 1965,
fala sobre o topo dos morros, que também não poderiam ser parcelados; a questão de vegetação de restinga; a mata atlântica etc. São restrições que têm de ser
observadas e analisadas no macrozoneamento urbano que vai determinar as áreas de ocupação e de parcelamento.
Mas há um nível micro, diria eu. As Prefeituras
também poderiam sensibilizar-se, e essa tem sido
uma das nossas preocupações, num trabalho feito
para integrar o programa de conservação de energia,
que nós iniciamos no IBAM há seis anos, inclusive
bem antes de a crise se aguçar, no sentido de ajudar
os Municípios a implantarem sistemas de gestão
energética local. Então, estudamos, em cada um dos
instrumentos urbanísticos, como seriam e em que
momento essas questões poderiam ser abordadas e
consideradas. E, na questão do loteamento, assim
como na arquitetura e na ecoarquitetura, tentamos
adaptar às condições climáticas a orientação das
ruas, o traçado das ruas em relação às curvas de nível etc. São condições que dependem das situações
climáticas de cada local e que podem determinar traçados específicos, como os senhores podem observar aí, em relação aos ventos dominantes, à insolação e até à arborização de ruas, elementos quanto
aos quais as Prefeituras podem aconselhar e orientar
os empreendedores.
Uma das condições urbanísticas - urbanísticas
e ambientais, diria eu, porque o urbano e o ambiental
está muito relacionado; é difícil considerar uma coisa
separada da outra -, é também expressa na própria
lei, enquanto define que as vias de loteamento deve-
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rão articular-se com as vias adjacentes oficiais e harmonizar-se com a topografia local. Esse é um princípio que aparentemente seria muito fácil, mas realmente há uma dificuldade muito grande, pois as Prefeituras não têm diretrizes para o sistema viário que
facilmente possam passar para os empreendedores;
então, o que acontece muito é o esquema que está na
figura de baixo, que mostra uma cidade real, onde realmente cada parcelamento tem uma direção diferente e o sistema viário não se articula, não se integra.
Isso dá lugar a uma série de problemas: ineficiência
de transportes, ineficiência do uso dos espaços públicos, e a criação, também, de vazios urbanos, que é
um grande tema que vai ser retomado agora, no que
chamaria de "terceiro momento", que também levanta
uma nova preocupação: a questão da expansão das
cidades e do desenvolvimento urbano, que vem com
a aprovação recente do Estatuto da Cidade.
O Estatuto da Cidade, como todos já sabem,
vem regulamentar os arts. 182 e 183 da Constituição
Federal. Realmente, ele reforça a autonomia do Município para a elaboração desses instrumentos. Por
isso, com relação aos comentários do colega, acho
que o Município tem tudo para, com seis próprios meios, os mais humildes possíveis, tentar um ordenamento territorial. Ninguém impede. Nem o fato de a
Constituição determinar que acima 20 mil habitantes
quer dizer que abaixo de 20 mil habitantes os Municípios não possam trabalhar nos seus planos diretores
ou planos de ordenamento territorial.
Então, o importante desse capítulo foi a instituição de três instrumentos: o parcelamento e a edificação compulsórios, o Imposto Predial e Territorial
Urbano progressivo no tempo e a desapropriação
com títulos da dívida pública. Essa seqüência dos três
instrumentos vem criar, então, uma possibilidade absolutamente nova. Com a intenção de recuperar a
função social da propriedade, agora o parcelamento
pode ser compulsório. A compulsoriedade traz também uma série de possibilidades novas para o desenvolvimento urbano e, no caso, novos desafios também para o Município, que tem que definir o que é subutilizado em relação a uma gleba, e com que padrões, como também orientar essa compulsoriedade
- ontem estávamos discutindo exatamente isso para o loteamento ou parcelamento de interesse social. Essa é uma grande questão sobre a qual a partir
de agora se abre o debate.
Só para concluir, quero dizer que o parcelamento é um instrumento que tem de estar atrelado aos ou-
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tros instrumentos urbanísticos, tanto o plano diretor
como o uso do solo em perímetro urbano. São complementares. Eles têm que trabalhar articuladamente.
Atualmente, com os próprios instrumentos do Estatuto da Cidade, como, por exemplo, a transferência do
direito de construir, para aqueles loteamentos que realmente infringiram normas ambientais muito sérias,
existe essa flexibilidade; quer dizer, o Estatuto da Cidade veio oferecer algumas possibilidades para o Poder Público negociar e tentar recuperar algumas condições que perdeu exatamente pelo descontrole que
houve na ocupação do território.
O processo de urbanização, de certa maneira,
encontrou os Municípios despreparados também institucionalmente para controlar esses processos.
Instrumentos como o usucapião, a concessão de direito real de uso e zonas habitacionais de interesse
social ajudarão também na legalização dos parcelamentos populares, mas todos têm que ser trabalhados dentro do contexto de uma visão integrada do desenvolvimento urbano.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Sampaio)
- Agradeço à Profa. Nídia a sua exposição, que aponta para a necessidade da integração dos diversos instrumentos, convergindo para o desenvolvimento urbano das cidades, com ênfase também na questão
ambiental.
Agora passo a palavra ao Dr. Haroldo Pinheiro
Vilar de Queiroz, Presidente do Instituto de Arquitetos
do Brasil. VExa. dispõe de 20 minutos.
O SR. HAROLDO PINHEIRO VILAR DE
QUEIROZ _ Obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimento aqui os Srs. Deputados, particularmente o Presidente da Mesa, Deputado João Sampaio, e o Deputado Clovis IIgenfritz, meus colegas, ambos ex-dirigentes do Instituto que presido transitoriamente hoje.
Comprimento também o Deputado Djalma Paes, Presidente desta Comissão, meus colegas, Diana, Alexandra Reski, ex-Presidenta do Sindicato de Arquitetos de São Paulo, e as senhoras e os senhores presentes.
Agradeço, em nome do Instituto de Arquitetos, o
convite para participar deste debate, já que ele inicia
a discussão sobre a revisão da Lei nO 6.766/79. É uma
oportunidade excepcional poder participar destes primeiros momentos de discussão, porque poderemos
levar essa discussão para dentro do instituto, que historicarnente se tem envolvido com a questão urbana
brasileira.
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Gostaria de fazer alguns comentários, como
dito, iniciais, a partir da ótica de um arquiteto que atua
especialmente com programas de cunho social, que
vão buscar dar habitabilidade a certos assentamentos humanos, assentamentos urbanos, vamos dizer,
desses montados apenas com habitação, onde há
necessidade de se chegar posteriormente a levar o
mínimo de habitabilidade, e como um dirigente, como
disse, transitório, de uma instituição que há tantos
anos discute o problema.
Existem várias leis hoje, todas relativamente recentes, que tratam da questão urbana, algumas em
validade, outras sendo revistas, outras ainda em discussão aqui, tais como o Fundo Nacional pela Moradia Popular, o Sistema de Moradia Popular, a Política
Nacional de Saneamento, associada às Leis nOs
6.766/79 e 9.785/99, que revisa a de n° 6.766, entre
outras coisas, o Estatuto da Cidade, a Medida Provisória n° 2.220, que complementa o Estatuto com os
artigos vetados pelo Presidente, a Lei n° 4.771, que
está sendo revisada pela Medida Provisória n° 2.080,
e o Código Florestal, que também, como já dito aqui,
toca a questão urbana.
Associado a isso não podemos deixar de observartambém a questão da Agenda 21, da sustentabilidade, a Agenda Habitat e os compromissos recentemente assumidos pelo Governo brasileiro quando da
Sessão Extraordinária da ONU que tratou dos assentamento humanos, a Istambul+5, à qual a Deputada
esteve presente, assim como o Deputado Clovis
IIgenfritz. Já ouvi os relatos do Deputado Clovis IIgenfritz e do Deputado Gustavo Fruet, que ilustram complemente a reunião e esses compromissos.
Gostaria de fazer um rápido panorama da atenção à questão urbana no Brasil, de 1930, quando tínhamos 20% da população brasileira em área urbana, até o ano 2000, quando chegamos a mais de
80%, invertendo a situação entre a população rural e
urbana.
Vejam que em 1950 tínhamos cerca de 36% da
população brasileira em área urbana. Até então não
havia uma discussão ordenada sobre a necessidade
de uma legislação que abordasse nacionalmente o
problema. Em 1951, no 4° Congresso Brasileiro de
Arquitetos já se chamava a atenção para isso e se
ofereciam alguns subsídios preliminares para essa
discussão. No início dos anos 60, já tínhamos quase
50% do Brasil em área urbana, aproximadamente
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45%, e discutiam-se muito as reformas de base, em
que despontavam basicamente as reformas agrária e
urbana. Em 1964 inicia-se o ciclo militar. Em 1963 já
havia ocorrido o Seminário do Quitandinha, não sei
se o Deputado chegou a participar, em que o Instituto
de Arquitetos do Brasil, junto com o IPASE, ofereceu
diversas contribuições, e já havia um grito, reclamando pela necessidade urgente e eminente - quer dizer,
um país já com quase 50% de sua população em área
urbana que não tinha regras definidas, especialmente
sobre a questão patrimonial com que se regiam as
transações e a evolução urbana. Vejam que em 1964,
já o ano 1 do Governo militar, estabelece-se o Estatuto da Terra, inclusive com definições de desapropriação imediata para fazendas que não cumpriam sua
função social, terras não produtivas. Em 1967 surge o
BNH e a nova Constituição Federal militar, em que,
pela primeira vez na história das Constituições, aparece a expressão urbana, ao tratar do Imposto Predial
e Territorial Urbano, apenas para isso.
Em 1979 vem a Lei n° 6.766/79 - vejam bem, já
com o País 65% urbano. Estou tocando nesses números apenas porque são referenciais. Não são tão fundamentais. Em 1985, veio a Assembléia Constituinte,
a formação do Fórum Nacional de Reforma Urbana,
que reúne entidades acadêmicas, profissionais, movimentos de base que pressionam pela necessidade de
uma abordagem mais definitiva sobre a questão urbana brasileira; daí os dois artigos da Constituição, o
182 e 183, que o projeto do Senador Pompeu de Souza, em 1989, aprovado no Senado Federal, visava regulamentar. Em 1999, chegamos à I Conferência das
Cidades, aqui nesta Casa, e à revisão da Lei n°
6.766/79, com a Lei nO 9.785/99. Finalmente, em
2001, a edição do Estatuto da Cidade, já com o País
com população urbana acima de 80%.
Cito tudo isso para comentar que todas essas
leis sempre vêm a reboque de situações dramáticas
já instaladas; daí o vício dessas leis de sempre chegar para corrigir problemas, coibir má arquitetura,
mau urbanismo, e a isso seguem os códigos de
obras, as legislações edilícias acabam perseguindo
essa abordagem também, infelizmente, acabando
por não conseguirem ser eficientes. Nunca conseguem coibir o mau urbanismo, a má arquitetura; ao
contrário, até inibem profissionais mais criativos, aplicados à questão urbana, criam uma situação burocrá-
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tica que não resolve o problema e dificultam para os
que buscam resolver.

a Estatuto da Cidade naturalmente é algo que
festejamos demais, como festejaremos certamente a
revisão dessa lei cuja discussão iniciamos aqui. Ela
traz avanços importantes do ponto de vista de abordagem, como, por exemplo, evita a criação de índices,
de áreas e tudo, e remete sempre para o plano diretor
municipal o paradigma para aplicação dos instrumentos que oferece, e naturalmente sublinha a possibilidade, vamos dizer, a instalação da gestão democrática das cidades como algo necessário para o correto
desenvolvimento urbano, o correto desenvolvimento
das cidades - quer dizer, não mais um programa de
governo, mas algo de fato necessário, como a honestidade também é necessária para se atuar em qualquer função pública.
Agora, vejam bem, o próprio Estatuto da Cidade
vem com a sua carga de instrumentos muito mais
para corrigir, novamente corrigir as situações graves
existentes. Nos debates de que temos participado sobre o Estatuto, costumo dividir o terna em três blocos.
No primeiro, discutimos os instrumentos para legali·
zação urbana, para dispor os assentamentos humanos - que pcr vezes, como Diana comentou aqui,
atingem mais de 50% da população de um Estado, de
uma cidade, de um Município, são verdadeiras cidades ilegais no centro ou coroando as cidades reais -,
esses instrumentos, que são o usucapião especial e
coletivo e a concessão de uso especial para fins de
moradia, que veio já na medida provisória. Preocupa-nos um pouco que se promovam essas legalizações sem, vamos dizer assim, isso seja o fim. Na verdade, há necessidade da humanização dessas áreas.
Não cabe apenas legalizar esses enormes assentamentos, especialmente no Rio de Janeiro, a Rocinha,
o Complexo da Maré etc. Há necessidade de humanização dessas áreas, de urna ação da Prefeitura voltada especialmente para criar áreas e situações de fato
públicas nesses aglomerados.
No segundo bloco, discutimos os instrumentos
para reordenação urbana, que seriam o parcelamento, a edificação e a utillização compulsória. que requer em torno de três anos para sua eficiência - quer
dizer, um ano para que o proprietário entre com um
projeto, a partir do momento em que tenha sido notificado, e depois mais dois anos para iniciar a construção, se não houver o IPTU progressivo no tempo, que
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é um IPTU sanção; não é o IPTU arrecadatório, é o
IPTU punição mesmo, que vai por cinco anos, duplicando ano a ano até os 15% -, e, finalmente, a desapropriação com pagamento em títulos. São os três
instrumentos. Preocupa-nos justamente esse tempo
para a ação governamental, que denota a necessidade de um equilíbrio entre as forças mais progressistas
e conservadoras na discussão que se travou aqui
dentro do Congresso Nacional. Então, nesse aspecto,
o Estatuto da Cidade é bastante conservador.
Quero sublinhar algo que vou abordar um pouco
mais à frente, que é a questão da necessidade de se
discutir a densidade urbana. As nossas cidades estão
extremamente rarefeitas.
Por ú~imo, o terceiro bloco de discussão envolve
os instrumentos já para planejamento e gestão urbana,
o direito de superfície, de perempção, que possibil~a o
estoque de terras para o Governo, a outorga onerosa,
que é fundamental para a moralização da administração pública e dos legislativos municipais, as operações
urbanas consorciadas, o consórcio imobiliário, a transferência do direito de construir, o estudo de impacto de
vizinhança, que, junto com o ElA/RIMA, faz um conjunto
muito importante para se preservar e se evoluir na qualidade de vida das cidades.
Chamo a atenção para alguns artigos que foram
retirados que caíram ao longo das discussões por inconstitucionalidade, porque teriam que ser oferecidos
pelo Executivo; é o caso da Agência Nacional de Habitação Social, que trata da arquitetura pública, que é
fundamental - o Deputado Clovis IIgenfritz tem um
trabalho formidável, que é até referencial para nós,
nessa questão da arquitetura pública - e, vamos dizer
assim, é ponto preliminar para se poder discutir realmente a importância da nossa profissão no contexto
urbano, porque hoje sabemos que mais de 70%, muito mais (infelizmente não ternos o dado preciso; ninguém tem, no Brasil), mais de 70% das construções
que se fazem no Brasil não têm a presença de arquitetos, de engenheiros, enfim, a presença técnica, profissional. Daí não há nem corno se coibir essa ausência profissional, porque o Estado não oferece arquitetura pública. Então, acabamos sujeitos aos que não
exercem a profissão com a correção devida.
Também lembro que um assunto importante
para discussão é a questão do Parlamento metropolitano, a gestão metropolitana das cidades.
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Talvez, no Estatuto da Cidade, o que seja mais
importante é o novo entendimento sobre a função social da propriedade urbana. Realmente o Estatuto
vem mexer, sim, com o entendimento de direito de
propriedade ao estabelecer relação menos feroz e
objetiva, em que haja a prevalência do interesse de
todos sobre o interesse de muitos, especialmente sobre o direito individual. E o entendimento necessário
da mudança de mentalidade sobre os direitos e deveres de propriedade deve vir acompanhado quer dizer
não se pode tratar do direito de propried~de sem s~
"
d Iscutlr a questao do dever de propriedade.
Há dois pontos a serem abordados numa revisão da Lei na 6.766/79. Primeiro, a questão do planejamento urbano. A facilidade como as cidades crescem com vazios já urbanizados internamente.
· .
d d b t
Rec ent ement e, pa rt IClpamos e e a e em que
',' M . t
d FAUUSP h
anca o, a
, c amava
a Profa . Erm nra
atenção para o fato de que Sa-o P I
'It'
d
au o, nos u Imos ez
anos, não precisaria ter crescido na sua malha urbana, com toda despesa de infra-estrutura, asfalto, esgoto, água e luz, se simplesmente se ocupassem as
áreas já urbanizadas da cidade. Ou seja, todos esses
recursos públicos que foram despendidos para estender à cidade poderiam ter sido aplicados mais corretamente n~ área.?a saúde pública, educação etc,
dentr~ da cidade Ja ocupada.
E necessário verificar-se a densidade urbana
em relação ao custo de implantação da infra-estrutura
do assentamento.

lote, percentual de ocupação, que vai trazer o bom ou
o mau urbanismo, a boa ou má qualidade de vida.
Mas são dados fundamentais para que os gestores
públicos ofereçam na abordagem aos seus planejadores, aos seus arquitetos, enfim, aos urbanistas.
Quer dizer, eu tenho de gastar tanto e não adianta faze~ .um asse~tamento que vai custar tanto, ou
vou permitir que a cidade continue crescendo a esse
custo, como uma mancha de óleo. A cidade vai crescendo, cres~endo,. enquanto internamente áreas,
c~m a urbanização Já paga por nós, estão ali, inúteis,
nao-ocupadas.
, . ._
.
Ha necessidade de revlsao de planos diretores,
P?r tudo que co~e~tam?~~o início, ~olt~do.s para iniblr.a especulaçao Imoblllana e a ma e ineficiente arqUltetura nesse aspecto. E trazer para cá o entendimento correto de que não será a legislação que trará
b'
. ,
a oa arqUitetura e o urbanrsmo saudavel. Quer dizer
E
.
.
'
o statuto da Cidade traz alguns Instrumentos de trabalho
.
N.
..
' e apenas ISSO. ao vai cornglr.
O segundo ponto é a questão do controle do
consumo de água e de energia nesses assentamentos. Diante da descoberta final de que água é um recurso finito e que a energia falta, é fundamental que o
Estado tenha mecanismos que direcionem os novos
assentamentos e os existentes para uma auto-suficiência, uma sustentabilidade no seu planejamento.
. . . ..
~emos hOJe hospitais e edlflcaçoes complexas
que sao completamente auto-suficientes em termos

Anotei alguns dados mencionados pelo Prof.
Juan Mascaró, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em que chama atenção para o seguinte
gráfico: uma cidade ou um bairro, ou um assentamento humano, com densidade baixa, com 50 habitantes
por hectare, tem um custo médio de implantação de
cerca de 30 milhões de dólares; uma cidade ou bairro
com densidade média de 150 habitantes por hectare,
teria um custo de implantação de 11 milhões de dólares; e alta acima de 300 habitantes por hectare, em
torno de 6 milhões de dólares. É um gráfico descendente. É claro que esses custos não consideram a
manutenção e a prestação dos serviços, e, sim, a implantação.
Para citar um exemplo, Anápolis tem sua densidade abaixo da média. É uma cidade com 290 mil habitantes, com cerca de 35 habitantes por hectare.
Quer,d~zer, L!~ p~uco mai~ de doi~ terços da densidad: m~ nlma. E obv~o que nos, .arqUltetos, sabemos que
nao e essa questao de densidade, ou de tamanho de

de,ág.ua, de reciclag~m da água, de energia para seu
propno consumo. E ISSO poderia ser melhor tratado
p~la I:i, não a. partir de proibições, mas a partir de facllltaçoes, de Induções.
Com relação a essa questão de que não será
através da lei que se possibilitará uma arquitetura e
um urbanismo mais saudável, chamo atenção para
uma discussão paralela, muito importante na nossa
área profissional, sobre a correta responsabilização
do urbanista, do arquiteto, enfim, dos empreendedores. Assim como os gestores urbanos já estão submetidos a sua lei de responsabilidade. Nesse caso, num
País como o nosso, com alto nível de urbanização,
com quase 100 mil arquitetos e urbanistas no País, há
uma necessidade premente de se constituir um conselho que fiscalize corretamente essa profissão, não
como estamos hoje - o único no mundo que participa
de um conselho que tem meteorologistas, engenheiros de pesca, de alimentação, geólogos, enfim, engenheiros de minas.
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Precisamos ser melhor fiscalizados ética e profissionalmente. Talvez isso simplifique a legislação na
medida em que possamos assumir corretamente nossa profissão.
A prevalência dos espaços públicos. Acredito
que a legislação deve-se esmerar mais de forma que
os espaços públicos que restam nos assentamentos,
nos loteamentos, tenham a utilização adequada.
Deve-se investir em tecnologias que possibilitem qualidade arquitetônica, manutenção para os equipamentos públicos, que terão de ser colocados nos assentamentos humanos.
Na revisão do Código Florestal, se forem excluídas as questões que tratam das áreas urbanas, a Lei
n° 6.766/79 terá mais responsabilidade, com maior
aplicação no aspecto da preservação de mananciais
e coberturas vegetais.
Chamo atenção para esses tópicos finais. Há
necessidade também de se evitar o conflito de organização entre legislações correntes. Sabemos que talvez já tenha saído da Câmara para o Senado o projeto que cria o Fundo Nacional de Habitação. Esse projeto traz em seu bojo o Conselho Nacional de Habitação. Temos uma medida provisória recém-aprovada,
que cria o Conselho Nacional de Desenvolvimento
Urbano, que será fundamental para gerir e trabalhar
sobre essas leis. Mas é importante que seja um conseho' de fato, paritário, com a participação da sociedade. Percebo que já há um encaminhamento para se
criar um conselho mais ou menos assim: um terço do
Governo Federal, um terço dos Governos Estaduais e
Municipais e um terço da sociedade civil organizada.
Parece-nos um equívoco, porque ele não realizará
uma de suas funções principais que seria articular
preliminarmente o Governo com a sociedade.
Recentemente a arquiteta Diana Meirelles da
Mota participou do Comitê Nacional Istambul + 5, que
conseguiu chegar ao fim na sua tarefa em tão pouco
tempo, graças especialmente à eficiência da arquiteta
e dos colegas do IPEA, da SEDUR, inclusive com
propostas para o futuro, que não ocorreram em 1996,
e com um comitê rigorosamente paritário, com a participação especial e eficiente da Mara Biasi e da Marlene Fernandes, do IBAM.
Então, preocupa-nos a direção que se observa
para o futuro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano.

Quanto à questão da pobreza, naturalmente
não há saída. É preciso um investimento público a
fundo perdido. Deve haver fundos subsidiados ou realmente investimento a fundo perdido para tratar do
assunto. Quer dizer, qualquer outra discussão é perda
de tempo, é lançar o problema mais para frente. Há
essa necessidade e deve-se enfrentá-Ia. Como já foi
dito hoje, temos 50 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Isso é de envergonhar qualquer país,
por mais simples, por menos desenvolvido que seja.
Já ultrapassei o meu tempo mas, para finalizar,
enfatizo a necessidade de se organizar a estrutura
burocrática e administrativa do Governo que trata da
questão. Hoje temos a Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano vinculada à Presidência da República, temos a Secretaria de Política Urbana vinculada
ao Ministério do Planejamento, temos a operosa Diretoria de Desenvolvimento Urbano na Caixa Econômica muito bem gerida pelo Sr. Aser Cortinez, mas há
certa desordem orgânica no Governo, em que várias
entidades atuam dispersas, sem um corpo sólido.

É claro que vários Ministérios não tiveram vida
muito longa. Há que se discutir, então, a formação de
um Ministério de Desenvolvimento Urbano, Ministério
de Urbanismo, Ministério das Cidades, que seja durável. A questão é dramática, o problema está aí e tem
de haver uma estrutura burocrática, político-administrativa para tratar do assunto.
Peço desculpas por me exceder no tempo. Agradeço ao Presidente a paciência e coloco-me à disposição para qualquer outro assunto. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Sampaio)
- Muito obrigado, Dr. Haroldo Pinheiro, pela sua participação.
Dr. Haroldo, V.Sa. dirige uma entidade que, historicamente, sempre esteve à frente das lutas por
uma cidade mais humana, mais justa e mais fraterna.
Graças ao trabalho de um colega nosso, o Joca - muitos arquitetos o conhecem; ele tinha, entre outras
qualidades, a de juntar, guardar e publicar documentos -, o Seminário do Quitandinha, realizado em
1963, está disponível até hoje. Descobri que eu mesmo tinha uma publicação desse Seminário em casa.
Conforme mencionou V.Sa., andamos como
que apagando incêndio. Quando surge a legislação,
ela já está defasada no tempo. Veja o exemplo do
Estatuto da Cidade, citado na Constituição de 1988,
que só agora conseguiu sua aprovação. E assim ou-
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tros capítulos não só da vida urbana, mas da vida nacional, estão sempre com um considerável atraso.
Isso em razão de tanto desequilíbrio e desigualdade.
Enfim, é duro vencer as resistências de mudança neste País.
Encerrada essa fase, passamos ao início dos
debates.
Com a palavra a nobre Deputada Iara Bernardi.

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - Sr.
Presidente, senhores palestrantes, tínhamos o objetivo de discutir novos paradigmas e ouvirmos os técnicos especialistas com relação às modificações que
pretendemos fazer na Lei n° 6.766/79.
Por muito tempo, fui Vereadora da cidade de Sorocaba, São Paulo que, em menos de vinte anos, quase dobrou a sua população. Na década de 80, tinha
perto de 300 mil habitantes, hoje já tem mais de 500
mil. Essa cidade, toda industrializada, cercada de pequenas cidades com vocação agrícola, passou pelo
mesmo processo.
A junção de vários fatores me dão um quadro do
que acontece com a Lei n° 6.766/79, muito discutida à
época na Câmara Municipal: a favelização e as constantes modificações que ocorreriam. Até comentava
com um colega Deputado que eu apenas fui Vereadora e, agora, sou Deputada Federal.
Sobre a questão do loteamento dos 5 por 25
metros, na minha cidade o padrão mínimo dos lotes
era de 300 metros quadrados, que eram os lotes populares. Eu pude perceber a diferença que ocorreu na
cidade quando a Câmara aprovou a lei, em decorrência da pressão de loteadores, no sentido de que os
terrenos pudessem ter os lotes mínimos de 5 por 25,
ocasionando aquela praga na periferia de lotes compridos, todos juntos, com casas quase todas iguais,
sem grandes possibilidades de modificação. Isso
ocorreu por interesse dos loteadores, porque tínhamos espaço suficiente para continuar com o tamanho
mínimo de 300 metros quadrados. E sempre obedecendo e pretendendo mudar a legislação municipal
com relação a lotes. "Ah! nós precisamos de lotes populares, as pessoas não podem pagar. Então, vamos
tirar". Havia uma pressão por parte dos loteadores:
"Vamos fazer uma legislação mais simples, para que
não se determine essa ou aquela infra-estrutura". E
assim por diante. Era uma discussão constante a
esse respeito.
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Então, para estabelecermos novos paradigmas,
não temos nem diferenciação. Essa mesma lei serve
para uma cidade como a minha, de 500 mil habitantes, que passou por todo esse processo de favelização, de vinda das pessoas do campo para a cidade
para trabalharem em uma zona industrial, que foi implantada e extremamente mal planejada, e não existia
nada traçado para receber esses trabalhadores do
Brasil inteiro. A falta de projetos habitacionais para a
população de baixa renda. As pessoas se viram.
Muito me espantou aquele quadro apresentado
por V.Sa. sobre o número tão pequeno de loteamentos aprovados de fato, pelo Brasil, de acordo com
essa legislação. É de se espantar porque os loteamentos existem e continuam acontecendo. E também
o grande número de cidades que sequer têm um código de obras e uma legislação municipal sobre edificação, uso e parcelamento do solo. Se não têm, o que
será que acontece nessas cidades? Elas não têm nenhuma legislação municipal? São cidades pequenas
que, de repente, crescem por um determinado motivo
e não têm nenhuma legislação, não têm um código de
obras mínimo.
Nós trabalhamos bastante na elaboração do
Estatuto da Cidade para tentar minimizar essa adequação das cidades mais diferentes no Brasil, as regiões, pelo tamanho do País, para que pudessem ter
uma legislação mais adaptada às suas realidades.
Pergunto: que novos paradigmas, de fato, poderíamos acrescentar nas modificações que pretendemos fazer na Lei n° 6.766/79, para adequá-Ia à realidade brasileira? Isso não quer dizer exigir menos, não
quer dizer não respeitar as legislações ambientais,
por exemplo. Mas, se essa lei existe hoje e é tão pouco utilizada, é porque não se adapta aos Municípios
brasileiros ou, se ela se adaptou em determinado momento, hoje não serve mais aos Municípios brasileiros que sequer a utilizam hoje. Os loteamentos continuam existindo, imagino a bagunça que deve ser pelo
Brasil afora.
E faço uma pergunta bem específica, que hoje é
uma realidade das cidades, tanto para a população
de baixo padrão quanto para de alto padrão, sobre os
condomínios fechados. Tanto a população de baixa
renda quer se proteger e fechar os condomínios, principalmente pela questão da violência, como a população de melhor padrão. E não existe uma legislação.
Não sei se é aqui que deveremos trabalhar a Lei nO
6.766/79, fazendo a regulamentação da existência
dos condomínios fechados.
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A SRA. NíDIA INÊS ALBESA DE RABI- Quanto à simetria em relação, por exemplo, a parâmetros
como lote mínimo, uma lei federal estabelece o lote
mínimo e existe essa pressão do empreendedor no
sentido de só realizar lote mínimo.
A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - Há
Municípios que têm áreas tão grandes nas quais não
existe a mínima necessidade de se ter um lote de 5
por 25, poderia até haver chacrinhas. O loteador exige
isso.
A SRA. NíDIA INÊS ALBESA DE RABI - Vou
retomar o que dizia no tocante à relação dos instrumentos. Não é necessária essa simetria entre os Municípios nem entre as áreas da cidade.
A falta de uma lei de uso do solo, por exemplo,
na diferenciação do tamanho de lotes por zonas urbanas, dá conta da preocupação de V.Exa. no sentido de
não obter um único padrão urbano com lote mínimo
em toda cidade. A tip%gia do parcelamento e da
construção pode ser trabalhada exatamente no âmbito local.
A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - Já
existe essa diferenciação nas cidades, mas, já que é
para a população de baixa renda, é de 5 por 25 e não
tem conversa. Quem pode pagar mais, evidentemente, adquire o lote em outros loteamentos, mas esse é
o padrão para a população de baixa renda.
A SRA. NíDIA INÊS ALBESA DE RABI - Pois
é. Esse é o dilema que a lei federal enfrenta ao tentar
suprir essa demanda que também existe pelo lote pequeno. Realmente, a composição da ocupação tem
de ser observada em âmbito local, não há como ocorrer só de cima para baixo.
A SRA. DIANA MEIRELLES DA MOTA - Deputada, gostei muito das observações de V. Exa. De fato,
foi sugerido por nós o tema do lote mínimo para esta
discussão. Acredito que, corno disse V.Exa., há Municípios que teriam condições até de ofertar mais, outros menos.
Esse é um tema tão polêmico - e isso é questionável hoje em dia - quanto dizer que toda casa tem de
ter um afastamento de 5 metros da calçada. Há residências seculares, sabemos disso, que têm a frente
na calçada e não é por isso que deixam de ser menos
ou mais confortáveis. Há regulações edilícias que são
muito questionáveis, para as quais, com passar dos
anos, foi consagrada apenas uma tipologia. Mas acre-
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dito que cabem muitas tipologias. E não é nada, mas
esses afastamento têm um custo que também é computado.
Portanto, há uma série de temas muito interessantes. No Brasil, infelizmente, não iniciamos - o
IPEA teve o interesse de iniciar esse estudo, depois
desse estudo mais abrangente dos instrumentos,
mas não houve tempo - o estudo do custo da regulação. Porque tudo tem um custo, inclusive no que diz
respeito ao tema do mercado informal, como publicado em uma matéria enorme no Estado de S. Paulo que recomendo que todos leiam, é muito interessante
- sobre o mercado informal de aluguéis e de habitações nas favelas. E acredito que esse tema, por si SÓ,
é muito importante, por isso mesmo o sugerimos.
São, portanto, muito pertinentes suas observações.
Outro registro é que, no Brasil, 75% daqueles
5.506 Municípios têm população menor que 20 mil
habitantes. É um dado impressionante, quando observamos com maior cuidado. Apenas 25% dos Municípios têm população maior que 20 mil habitantes.
Quer dizer, é uma concentração muito importante que
temos em âmbito do território.
Todas essas informações serão debatidas no
momento em que tratarmos da legislação nacional,
como é o caso. Estou apenas destacando esses aspectos para, em outra oportunidade, podermos aprofundar mais.
Era o que tinha a dizer.
O SR. CAIO CARMO NA PORTUGAL - Gostaria de responder à segunda questão de V.Exa. a respeito do problema dos loteamentos fechados, os ditos
condomínios.
Hoje, infelizmente, não existe regulação em âmbito federal, ou seja, legislação federal que oriente
como deve ser produzido esse tipo de empreendimento, uma vez que, mais que um produto de mercado, há urna necessidade, uma procura por parte de todas as classes sociais.
Só para V.Exa. ter urna idéia, visitei uma cidade
no interior de São Paulo, Valinhos, e o Secretário de
Planejamento disse-me, com certa exaltação, que lhe
havia sido entregue um conjunto do CDHU e que os
próprios adquirentes do CDHU haviam montado urna
associação de moradores e queriam promover, junto
ao Município, ou seja, junto ao Poder Público Municipal, o fechamento do entorno daquele conjunto habitacional, visando a um sistema de segurança particu-
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lar. Mais que uma questão de mercado, em si, é hoje
uma questão de cidadania. Existe nos diferentes extratos sociais a necessidade dessa busca de autogestão do espaço público, até com vistas à questão da
segurança.
Acredito que esse seja o local e o instrumento
para se nortear, minimamente, como pensar esse tipo
de empreendimento que cerceia, de certa forma, o
espaço público, uma vez que limita o seu acesso apenas aos moradores e, por outro lado, pode vir no futuro a prejudicar até o trânsito interno dentro da cidade
e o acesso às áreas públicas.
A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - Pode
ser ignorância da minha parte, mas os Municípios podem legislar sobre condomínios fechados, particularmente?
O SR. CAIO CARMONA PORTUGAL- Podem.
A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI- O que
vemos, na maior parte das vezes, é um desrespeito.
Simplesmente, fecham áreas verdes e vias públicas.
Então deveríamos ter uma lei federal regulamentando
isso?
O SR. CAIO CARMONA PORTUGAL - Acredito que deveria ser tema dessa lei o mínimo norte para
se pensar nessa estrutura de loteamento fechado.
A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - Não
sei como combinar essa questão de um condomínio
com a questão do que é público, área verde. Não consigo compatibilizar isso.
O SR. CAIO CARMONA PORTUGAL - Voltando ao que V. EXa. dizia, existem os fechamentos de
ruas, chamados bolsões residenciais. Esses não foram planejados como bolsões. Estão cerceando o
acesso às áreas públicas. E existem outros que foram
pensados, planejados e executados à luz de legislações que tratam de loteamento fechado.

Só para citar um exemplo, em São Paulo, existe
o loteamento fechado, figurado na Lei Municipal como
tipo L4, que descreve basicamente como serão condicionadas as áreas públicas em função do fechamento
do entorno.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Sampaio)
- Com a palavra o Dr. Haroldo Pinheiro Vilar de Queiroz.
O SR. HAROLDO PINHEIRO VILAR DE
QUEIROZ - Quanto à questão das áreas e percentuais, acho que o Estatuto da Cidade aponta para uma
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direção correta de levar essas decisões para o plano
municipal, através dos planos diretores e, sublinhando, com audiência pública. Então, se o Governo local,
Municipal, quer propor uma determinada área mínima
ou dimensões mínimas, submetendo à sociedade, e
ela ciente dos custos que isso vai gerar - porque para
uma cidade pode ser muito bom o lote muito extenso,
para outra pode ser excessivamente oneroso em termos de serviços públicos -, acredito que o estatuto
aponta para o caminho mais correto.
Com relação à questão dos condomínios, parece-nos necessário haver uma discussão mais aprofundada. Em uma dessas discussões, dizia-se que no
Rio de Janeiro há um condomínio fechado com 30 mil
habitantes. Então, cidades com mais de 20 mil habitantes têm de ter plano diretor. É praticamente uma cidade privatizada, uma cidade fechada, enfim, uma cidade medieval. E, nesse caso, há necessidade de se
ouvir não só os moradores daquele condomínio, mas
de toda cidade, se ela quiser se desenvolver em células estanques, fechadas.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Sampaio)
- Com a palavra a Deputada Maria do Carmo Lara.
A SRA. DEPUTADA MARIA DO CARMO LARA
- A Sra. Nídia deseja falar.
A SRA. NíDIA INÊS ALBESA DE RABI - Só
para concluir o tema do condomínio, realmente o Município é competente para regular o uso do solo.
Tivemos, recentemente, uma experiência no
Município de Búzios, com a revisão da Lei do Uso do
Solo. E a população estava realmente determinada a
controlar a ocorrência de condomínios no Município.
Então, chegou-se a uma mudança na legislação equiparando o condomínio aos mesmos parâmetros do
loteamento particular, exigindo as áreas públicas voltadas para a rua e colocando o condomínio como uso,
mas com todos os parâmetro da regulação de loteamento.

Em Manaus, o mesmo está ocorrendo. Há grande
preocupação social. Acredito que a nova forma de gerir
a questão urbana com participação da população permíte que haja essa discussão, chegando-se a um consenso. Lá também está se chegando à conclusão da limitação de condomínios a padrões de quadras, para
permitir a circulação, porque estavam construindo condomínios enormes que dificultavam não só o acesso ao
público, como a mobilidade urbana.
Então há uma regulamentação específica para
garantir a continuidade do sistema viário, limitação do
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tamanho do condomínio e o número de unidades, a
densidade; enfim, todos os parâmetros que o Município pode determinar.
A SRA. DEPUTADA MARIA DO CARMO LARA
- Sr. Presidente, Deputado João Sampaio, antes de
iniciar minha fala, quero sugerir que, se houver mais
de uma pessoa inscrita para falar, que o faça, e depois os palestrantes poderiam responder em bloco.
Não quero fazer perguntas, apenas referir-me a
algumas preocupações. Tudo o que foi levantado pelos pa/estrantes e, principalmente, pelo Sr. Haroldo
Pinheiro Vilar de Queiroz, quando ao final falou que a
lei que estamos estudando, a Lei n° 6.766/79, envolve
várias outras leis que tramitam nesta Casa, que já foram ou estão para ser aprovadas, como a que trata do
saneamento, do código florestal- que é outro absurdo -, do fundo de habitação. Significa que não é uma
questão simples.
Ano passado esta Comissão fez a sugestão porque a cada hora aqui chegava uma lei para emendar a Lei n° 6.766/79 - de que deveríamos formar um
grupo para fazer um estudo completo dessa lei. Agora, nesta atual Presidência do Deputado Djalma
Paes, o Deputado João Sampaio trouxe novamente
essa sugestão. Até parece que combinamos esperar
fazer o Estatuto da Cidade, aprovar outras leis. Parece até que foi de propósito. Mas vemos como é importante.
Outro ponto que considero polêmico e, ao mesmo tempo, com tantos desafios, é o condomínio fechado. Ele começou a surgir, primeiramente, nos lugares mais distantes da cidade, onde as pessoas faziam condomínio fechado para morar e servir corno sítio. Eram pessoas que tinham uma renda melhor. Passado o tempo, começaram a aparecer muitos condomínios fechados, devido à violência, até por uma
questão de sobrevivência. Vamos instituir a lei dos
condomínios fechados. Mas o que está ocasionando
o condominio fechado em nossa sociedade?
Falava-se aqui do loteamento informal. Fui Prefeita de uma cidade da Região Metropolitana, em que
18% da população são favelados. Em Minas Gerais é
a maior cidade favelizada, proporcionalmente ao número da população da cidade. O mesmo que disse a
Deputada Iara Bernardi: urna cidade que, em 8 anos,
saiu de 190 mil habitantes e passou para 320 mil.
Deve ser nesses 25% das cidades que temos o privilégio de morar.
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Todo desafio passa. Penso o seguinte: estamos
vivendo cada dia mais um Brasil informal. É o loteamento informal; é o emprego informal - ainda escrevi
aqui: é a Justiça informal - cada um faz justiça por
conta própria; os perueiros fazem o transporte informal; é o comércio informal. É o Governo que coordena tudo isso.
Quanto à questão da especulação imobiliária,
houve a aprovação do meio lote pela Câmara da nossa cidade. Lá, o caso foi de 250 metros. Foi implementada uma política de habitação não porque foi pedido
da especulação imobiliária, mas para ajudar a especulação imobiliária junto com as associações dos
sem-casa, porque não havia jeito. Quer dizer, ficaram
anos e anos sem investir.
Como um trabalhador que vive hoje informalmente, ganha informalmente, consegue comprar um terreno
de 300 metros, com água, luz, asfaho, transporte e escola perto? Uma minoria consegue comprar.
Então, o desafio é muito grande. Ternos várias
leis - concordo com o que V.Sas. disseram - que, muitas vezes, vêm depois para consertar o que já foi feito, como a Lei de Área Especial das Favelas. Não era
para haverfavela. Tentou-se o tempo todo deixar a favela informal e, quando não havia jeito, criou-se a
área especial de favela. Significa que vão urbanizar
as favelas.
Esses desafios são muito grandes. E penso na
responsabilidade dos Poderes Públicos - Municipal,
Estadual, Nacional, o Legislativo corno um todo. Nós
não temos políticas planejadas a curto, médio e longo
prazo. É a maior angústia que tenho, corno ex-Prefeita. Fiquei quatro anos no governo, pensava além do
governo, mas depende de quem vem depois se vai
continuar com esse pensamento ou não. Fizemos plano diretor participativo com várias estruturas. O outro
Prefeito já mudou bastante o plano diretor, e sequer
consultou quem elaborou o plano.
Os nossos gestores públicos pensam o Município - mas é o mesmo no Estado e no Brasil- em quatro anos. Nenhum empresário, nenhum planejador
pensa em programas para quatro anos, é muito pouco
tempo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Sampaio)
- Deputada, peço sua atenção porque a luz está piscando, a Ordem do Dia está se iniciando.
A SRA. DEPUTADA MARIA DO CARMO LARA
- Já estou terminando. Desculpe-me, Sr. Presidente,
eu me empolguei.
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Quero dizer que é uma angústia muito grande.
Creio que são poucos os gestores públicos que param para discutir o que querem da sua cidade e do
seu Estado, em termos de planejamento, mesmo que
não se realize no seu tempo, mas que se realize posteriormente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Sampaio)
- Acato a sugestão da Deputada Maria do Carmo
Lara.
Concedo a palavra ao Deputado Clovis IIgenfritz
e, em seguida, ao Deputado Djalma Paes.
O SR. DEPUTADO CLOVIS ILGENFRITZ - Sr.
Presidente, cumprimento a todos os presentes.
Um painel como este deveria ter muito mais audiência, mas vamos multiplicá-Ia. Seguramente esta
Comissão tem essa função. Agradeço ao Presidente
da Comissão as palavras que muito nos orgulham
pela sua qualidade de intérprete da profissão, não
com uma visão corporativa, mas uma visão de mundo. Os arquitetos reclamam esse espaço.
Tenho várias questões, mas vou simplificá-Ias.
Como arquiteto e membro das nossas entidades,
queria fazer algumas modificações, mas não conseguia. Fui para a política e acabei me tornando Vereador, por 12 anos, e agora Deputado Federal. Na Câmara dos Deputados, me dei conta de que não tinha
de fazer grandes modificações nas leis urbanísticas,
mas tínhamos de fazê-Ia. E fizemos a melhor.
Quero dizer, com pouco modéstia, que uma das
melhores legislações da Lei Orgânica do Brasil está
em Porto Alegre. E uma boa parte da legislação que o
Estatuto da Cidade prevê sobre o IPTU progressivo já
está em andamento e em discussão judicial com o
Supremo Tribunal Federal, onde, poucos dias antes
da aprovação, os juizes reconheceram que podia ser
feito. E hoje está sendo votado na Câmara de Porto
Alegre o novo IPTU progressivo.
Tenho, então, uma questão de fundo, companheiro e Presidente do IAB, Haroldo Pinheiro Vilar de
Queiroz, e todos os demais colegas Deputados. Creio
que está faltando uma política abrangente, nacional,
para não dizer com valores universais, que garanta a
todos aqueles que forem trabalhar nas suas especificidades um parâmetro básico. A situação é caótica
em todos os sentidos. Temos de ter muita força de
vontade para acordar de manhã e dizer: "Vou continuar lutando."
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Uma das questões que me deixa preocupado é
a questão da simplificação. Vamos simplificar a legislação, vamos reduzir as exigências. Mas elas já são
mínimas, na minha opinião. Algumas não, algumas
são burocráticas, precisam ser mudadas e inibem o
processo criativo. Mas a grande maioria já é o limite
mínimo, porque a terra não se multiplica, ela só se divide. E qualquer dia vamos ter, como já temos, lotes
de 80 metros. Precisamos mudar o conceito de uso do
solo, no sentido de que a habitação não precisa ser
objetiva e obrigatoriamente nos moldes de duzentos
anos atrás.
Tive a oportunidade de fazer muitos projetos
para o primeiro momento, no BNH, depois me retirei,
porque aquilo adoeceu o BNH, e o setor imobiliário foi
aos poucos se assenhorando dele. E os associados e
cooperativas não tinham mais voz nem vez, recebiam
tudo pronto, como se fosse a venda de um especulador qualquer.
Fiz um conjunto, em Porto Alegre, e tive de lutar
na Justiça para que o projeto chegasse até o fim. O
conjunto tem vinte e tantos anos e é muito interessante; ele é composto de apartamentos de quatro pavimentos, com áreas verdes etc. Esses dias recebi um
convite para uma festa, e sempre fui bem recebido.
Mas a festa era para inaugurar o processo de fechamento, quer dizer, eles fecharam tudo. Lá cheguei e
não sabia como reagir, porque fecharam com grades
bem altas, e estavam orgulhosos do conjunto! Esse é
um exemplo.
Em relação à legislação municipal, lutamos pela
descentralização e pela municipalização, mas não podemos ter a ingenuidade, ou coisa que o valha, de pensar que quem manda no Município é a população. O
controle público da população ainda é precário. Temos
algumas experiências vivenciadas em Porto Alegre.
Como eu dizia à Deputada Iara Bernardi, o loteador, o
dono do cartório etc., acabam fazendo a legislação,
quando ela existe, porque eles não querem legislação.
Outro exemplo. Quando assumi a Secretaria de
Planejamento de Porto Alegre, em 1989, fui me valer
da Lei nO 6.766/79 e consegui descobri algo maravilhoso - e sou contra o poder de polícia -: o art. 50 estabelecia prisão para os especuladores, porque a
grande maioria era de especuladores. A ocupação de
terra por quem não a tem para sobreviver é uma coisa; a especulação é a grande responsável pelas áreas verdes, as áreas nobres, não do ponto de vista
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econômico-financeiro, do status, mas, sim, do problema ambiental etc.
Fizemos um levantamento dos vazios urbanos
de Porto Alegre, nos anos de 1989 e 1990, e conseguimos detectar que 41 % da área já equipada estava
vazia.
Portanto, quero dizer que temos um trabalho intenso pela frente nesta Comissão e na Câmara dos
Deputados. Só não ouvi a exposição dos dois primeiros oradores - desculpem-me porque estava em outra Comissão - que falaram sobre o IPTU e o ITR. Criou-se uma discussão, em Porto Alegre, mu~o boa e
profícua sobre a questão da área urbana e rural, que
não é rural, mas tem significação.
Por fim, quero dizer que de fato nós lutamos,
não por um modelo corporativo nesta Casa, por um
momento em que o Estado assuma o compromisso
de selecionar técnicos habilitados, da melhor maneira
possível - porque sabemos que alguns técnicos não
são tão habilitados - para trabalharem a questão habitacional e urbana deste País. Isso foi d~o aqui pelo
nosso Presidente. Proponho uma assessoria técnica
gratuita, por exemplo, à habitação de baixa renda.
Há milhares de terrenos nas cidades que as
pessoas herdaram e estão esperando receber. E não
fazem, porque não têm dinheiro, assessoria etc. E a
assessoria pode fazer o papel de agente fiscal do processo de financiamento, porque não há quem fiscalize e não há dinheiro que pague isso.
Tenho várias questões para serem abordadas,
mas iriam tomar muito tempo. No entanto, preocupo-me com as leis que, de fato, andam a reboque,
elas vêm sempre depois. E nós vivemos ainda o conceito, em muitos setores da sociedade, do direito de
propriedade que herdamos da Roma antiga.

°

Presidente do BNH,
Uma vez, discuti com
quando era ainda um jovem arquiteto, e ele me disse
o seguinte: "Nós não queremos que cada um tenha
uma casa, isso não é o principal. Nós queremos que
cada um tenha a sua propriedade." Esse é o símbolo
do início da famigerada "revolução" - entre aspas.
Hoje, precisamos mudar radicalmente a cultura
sobre cada um desses aspectos, e acredito que isso
somente vá acontecer com a democratização do
Estado, com a democratização da participação popular e da cidadania. Nada mais será capaz de mudar o
Brasil, nem mesmo um bom Governo. Tem de haver
um outro modelo, e esse é mais um motivo para que O
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Orçamento da União seja discutido em âmbito nacional, em cada cidade brasileira, e não permaneça urna
peça presa, de ficção.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Sampaio)
- Após a intervenção do Deputado Djalma Paes, passaremos a palavra aos convidados para suas respostas e considerações finais.

Com a palavra o Deputado Dja/ma Paes.
O SR. DEPUTADO DJALMA PAES - Sr. Presidente, serei breve.

Pena que a Sra. Diana Meirelles da Mota não
esteja na sala neste momento, porque ela inclusive é
convidada constante desta Comissão. S.Sa. esteve
conosco na Comissão Especial de Combate à Violência, e a violência urbana é motivo de grande preocupação para nós.
A Sra. Diana nos apresentou dados e, por ocasião de outra audiência publica, sobre COHABs, utilizando os dados por ela fornecidos, chegamos à conclusão de que só conseguiremos reduzir significativamente o problema da habitação neste País se aqueles que tiverem renda de até três salários mínimos tiverem total subsídio do Governo, pois nesse caso trata-se de papel do Governo. Isso tem de ficar muito claro para nós.
Analiso então o problema abordado pela Deputada Maria do Carmo Lara, ou seja, lotes não-populares totalmente inacessíveis à população. É preciso
que esta Comissão tenha urna visão avançada, na
medida em que ela tem tido importante papel na discussão do desenvolvimento urbano: aí estão o Estatuto da Cidade, a preocupação com a violência urbana e com a habitação e seu financiamento.
Infelizmente, Deputado Clovis IIgenfritz, percebemos que não há, por parte do Governo, disposição
para a redução do problema da habitação, tendo em
vista que no Orçamento, hoje em discussão, estão
previstos 109 milhões de reais para a habitação, o
que é uma piada.
Durante a exposição da Sra. Diana - quando
S.Sa. disse que o Orçamento do ano que vem seria a
metade do deste ano -, chamou-me muito a atenção
o quadro apresentado, segundo o qual 75% da cidades de pelo menos 20 mil habitantes não teriam nenhuma legislação. As cidades nele relacionadas eram
Capitais. Chamou-me a atenção que uma das Capitais, não me lembro se Salvador ou Porto Alegre - Recife, minha cidade, não tinha nenhum -, tinha sessenta
ou setenta e poucos. Era a cidade de Belo Horizonte.
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Gostaria de saber o que está atrapalhando a regularização dos loteamentos, se é burocracia de prefeitura ou de cartórios. Gostaria de ouvir V.Sas. a esse

uma visão ampla a respeito do desenvolvimento urbano, gostaria de que V.Sas. comentassem a questão.

respeito, principalmente o Sr. Caio Portugal, que milita nessa área.

O SR. DEPUTADO CLOVIS ILGENFRITZ- Quero apenas fazer uma observação. Eu disse que usamos o art. 50 para coibir, e não adiantou nada. Perdemos a causa. Nossa Procuradoria não conseguiu.

Também gostaria de saber se haveria condições, na medida em que não queremos elaborar leis
que venham a interferir na autonomia municipal, de
estabelecer diretrizes que proporcionassem alguma
uniformidade na regulamentação de loteamento.
Tenho ainda um comentário a fazer. A preocupação com a origem do loteamento foi tema polêmico
em Recife. Preocupa-me também a preservação dos
loteamentos. Há, em Recife, uma área com construções históricas, e aquela população entendeu que lá
não devia haver escolas. Assim, entraram com ação
na Justiça e expulsaram uma escola, sob o argumento de que fazia muito barulho.
O fato é que hoje está tudo tão desordenado
que pode acontecer de fecharem uma rua, visando
proteção, por exemplo, o que faz com que me lembre
daquelas cidades medievais da costa francesa, onde
há muralhas de proteção. Do mesmo modo, pode haver quem entenda que, em determinado bairro, só
possam haver casas antigas, preservadas, bonitas e
jardinadas, e não escolas, que fazem muito barulho.
Preocupa-me também o fato de hoje aprovarem-se loteamentos, o que será feito de acordo com o
plano urbanístico, em conformidade com o Plano Diretor do Município, onde há ruas, escolas, postos de
saúde. Esta Comissão está se preparando para a 111
Conferência das Cidades, no final de novembro, cujo
tema será "A Moradia". Escolhemos "moradia" e não
"habitação" exatamente buscando a dimensão mais
ampla, onde estejam incluídos todos os equipamentos necessários.
Tomemos, por exemplo, um lote de trinta, quarenta ou cinqüenta metros, onde antes havia urna casa e,
agora, será construído um espigão. A entrada de água,
originalmente suficiente para abastecer uma família,
agora deverá abastecer quarenta ou cinqüenta famílias.
O mesmo se pode dizer do estacionamento.
Gostaria de ouvir comentários a respeito de
questões como essa. Como disse há pouco, durante a
audiência pública sobre violência, foram discutidos alguns tópicos aqui abordados, pois violência e habitação estão interligados. E como esta Comissão tem

Agradeço a todos a contribuição.Obrigado.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria do Carmo Lara) - Concedo a palavra ao Sr. Waltemiro Bruno
Goldmeier e, sem seguida, à Sra. Nídia Albesa de
Rabi, para suas respostas e considerações finais.
O SR. WALTEMIRO BRUNO GOLDMEIER Entendo que todas as considerações feitas serão
abordadas pelos outros debatedores. Então, em
nome da Confederação, eu gostaria de agradecer,
mais uma vez, o conv~e. Colocamo-nos à disposição
para outras discussões. E, infelizmente, sou obrigado
a me retirar. Mas gostaria de, em nome do Dr. Paulo
Gil, agradecer o convite, e, certamente, na Conferência das Cidades a Confederação se fará presente.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria do Carmo Lara) - Obrigada, Dr. Waltemiro. Agradecemos a
sua presença, representando a Confederação.
Concedo a palavra à Ora. Nídia de Rabi.
A SRA. NíDIA INÊS ALBESA DE RABI - Realmente foram trazidas muitas questões. Em primeiro
lugar, em relação ao comentário do nobre Deputado
sobre a questão local e a possível ingenuidade da sociedade, em âmbito local, para responder e implementar essas questões. Mas V.Exa. mesmo, depois,
reverteu o seu comentário, quando disse que a única
esperança é a questão da participação popular.
E eu quero, exatamente, reforçar essa questão,
no sentido de nossa experiência nesse campo, trabalhando com o Município. Mesmo nos locais onde não
encontramos a sociedade civil organizada, como diz
a Constituição quando se refere à participação popular. Mas, com a consciência sobre os problemas que
eles vivenciam e, vamos dizer, o tradicional diagnóstico que era feito tecnicamente, conseguimos reconhecê-Ia, a partir, simplesmente, do contato com as populações dos Municípios. É claro que falta muito. É difícil a sustentabilidade desses processos de participação. É necessário manter o interesse. Até conseguimos mantê-lo, durante a elaboração do Plano Diretor, por exemplo. Terminado o plano, a tendência é
que isso caia no desinteresse e os canais vão se fe-
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chando novamente. Mas há experiências bastante interessantes, até pela própria descontinuidade administrativa, como abordava o nobre Deputado.
No Rio de Janeiro, há um exemplo interessante
da continuidade e do controle social. O Estado elaborou o seu Plano Diretor há 10 anos. Esse plano não
sobreviveu na administração seguinte, que apresentou uma forma de gestão da cidade completamente
diferente. Abandonando a idéia do plano diretor, concentrou-se na questão de projetos, ações pontuais,
praticamente, de acupuntura urbana, como dizia o
Prefeito. Entretanto, houve um fórum da sociedade civil, permanente, de acompanhamento do Plano Diretor, durante todo esse período, e foi retomada a luta
pela implementação e revisão do Plano.
Realmente não há outros caminhos para lidarmos com essa descontinuidade administrativa, que
se apresenta, às vezes, em situações do mesmo partido político. A mudança de prefeito, em algumas situações, ou a reeleição do Prefeito já traz uma correlação de forças diferentes que mudam completamente
a implementação das questões que já foram mencionadas anteriormente. Então, realmente, esse é um
problema que tem de ser trabalhado com a explicitação dos conflitos sociais. A cidade, por excelência,
apresenta conflitos, na mesma questão da segurança, da reivindicação de algumas áreas por uso exclusivo. Esses conflitos acontecerão sempre, e a única
possibilidade é se chegar a uma explicitação, a um
consenso. E principalmente o grande potencial de
uma gestão, mais até do que a questão legal ou instrumentai, é uma gestão que permite uma comunicação com as forças sociais.
Em termos dos programas de habitação, o Município também está se iniciando na preocupação de
resolver o problema habitacional, em âmbito local,
com algumas ações até tímidas, mas que podem, realmente, trabalhar nesse sentido.
E a questão de que os programas federais, mesmo aqueles direcionados para a população de baixa
renda, colocam, às vezes, dificuldades. O próprio Programa Habitat Brasil tem uma complexidade no sentido de que os Municípios precisam de consultorias
para se candidatar aos programas federais. Então, realmente, ficam muito distantes da realidade local.
Era isso.

A SRA. DIANA MEIRELLES DA MOTA - Vou
tentar ser bem sucinta ao comentar aquilo que já dis-
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se aos Srs. Deputados, ao Deputado Clovis IIgenfritz
e ao Presidente da Comissão.
Vou iniciar comentando o tema da simplificação
das normas. Eu sei que essa é uma palavra sobre a
qual há certa dificuldade de aceitação, mas, de todo
modo, em nosso entendimento, é a palavra adequada, porque - eu não tive condição de mostrar, aqui -,
na pesquisa que coordenamos no IPEA, fizemos uma
comparação de todos esses instrumentos, inclusive,
Plano Diretor, desde zoneamento etc., com o número
de instituições em que há a obrigação de tramitar os
projetos de parcelamento. É impressionante. Varia
também, mas é um elemento dificultador. Os procedimentos, o número de instituições, o número de instâncias em que têm de passar, considerando o tema
da regulação ambiental, que é outro, na verdade,
achamos que a palavra converge nessa direção. Simplificar, na verdade, é uma expressão muito simplista,
para reunir tudo que é necessário fazer.
Eu digo isso com muita tranqüilidade porque fui
uma das autoras dessa emenda no Estatuto da Cidade, em 1994/1995, no âmbito da Comissão de Economia. Tínhamos preparado um substitutivo àquela época, ainda no âmbito do Ministério da Ação Social, e
demos essa sugestão, que a Comissão acatou. Era a
flexibilização.
Então, Deputado Clovis IIgenfritz, a idéia era no
sentido de tentar simplificar os procedimentos. Eu sei
que é muito difícil ser auto-explicativo em um tema tão
complexo, porque em uma avaliação mais detalhada
de cada índice exigido, e de cada procedimento, poderemos observar melhor o que deve ser mudado.
No que diz respeito ao que está atrapalhando,
eu me permiti utilizar os dados do Programa Habitat
Brasil - BID. Até conversei com o meu colega da
SEDU - mas ele estava viajando -, pedindo-lhe autorização para divulgar essas informações, porque eu
não me contive, achava-as muito interessantes. Eles
fizeram isso em cerca de 90 Municípios no Brasil. Não
conheço, no Brasil, nenhuma pesquisa que tenha tanto alcance e que possa dar um retrato, no âmbito institucional, das normas e das leis urbanísticas.
Então, eu me fiz valer desses dados. São dados
antigos, de 1998, mas são úteis, porque mostram, por
exemplo, o número de habite-se expedido, o tamanho
de lotes do Município.
Lembro-me de um Município, se não me engano,
no Espírito Santo, em que cheguei a ver lote de 430 me-
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tros quadrados. Há uma gama interessante de informações, para uma avaliação mais detalhada, desses índices edifícios e urbanísticos. Então eu tinha essa informação, um pouco reservada, tanto que coloquei: dados
preliminares. Porque esses dados passam por uma
avaliação crítica, é natural, e está sendo feita no âmbito
da SEDU. Mas vou identificar e me comprometo a dar
um retorno para VExas., com informações mais atualizadas. Mas, na minha opinião, a realidade não é muito
diferente do que foi apresentado.
Nobre Deputado, quero dizer que, na verdade, o
que pudemos detectar nessa pesquisa do IPEA, realizada em sete metrópoles, as principais do País, os
procedimentos burocráticos, o número de instâncias
em que o projeto tem de passar, e por que tão poucos
são aprovados.

°

outro dado diz respeito ao número de empreendedores que têm interesse nesse ramo, que diminuiu muito. V.Sa. é da área e sabe disso, seria interessante esta Comissão ouvir o IRIS, a ELO, a ANEEL,
que são instituições de loteadores de âmbito nacional, que deram, no passado, uma contribuição em termos de comentários interessantes sobre essa tema.
Também a Associação Nacional de Loteadores, o
Cartório de Registro de Imóveis, porque eles podem
contribuir muito, explicando algumas informações de
interesse da Comissão.
Então, houve uma retração importante do número
de empreendedores interessados nesse tema. Primeiro
eles passaram a atender apenas à população da classe
média. loteamento dito popular, basicamente, deixou
de existir. VSa. trabalha com isso em São Paulo, num
mercado formal. Estamos aqui falando do formal, do
que entra na Prefeitura. Isso de fato ocorreu e pode explicar por que são tão poucos. E o padrão de urbanização, hoje, que também foi aqui registrado, caracteriza-se por essas novas formas, esses loteamentos fechados, esses condomínios. E essa também é uma tendência, queiramos ou não, e o mercado trabalha ouvindo o cliente. infelizmente, seja no que respeita ao tema
da violência urbana, seja na necessidade de segurança, enfim, isso é uma realidade.

°

Cidades médias de São Paulo, importantes
aglomerações como Sorocaba, Jundiaí, Ribeirão Preto, estão cravadas de loteamentos. Enfim, há um mercado para isso, e tem de ser visto à luz da realidade,
na minha opinião, porque não podemos mais tapar o
sol com a peneira. Precisamos verificar o que está
acontecendo na cidade e procurar entender e buscar
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soluções. Explico essa retração, tão poucos loteamentos aprovados, em função de tudo isso.
E um grande desafio que a política urbana ainda
não conseguiu enfrentar é o tema da população que
ganha até três salários mínimos. Na verdade, hoje as
pessoas moram em algum lugar, ninguém mora nas
nuvens. Então, se se tem dimensionado um tamanho
de população, em termos de cinqüenta milhões, que
está na linha de pobreza, essas pessoas moram em
algum lugar. E são essas pessoas que vão ocupar essas áreas ilegais.
Interessante observar que, em Goiânia, fiquei
muito impressionada com a informação de um técnico
da Prefeitura, que falava de uma pesquisa em que ficou demonstrado que essa população pobre prefere
adquirir um lote, mesmo sabendo que é ilegal, a invadi-lo. Eles compram mesmo sabendo que não têm nenhuma garantia. Existe a questão da auto-estima, as
pessoas tambem querem ser cidadãos, não querem
ser invasores, marginais. Ninguém deseja, acredito,
ser um marginal.
Há toda uma temática muito profunda que tem
de ser observada. E há, infelizmente, ainda muito preconceito. Acredito que esse tema deva ser enfrentado, porque não se pode esconder embaixo de uma
peneira esse tamanho de população, é muita gente. É
só andar pelas cidades para observamos.
Reconheço a dificuldade em harmonizar interesses de natureza urbanística com interesses de natureza ambiental. Há o desafio de uma visão holística,
que é o que pretendemos no fim das contas, para harmonizar interesses sociais, econômicos, espelhados
no desenvolvimento urbano com mais equidade.
No que diz respeito ao grande desafio de até
três salários mínimos, acredito que esta Comissão
deverá ter uma preocupação especial, quando pensar no parcelamento do solo urbano. Porque, com
certeza, o mercado formal não atende, isso é verdade. Se se fizer uma pesquisa hoje nas Prefeituras brasileiras, sabendo quais são as características desses
loteamentos, há de se verificar que a população pobre raramente os alcançam. Porque não há como,
com um grau não vou dizer nem de exigências, mas
se o indivíduo é proprietário de uma gleba, vai parcelar para vender o lote, cumprindo todos aqueles requisitos, a população mais pobre não terá condições de
custear esse valor.
Era basicamente o que queria dizer.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado João Sampaio)
- Com a palavra o Dr. Caio Portugal.

quiteto, que consiga reunir todas essas informações e
atender a todas as normas.

O SR. CAIO CARMONA PORTUGAL - Sr. Presidente, vou tentar responder, por partes. A Deputada
Maria 'do Carmo Lara atentou para a questão da se gurança. Essa é uma questão de sintoma. Não estamos atingindo o problema. O problema é a desigualdade social, a falta de visão do desenvolvimento urbano como assunto de frente e não de fundo.

Hoje, em São Paulo, todas as anuências prévias
do Estado estão reunidas num único balcão, que tem
prazo único para todos esses órgãos. Nesse Estado,
passam pela Prefeitura, no mínimo, o GRAPROHAB,
órgão criado no Estado de São Paulo que reúne
CETESB, que cuida da parte de saneamento;
SABESP ou serviço autônomo, quando é o caso;
ELETROPAULO, ou companhia de Energia Elétrica;
Secretaria Estadual do Meio Ambiente; Procuradoria-Gerai do Estado; Corpo de Bombeiros, COMGÁS.
Todos esses órgãos estão envolvidos num processo
de análise de crédito.

Vou dar um depoimento pessoal. Eu vivo diariamente o loteamento, e, acreditem ou não, 70% dos
meus clientes são de loteamentos populares. Não
existe linha de financiamento. Se não existe para produção, não existe para comercialização. A única linha
de financiamento que existe para aquisição de lote
popular chama-se Carta de Crédito Individual FGTS,
limitada ao valor - sabe Deus de onde - de R$ 10 mil
uma unidade, na qual o adquirente que queria utilizar
essa linha de financiamento - que é uma linha de certa forma subsidiada, porque utiliza recursos do FGTS,
financiados em até 240 meses, com taxas de juros de
6% ao ano, mais TR - não consegue achar lima pessoa de baixa renda que se adapte às exigências da
Caixa Econômica Federal.
O SR. DEPUTADO DJALMA PAES - Complementando, 40% da população brasileira faz parte da
economia informal. Então não há corno cobrar uma
comprovação de renda. Com que garantias?
O SR. CAIO CARMONA PORTUGAL - Exatamente. Então, é a falta de produção.
Outro dado interessante: até 1979, existiam mais
ou menos 5 mil empresas loteadoras no Estado de São
Paulo. Hoje, no mesmo Estado, empresas entendidas
como empresas mesmo - porque não é uma pessoa
que está fazendo um loteamento SÓ, aquela família que
recebeu de herança - devem ter no máximo 50.
Como segundo aspecto, para se entender a
complexidade da aprovação de um loteamento, são
necessários hoje no Estado de São Paulo no mínimo
quinze projetos diferentes, desde o levantamento de
inventário físico de espécimes ambientais, que deve
ser feito por um engenheiro florestal, ou engenheiro
agrônomo; um engenheiro sanitarista, que entenda
de água e esgoto; um engenheiro eletricista, que entenda de rede de energia elétrica; um engenheiro civil, que entenda de terraplanagem; um engenheiro de
solo, que entenda de solo; tem de ter um grande ar-

Após a certificação de aprovação do seu projeto
pelo GRAPROHAB, retoma-se à Prefeitura para
aprovação final e oferecimento de garantias para execução dessas obras. Isso quando se tem um título,
que é perfeitamente descrito e em conformidade com
a lei de registros públicos.
As garantias hoje variam, porque até a própria lei
federal não especifica o tipo de garantia. Mas grande
parte dos Municípios, até por ter copiado São Paulo, entende que tem de ser feito por hipoteca de lotes, que já
onera de imediato e não é boa garantia para o adquirente de lote. Hoje tem-se outras garantias que o mercado
financeiro pode dar, como seguro garantia etc., que
possa estar barateando esse processo de produção.
Enfim, para não me delongar, existe urna forma.
Como a lei federal poderia auxiliar a produção?
Determinando prazo a quem analisa esse processo.
O prazo existe para o empreendedor; não existe para
o Poder Público. Então, o oferecimento de diretrizes é
fundamental, é importantíssimo. É um grande instrumento de planejamento do qual o Município abre mão
de estar fazendo da forma adequada. Os projetos têm
que ser executados, as ruas existentes e adjacentes,
levando em consideração o tráfego, a drenagem urbana, o saneamento. Quer dizer, existe o instrumento.
O SR. DEPUTADO DJALMA PAES - O senhor
não acha que poderia enxugar essa tramitação?
O SR. CAIO CARMO NA PORTUGAL - Existe
um problema seguinte, aquele inicial que foi apresentado. Há várias legislações atinentes ao desenvolvimento urbano. Seja ele feito pela iniciativa privada, ou
pelo Poder Público, há que se respeitar a legislação
ambiental. Pensar no desenvolvimento sustentável
equilibrado, é pensar na sustentabilidade das novas
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gerações. Se hoje existe problema de saneamento, é
porque não se pensou lá atrás. Estou querendo dizer
o seguinte: não há como deixar isso, não tem como
simplificar, agora, tem-se como determinar. Só o fato
de se determinarformalmente prazos a quem analisa
esses projetos e dar a adequada capacidade técnica
a essas pessoas, já se agiliza o processo.
O SR. DEPUTADO DJALMA PAES - A minha
pergunta, na verdade, é a seguinte: há muitas legislações, até porque existe um certo corporativismo diante do arquiteto que tem que passar por todo mundo, é
o engenheiro sanitarista, de meio ambiente etc. Temos de trabalhar uma coisa que seja viável e acessível, porque, pela sua exposição, nunca haverá loteamento, nem para a classe média baixa. Acho que seria interessante, não sei se o senhor teria esses dados, mas nesse que São Paulo aprova, que nível...
O SR. CAIO CARMONA PORTUGAL GRAPOHAB. Eu trouxe esses dados só para ter-se
uma idéia de...
Enfim, a verdade é a seguinte: existe como, Deputado, desde que se determine claramente quais
são as competências, de quem e como. Existem competências supletivas e análises concorrentes. Só para
se ter uma idéia, esse mesmo projeto ambiental, que
é analisado no âmbito da Secretaria Estadual do Meio
Ambiente, é analisado na Prefeitura. Esse mesmo
projeto de drenagem, que é analisado na Secretaria
Estadual da Habitação, é analisado na Prefeitura. Poderia simplificar-se isso.
O SR. DEPUTADO JOÃO SAMPAIO - Poderia
unificar isso, pelo menos. Já se ganharia tempo.
O SR. CAIO CARMONA PORTUGAL - O próprio art. 13, da Lei n° 6.766/79, quando quis a anuência do Estado foi para algumas situações peculiares.
No caso do Estado de São Paulo é que extrapolou
para o Estado inteiro. Mas, se no início foi ruim, com o
advento do GRAPOHAB, com a determinação de prazo único para esses órgãos, o prazo de aprovação de
um projeto de loteamento, que era de no mínimo quatro anos, reduziu-se em média para dezoito ou 24 meses.
Agora, quanto à regularização, a Lei nO 9.785/99
criou instrumentos bastante interessantes para o Município. Por exemplo, eu, enquanto loteador, para regularizar um loteamento, tenho que ter aquele título
acabado conforme descreve a lei de registros públicoso Por outro lado, se ela for promovida pelo Poder
Público, não há essa necessidade, essa discussão
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pode estar correndo ao largo da regularização do 10teamento, quer dizer, já existem instrumentos. O que
falta, no meu entendimento, é postura. É o Poder Executivo Municipal agarrar isso e ir para a frente, porque
instrumentos ele tem, hoje ele tem, e o Poder Judiciário deixar de implicar um pouco.
Pegando o gancho naquele artigo que V.Exa. citou, os arts. 50, 51,52,53 contêm sanções penais: Ioteador clandestino, Ioteador irregular, não é para ser discutido aqui, é cadeia para esse pessoal. As últimas ocupações irregulares na Serra da Cantareira, no Município
de São Paulo, é um tipo de atividade promovida por Vereadores da Direita, não da Esquerda, como se pensou
há muito tempo. São eles que promovem o desmatamento da Serra da Cantareira e ocupações irregulares,
e criam currais eleitorais naquelas regiões.
Concluindo, o nosso setor, de loteamento formal, defende o desenvolvimento sustentado equilibrado; defende um bom urbanismo dentro do sistema
legal vigente; e defende a continuidade.
Ternos várias propostas. Desde que a Lei n°
6.766/79 foi editada, temos propostas de alterações;
há outras leis sendo discutidas na Casa, que interferem diretamente nessa questão. Inclusive o Projeto
de Lei n° 3.409, que fala de parcelamento de solo em
condomínio, é totalmente um bicho de sete cabeças.
Está nesta Comissão, com o Deputado Simão Sessim. Seria interessante que S.Exa. verificasse, porque, se passar da forma como está, vai ser um imbróglio: quer trazer conceito de loteamento na lei de incorporações e conceito da lei de incorporações na lei
de loteamento - tem que ser analisado com calma.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes)Quero lembrar que esta é a primeira reunião. Teremos
outras que vão tratar especificamente de projetos, licenciamento, registros, contratos, sanções, aspectos
jurídicos. Ainda vamos entrar nessa seara com mais
profundidade.
O SR. DEPUTADO JOÃO SAMPAIO - Que o
Dr. Caio e o pessoal pudesse nos remeter essas sugestões, que são muito ricas.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes)Esta Comissão está aberta a receber sugestões e
propostas que os senhores não tiveram tempo de
apresentar, dentro desse período entre nós. Que o façam por escrito, e nós as encaminharemos aos demais membros da Comissão. E no decorrer desses
estudos, dessas audiências, dessas reuniões, certa-
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mente, um dos senhores poderá ser novamente convidado para complementar algumas questões que
aqui não tivemos o tempo necessário para abordar.
Com a palavra o Dr. Haroldo Pinheiro Vilar de
Queiroz.
O SR. HAROLDO PINHEIRO VILAR DE
QUEIROZ - Procurarei ser rápido, são apenas três
observações.
Primeira, a questão da simplificação de leis, que
o Deputado Clovis IIgenfritz citou. Tenho também uma
aflição mu~o grande especialmente quando a palavra
é flexibilização - não é nem simplificação -, aquela
que aponta para coisas do tipo: vamos dar um jeitinho
e tal; a lei existe mas nem tanto.
Essa impunidade, o descumprimento das leis é
que acaba levando a essa cascata de leis pontuais
que tentam resolver um problema específico e criam
outros problemas diversos.
Numa dessas discussões, eu estava citando um
governo verdadeiramente revolucionário, seria aquele que assumisse e falasse: "Se há lei, vai ser cumprida para todo mundo". "Ah! Você está maluco! Tem lei
que não pode ser cumprida."
Bom, isso é com o Legislativo. Não é com o Executivo. O Executivo tem que cumprir a lei. Infelizmente
não é o que acontece, e acaba nesse emaranhado de
leis - algumas pinçadas, em determinados momentos, para agir sobre algum assunto.
Num governo anterior, houve tentativa de legalizar lotes, que já estavam consolidados de forma inferior a áreas e dimensões. Houve, então, uma procura
de artifícios e tudo, uma ação correta do governo. Mas
como não havia lei em que se respaldar, começou-se
a buscar artifícios e interpretações tortas e não con seguiu; até hoje estão tentando conseguir. Mais uma
vez, acho que essa questão de dimensões e áreas
mínimas deve ser regulada na esfera municipal.
Segunda, a questão da responsabilidade técnica e profissional. Tenho a impressão de que a única
proposta de emenda constitucional de origem do Legislativo aprovada 100% foi a da habitação. Torna a
habitação um direito social. Então, da mesma maneira que existe a saúde pública, o direito público, a promotoria pública, a defensoria pública há necessidade
de se buscar arquitetura pública. Isso não é, de forma
alguma, uma busca corporativa, de espaço profissional, não. A profissão de arquiteto, como a de médico,
advogado, comporta uma responsabilidade social
muito grande, que não vem sendo cumprida nem cobrada pela sociedade. Acho que a sociedade tem de
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cobrar, especialmente dos profissionais que trabaIham mais na escala urbana. Enfim, sublinho que não
se trata de questão corporativa, uma questão de necessidade social, que não vem sendo abordada.
Terceira. Quero enfatizar que essa revisão que
vai ser feita na legislação para loteamento tem de
passar pelo objetivo do uso correto e durável da terra.
Aí há necessidade de se vincular as Agendas 21 e
Habitat correntes, para que se possa chegar a cidades mais saudáveis e mais duráveis.
Desculpem os excessos, pois não sou Parlamentar e não sei me expressar com essa agilidade
mental que os senhores fazem. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Sampaio)
- Agradeço a todos pelo comparecimento. Tivemos
uma reunião bastante rica, embora com uma platéia
reduzida mas muito atenta.
Estamos com uma reunião prevista para o dia 23,
quando discutiremos basicamente esses aspectos de
contratos, registros - aí vai ser uma grande encrenca. É
uma área complicada, existem algumas propostas
apresentadas. Há um projeto... E uma própria medida
provisória também trata desse assunto, que é o patrimânio de afetação. Os empreendimentos são organizados de forma mais individualizada, de tal maneira que,
segregados, o problema de um não acabe contaminando o outro. Que tenha vantagens para o consumidor,
mas tem de verificar como fazer isso na parte de loteamentos, enfim, há mu~a coisa para ser discutida.
Agradeço, mais uma vez, a todos a presença. A
reunião foi muito rica e bastante proveitosa! (Palmas.)
Ata da Vigésima Sétima (Reunião Ordinária),
Realizada em 3 de outubro de 2001
Às dez horas e treze minutos do dia três de outubro de dois mil e um no plenário quatorze do Anexo 11,
reuniu-se, sob a Presidência do Deputado Djalma
Paes, a Comissão de Desenvolvimento Urbano, para
discussão e votação da pauta. Compareceram os Senhores Deputados: Socorro Gomes, e Paulo Octávio,
Vice-Presidentes; Sérgio Novais, Euler Morais, José
índio, Marinha Raupp, Iara Bernardi, Maria do Carmo
Lara, Eliseu Moura, Simão Sessim, João Sampaio,
Nilmário Miranda, titulares; e Juquinha, César Bandeira, Pedro Fernandes, Roberto Pessoa, Fernando
Ferro, Moacir Micheletto, Evandro Milhomem, Lincoln
Portela e Marcos Afonso, suplentes. Deixaram de registrar suas presenças os Senhores Deputados: Adolfo Marinho, Edir Oliveira, João Castelo, João Leão,
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Luisinho, Mauro Fecury, Sérgio Barcellos, Gustavo
Fruet, José Chaves, e Clovis IIgenfritz. Havendo número regimental, o Presidente declarou abertos os
trabalhos e determinou a leitura da Ata da reunião anterior. A Deputada Iara Bernardi requereu a dispensa
da leitura. O requerimento foi aprovado. Colocada em
discussão e votação, a Ata foi aprovada por unanimidade. Ordem do Dia: A - Requerimentos: 1 - N° 55/01
da Sra. Iara Bernardi - que "requer a realização de
audiência pública para esclarecimentos sobre o financiamento imobiliário". O Presidente passou a palavra
à autora para encaminhar o requerimento. Em discussão e votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Às dez horas e dezesseis minutos, o Presidente passou a Presidência da Mesa à Deputada Socorro Gomes. 2 - N° 56/01 do Sr. Djalma Paes e outros - que "requer a realização do 11 Seminário sobre
o Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio Caju
no Nordeste em conjunto com a Comissão de Agricultura e Política RuraL" A Presidência passou a palavra
ao Deputado Djalma Paes para encaminhar o requerimento. O Deputado informou que a cultura do caju
está se expandindo e é necessário que se examine
este novo Agronegócio que tem se mostrado fonte de
geração de divisa e emprego. A Presidência colocou o
requerimento em discussão e votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Às dez horas e vinte
minutos a Deputada Socorro Gomes passou a presidência ao Deputado Djalma Paes. 3 - N° 57/01 - da
Sra. Socorro Gomes - que "requer seja submetida à
aprefiação do Plenário desta Comissão a proposta
de Regimento da 111 Conferência das Cidades." O Presidente passou a palavra à Deputada Socorro Gomes
que defendeu a necessidade de se estabelecer normas para assegurar participação organizada de todos os segmentos que se farão representar na 111
Conferência das Cidades. O Presidente colocou o requerimento em discussão e votação. O requerimento
foi aprovado por unanimidade. 4 - N° 58/01 - da Sra.
Socorro Gomes - que "requer a realização de audiência pública para debater sobre o processo de reconcentração populacional nos grandes centros urbanos
no País, sua relação com o fim das políticas regionais
de desenvolvimento e repercussão na atuação do poder público no desenvolvimento regional e urbano." O
Presidente passou a palavra à autora para encaminhar o requerimento. A Deputada Socorro Gomes declarou que diante da complexidade do tema, a Comis-
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são precisa acumular conhecimentos para se assenhorar da matéria e assim obter resultados mais efetivos durante a 111 Conferência das Cidades. Colocado
em discussão e votação, o requerimento foi aprovado
por unanimidade. 5 - N° 59/01 - da Sra. Socorro Gomes - que "requer a realização de audiência pública
para debater e Estatuto da Cidade, sua aplicação e a
continuidade da luta pela Reforma Urbana". O Presidente passou a palavra à autora do Requerimento. A
Deputada Socorro Gomes defendeu a realização,
para estudo do tema, de várias audiências públicas,
pois a complexidade do assunto requer sejam ouvidos os vários segmentos que são nele interessados.
O Presidente colocou o requerimento em discussão e
votação. O requerimento foi aprovado. B - Proposição
sujeita à apreciação do Plenário: Tramitação OrdinéÍria. 6 - Projeto de Lei N° 819/1999 que "Dá nova redação aos incisos I, 11 e 111, do art. 20 da Lei n° 8.167, de
16 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a aplicação
do Fundo de Investimentos do Nordeste - FINOR e
do Fundo de Investimentos da Amazônia - FINAM.
Autor: Deputado Armando Monteiro Neto; Relator:
Deputado César Bandeira. Parecer: Favorável. O Presidente passou a palavra ao relator que apresentou
seu parecer. Colocado o parecer em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 7 - Projeto de
Lei N° 4.699/2001 que "Dispõe sobre a instalação de
pára-raios e dá outras providências". Autor: Deputado
Elias Murad. Relator: Deputado José índio. Parecer:
Favorável. O Presidente passou a palavra ao relator
para apresentação do seu parecer. O Deputado José
índio esclareceu que não há legislação federal sobre
a instalação de pára-raios em locais públicos e que o
País figura como área onde há grande incidência de
queda de raios. Este fenômeno natural traz prejuízos
consideráveis, não só pelos óbitos que provoca como
também pelas interrupções no fornecimento da energia e que a proposição em pauta vinha sanar uma lacuna na legislação federal. O Presidente colocou o
parecer em discussão e passou a palavra à primeira
inscrita, Deputada Iara Bernardi que indagou se seria
mesmo necessário ser este tema inserido em legislação federal. Considerou a matéria ser mais pertinente
a uma legislação municipal. O Deputado José índio
declarou que uma medida proveniente de legislação
federal obrigaria as prefeituras a se adequarem à medida e que é louvável a proposta do Deputado Elias
Murad, pois visa a preservar vidas. O Deputado Djal-
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ma Paes informou que apenas vinte e cinco por cento
das cidades brasileiras têm códigos de obra, conforme foi informado pelos expositores da Audiência PÚblica sobre Novos Paradigmas para o Parcelamento
do Solo e Requisitos Urbanísticos e Ambientais. O
Deputado Euler Morais considerou louvável a proposição, mas disse perceber problemas quanto à sua
operacionalidade e ponderou se esta legislação não
estaria acrescentando mais um dificultador aos empreendedores. Após estas ponderações, declarou
considerar o equipamento imprescindível e antecipou
seu voto favorável. No uso da palavra, o Deputado
João Sampaio afirmou que num País com diferenças
regionais fortíssimas, às vezes se justifica uma medida como a apresentada na proposição em debate,
que viria suprir deficiências municipais, e que o custo
não é tão elevado que venha a inviabilizar ou criar dificuldades de ordem financeira para os construtores. O
Deputado Djalma Paes reiterou a necessidade de
preservar a vida humana. Colocado em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. Às dez horas e
quarenta e sete minutos, o Presidente encerrou os
trabalhos, convocando reunião ordinária para o dia
dez de outubro, às nove horas, neste plenário. E, para
constar, eu, James Lewis Gorman Júnior, , Secretário, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente, Deputado Djalma
Paes, , e encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos Deputados.
Ata da Vigésima Oitava - Reunião Ordinária
(Audiência Pública) Realizada em 10 de outubro
de 2001
Às nove horas e cinqüenta minutos do dia dez
de outubro de dois mil e um, no Plenário quatorze do
Anexo 11, reuniu-se, sob a Presidência do Deputado
Djalma Paes, a Comissão de Desenvolvimento Urba no e Interior. Compareceram os Senhores Deputados
Socorro Gomes e Paulo Octávio, Vice-Presidentes;
Adolfo Marinho, João Castelo, João Leão, Mauro Fecury, Sérgio Barcellos, Euler Morais, Gustavo Fruet,
José Chaves, José índio, Marinha Raupp, Clovis
Ilgenfritz, Iara Bernardi, Maria do Carmo Lara, Eliseu
Moura, Simão Sessim, João Sampaio e Nilmário Miranda, titulares; Juquinha, Pedro Fernandes, Roberto
Pessoa, Marcelo Teixeira, Norberto Teixeira, Lincoln
Portela e Marcos Afonso, suplentes. Ordem do Dia:
Reunião de Audiência Pública sobre o tema: "Financiamento para Habitação e Debate das MPs sobre cré-
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dito Imobiliário" com os convidados: Aser Cortines,
Diretor de Desenvolvimento Urbano da Caixa Econômica Federal do DF; Carlos Eduardo Sampaio Lofrano, Chefe de Departamento de Normas do Banco
Central; Melhim Namem Chalhub, Consultor Jurídico
da Associação Brasileira das Entidades de Crédito
Imobiliário e Poupança - ABECIP/RJ; e Rodrigo Daniel dos Santos, Consultor Jurídico da Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação - ABMH. O Presidente agradeceu a presença dos palestrantes, convidou para compor a Mesa os senhores Ases Cortines,
Carlos Eduardo Sampaio Lofrano, Melhim Namem
Chalhub, Rodrigo Daniel dos Santos e informou as
normas regimentais que norteiam os trabalhos. Em
seguida passou a Presidência à Deputada Socorro
Gomes que deu a palavra ao Senhor Aser Cortines. O
Sr. Aser Cortines, apresentando dados estatísticos,
demonstrou que a Caixa Econômica Federal é responsável por noventa por cento das unidades habitacionais financiadas no país, afirmou que entre mil novecentos e setenta e cinco e setembro de dois mil e
um, quarenta e cinco por cento dos financiamentos
efetuados se destinaram a famílias de renda até três
salários mínimos, e há planos para atingir, cada vez
mais, famílias de baixa renda, mas que a empresa realizou uma reestruturação patrimonial e zela para não
promover desequilíbrios no futuro e não financiará
habitações que possam gerá-los. Declarou que há
dezesseis novos projetos habitacionais na CEF e
apresentou algumas alternativas de financiamento
para atender à classe média como o consórcio imobiliário, a poupança vinculada, a carta de crédito individual, o Programa de Arrendamento Residencial PAR, o programa piloto de revitalização do centro de
São Paulo. Afirmou que um novo conceito de financiamento está em estudo como um subsídio à família. A
Presidente agradeceu ao palestrante, passou a presidência ao Deputado Djalma Paes, que deu a palavra
ao Sr. Carlos Eduardo Sampaio Lofrano que iniciou a
exposição declarando que é necessária uma maior
transparência quanto ao risco, pois esta reduz a incerteza do financiador e do tomador de recursos. Em
seguida, solicitou ao Sr. Júlio Carneiro que apresentasse as inovações estabelecidas pelas recentes medidas provisórias. O Sr. Júlio Carneiro esclareceu que
a Medida Provisória N° 2.223 altera o Sistema Financeiro Habitacional, permite incidência mensal do índice de preços, reduz custos cartoriais, coíbe a inadim-
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plência deliberada, reforça a garantia imobiliária, cria
a Letra de Crédito Imobiliário - LCI, a Cédula de Crédito Imobiliário - CCI; a Medida Provisória N° 2.221
estabelece que cada incorporação seja um patrimônio separado, o que impede a transferência de recursos de uma obra para outra e obriga a segregação
contábil de cada empreendimento. Seu objetivo é aumentar a confiabilidade das incorporações e ampliar
o mercado imobiliário. O Presidente passou a palavra
ao Sr. Melhim Chalbub que explicou o significado de
patrimônio de afetação. Esclareceu que o patrimônio
de afetação não se comunica com o patrimônio geral
da empresa administradora e caso ocorra falência da
empresa, outra poderá ser escolhida pelos contratantes, para assumir a gestão do empreendimento.
Esclareceu ser mecanismo legal para proteger a parte contratante, no caso da incorporação imobiliária e
informou que o Instituto dos Advogados Brasileiros tomou iniciativa de formular proposições legislativas os Projetos de Lei n° 2.109/99, n° 3.445/00 e n°
3.742/00 - visando preservar os direitos dos adquirentes e credores da incorporação. Pelas propostas, o
acervo da incorporação ficará afetado até que se conclua a obra e sejam entregues as unidades imobiliárias aos adquirentes. Informou que a MPV N° 2.221
agrega novos conceitos à legislação existente, alguns
dos quais diversos dos fundamentos da teoria da afetação, e repassa a dívida do incorporador falido para
os adquirentes, que serão solidariamente responsáveis com a empresa incorporadora pelas dívidas fiscais, previdenciárias, trabalhistas e de imposto de
renda. Expôs os princípios orientadores da afetação:
1 - isonomia - existência de mecanismos de compensação da desvantagem do mais fraco, recolocando a
relação jurídica em posição de equilíbrio; 2 - proteção
contratual - critérios fundamentais para o equilíbrio
das relações obrigacionais são fixadas pelo Código
de Defesa do Consumidor; e 3 - proteção patrimonial
visando a realização da função social do contrato.
Discorreu sobre a Lei n° 9.514, de 1997, que disciplina duas espécies de afetação e declarou que afetação, do ponto de vista do adquirente, é proteção da
economia popular e mecanismo de controle da captação de recursos operada pelo incorporador. A afetação importa em tratamento jurídico, financeiro e contábi separado para cada incorporação. Comparou o
texto da MPV N° 2.221/01 com os dos Projetos de Lei.
Terminada a exposição o Presidente passou a pala-
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vra ao Sr. Rodrigo Daniel, da Associação Brasileira
dos Mutuários da Habitação, que iniciou afirmando
que a proteção ao mutuário deve ser o objetivo principal da legislação, ressaltou a necessidade de se efetivar a implementação do patrimônio de afetação e de
se definir um órgão público de fiscalização. Afirmou
que a correção mensal do financiamento inviabiliza
qualquer sistema, pois o mutuário perde a capacidade de pagamento. Salientou que a Medida Provisória
coloca óbices ao acesso do mutuário à justiça pela
exigência de comprovante de quitação de IPTU e condomínio. O Presidente agradeceu aos expositores e
abriu o primeiro bloco de inscritos para o debate passando a palavra à Deputada Socorro Gomes que declarou ter sido alcançado o objetivo da Audiência PÚblica, ouvidos os diversos órgãos do governo e o representante dos mutuários, e que o déficit de dez milhões de unidades habitacionais necessita ser encarado como um grande desafio a ser enfrentado. Temas como juros, atualizações monetárias, despejo
administrativo devem ser examinados e o financiamento para população de baixa renda discutido, tendo como prioridade a inclusão social. Defendeu a necessidade de o Poder Legislativo regulamentar o sistema habitacional por Lei Complementar e não ficar à
mercê de Medidas Provisórias. O Deputado Adolfo
Marinho afirmou ser impossível o pagamento de juros
capitalizados e defendeu a criação do Ministério da
Habitação. O Deputado Paulo Octávio salientou a gravidade da situação enfrentada pelas construtoras que
necessitam de recursos para o término das obras, esclarecendo que normalmente os construtores utilizam
recursos dos mutuários e da Caixa Econômica numa
proporção de cinqüenta por cento para cada um, e
que a suspensão dos financiamentos pela Caixa Econômica levará o setor a uma grave crise, no início do
próximo ano. Defendeu a criação de um Ministério da
Habitação. O Deputado João Sampaio disse que não
houve continuidade no desenvolvimento de política
habitacional no país e que desde o término do Banco
Nacional da Habitação todos se ressentem da ausência de um interlocutor. O Deputado Adolfo Marinho
assumiu a presidência e passou a palavra ao Deputado Clóvis IIgenfritz. Este salientou que os problemas
perpassam o tempo e que as medidas até hoje adotadas têm caráter transitório e que o BNH foi a solução
mais duradoura e que hoje é nos municípios que se
encontram as soluções mais criativas, afirmou que a
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construção civil é a soluçãc de muitos problemas nacionais, pois é fonte de emprego e de vitalização da
economia. O Deputado Adolfo Marinho passou a Presidência à Deputada Socorro Gomes. A Presidência
deu a palavra ao Sr. José Wilson Silva Correia,
Vice-Presidente do Sindicato da Construção Civil,
que salientou a vital importância dos recursos oriundos da CEF para a construção civil, defendeu a utilização pela CEF dos recursos do FAT para habitação
e afirmou que o patrimônio de afetação veio para dar
segurança ao comprador, mas não deve ser obrigatório. A Deputada Socorro Gomes passou a Presidência
ao Deputado Dja/ma Paes. A Mesa passou a palavra
aos expositores para suas considerações finais. O Sr.
Aser Cortinez da CEF, ponderou ser o consórcio uma
das alternativas e que a falta de continuidade é danosa à política habitacional. Declarou que a CEF tem
honrado os contratos e que todos os segmentos sociais são parceiros neste processo, que as experiências que lograram sucesso deveriam ser estendidas a
outras regiões. Afirmou que a Caixa Econômica não
pode gerar desequilíbrios, pois o prejuízo será pago
por toda a sociedade. O Sr. Carlos Eduardo Sampaio
Lofrano, do Banco Central do Brasil, afirmou que o
modelo anterior teve distorções e os bancos privados
se retiraram do mercado imobiliário. Declarou que é
preciso conhecer e quantificar os riscos, diminuir as
incertezas, minimizar os riscos e aumentar o crédito.
Afirmou que as incertezas aumentam o custo financeiro da operação. O Sr. Melhim Namem Chalhub reafirmou que a afetação deveria ser de caráter geral e que
é uma proteção ao adquirente e ao negócio em si. O
Sr. Rodrigo Daniel dos Santos declarou que insiste
em pensar o sistema habitacional pela ótica do mutuário, que os diversos planos econômicos mataram o
Sistema Financeiro Habitacional e propôs a criação
de um conselho civil de habitação, que protegeria o
sistema habitacional de mudanças a cada governo.
Defendeu um encontro de contas entre os bancos e o
sistema habitacional. O Presidente agradeceu a presteza dos convidados em atender ao convite, convidou
os presentes para o Seminário sobre Desenvolvimento Sustentável do Semi-Árido Brasileiro a ser realizado nos dias dezesseis e dezessete de outubro no
Espaço Cultural Zumbi dos Palmares e para a Comissão Geral a ser realizada no dia vinte e três de outubro e às doze horas e cinqüenta minutos encerrou a
presente reunião. E, para constar, eu, James Lewis
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Gorman Júnior, Secretário, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, Deputado Djalma Paes e encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos Deputados.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Socorro Gomes) - Declaro aberta a reunião de audiência pública
da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior
sobre financiamento para habitação e debate das medidas provisórias acerca de crédito imobiliário.
Inicialmente, agradeço a todos os presentes o
comparecimento e convido para compor a Mesa o Dr.
Aser Cortines, Diretor de Desenvolvimento Urbano da
Caixa Econômica Federal, que atendeu ao convite
desta Comissão; o Dr. Carlos Eduardo Sampaio Lofrano, Chefe do Departamento de Normas do Banco
Central; o Dr. Melhim Chalhub, membro do Instituto
dos Advogados Brasileiros - IAB; o Dr. Rodrigo Daniel
dos Santos, Consultor Jurídico da Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação.
Informo aos senhores que a lista de inscrição
para o debate encontra-se sobre a mesa.
Os Deputados que desejarem interpelar os expositores deverão registrar os nomes e assinaturas
na referida lista e poderão abordar o assunto da exposição pelo prazo máximo de três minutos, tendo o interpelado igual tempo para responder, facultadas a
réplica e a tréplica pelo mesmo prazo, vedado ao orador interpelar qualquer dos presentes.
Esclareço ainda aos senhores que não haverá
aparte durante a explanação dos senhores convidados.
Agradeço também a todos os Parlamentares
presentes a participação.
Concedo a palavra ao primeiro expositor, Dr.
Aser Cortines, que disporá de até vinte minutos.
A Mesa não se utilizará dessa rigidez, razão por
que as exposições de S.Sas. serão de extrema importância para esta Comissão e a Câmara dos Deputados.

o

SR. ASER CORTINES - Sra. Presidenta,
agradeço a Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior a oportunidade para apresentar questões atinentes à habitação. Nossa intenção é inserir a Caixa
Econômica Federal nesse contexto. Falaremos um
pouco sobre o Plano de Reestruturação Patrimonial,
a situação da Caixa e as três medidas provisórias.
(Segue-se exibição de imagens.)
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Esse gráfico mostra a participação da Caixa no
financiamento imobiliário no País, a qual vem sendo
crescente. Em 2000, fomos responsáveis por mais de
90% de todos os financiamentos imobiliários concedidos no País. Pode parecer positivo, mas é uma situação que obviamente muito nos preocupa, porque a
responsabilidade da Caixa Econômica Federal é
grande, tendo em vista uma única instituição, como já
mencionei, ser responsável por mais de 90% dos financiamentos imobiliários no País.
Fizemos balanço para apresentar à Comissão
das contratações habitacionais no período de 1995 a
2001, obviamente contemplando todos os recursos
repassados pela Caixa Econômica Federal. Ou seja,
recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
de financiamento imobiliário, do Orçamento Geral da
União, do Fundo de Arrendamento Residencial e outros captados pela instituição.
Investimos nesse período - se considerarmos
que 1995 foi um ano que não houve praticamente
aplicação, de 1996 até setembro de 2001 - mais de
25 bilhões de reais em aplicações, financiamentos e
repasses. Atendemos a quase 1 milhão e 800 mil famíias por intermédio desses financiamentos e repasses. É interessante analisarmos os números. Na faixa
de até seis salários mínimos, tivemos cerca de 66%
das famílias atendidas; de seis a doze, aproximadamente 23%; de doze a vinte, cerca de 5%; e acima de
vinte, pouco mais de 6,5%.
Se V. Exas. me perguntarem se esses números
são razoáveis, eu diria que precisamos - é o nosso
grande desafio - atingir as famílias de até cinco salários mínimos. E por uma razão muito simples. A concentração do déficit habitacional é para famílias que
ganham até cinco salários mínimos. É importante
destacar que inequivocamente tem havido avanço
nesse sentido. Se analisarmos a questão ano a ano,
verificaremos que estamos conseguindo cada vez
mais atingir as famílias de renda mais baixa. Estamos
ainda longe daquilo de que gostaríamos, mas temos
progredido significativamente no setor.
A Caixa, como é do conhecimento de todos,
passou por um grande processo de reestruturação
patrimonial. Trabalhamos mais de um ano discutindo
questões acerca do assunto. Essa reestruturação
concretizou-se em junho próximo passado. O objetivo
do Programa de Reestruturação Patrimonial é equacionar operações desequilibradas que a Caixa carregava no seu ativo, transferidas para a empresa de
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gestão de ativos, com a possibilidade de enquadrá-Ia
nas regras prudenciais do Conselho Monetário Nacional. Quando falo em regras prudenciais, refiro-me à
Resolução n° 2.682, do Banco Central, que fala do
Acordo de Basiléia. A possibilidade de a Caixa constituir provisões adequadas em face da qualidade dos
seus ativos. Um pressuposto extremamente importante inserido no Programa de Reestruturação Patrimonial proporciona à Caixa efetivamente continuar
executando políticas públicas, o que é fundamental. E
também, obviamente, que a empresa, por intermédio
dos seus contratos, não gere desequilíbrios futuros.
No Programa de Reestruturação Patrimonial, houve
aporte de recursos do Tesouro. E aporte de recursos
do Tesouro significa que a sociedade está pagando a
conta. Nosso compromisso com a sociedade é impedir que a empresa gere novos desequilíbrios. Ela, em
última instância, infelizmente, paga por isso.
No que diz respeito ao direcionamento de recursos de poupança - é importante que V.Exas. tomem
conhecimento até para saber por que a Caixa suspendeu recentemente financiamentos para aquisição
da casa própria à classe média -, há saldo, segundo
dados de setembro de 2001 , de 31 bilhões de reais. O
direcionamento obrigatório, hoje estabelecido em
65%, seria de 20 bilhões de reais. E há ativo imobiliário de 42 bilhões de reais. Ou seja, a Caixa está sobreaplicada em 22 bilhões de reais. O que significa
sobreaplicação de 22 bilhões de reais? É que esses
recursos são captados no mercado a taxas elevadas
e aplicadas em créditos imobiliários a taxas menores.
Significa, na verdade, prejuízo para a instituição. Foi
essa a razão que nos levou a suspender o financiamento recentemente, após a reestruturação patrimonial, compromisso assumido pelo Programa de Reestruturação Patrimonial, com vistas à não-geração de
novos desequilíbrios, os quais, em última instância,
serão pagos pela sociedade.
E V.Exas. me perguntarão: quando a Caixa estará novamente enquadrada nas normas já mencionadas com essa sobreaplicação tão grande? Eu diria
que parte dessas aplicações se refere a títulos de
FCVS ou estará em processo de inovação. E no Programa de Reestruturação Patrimonial esses títulos
serão trocados por títulos do Tesouro. Ao longo do
próximo ano, isso ocorrerá. Haverá troca de papéis, o
que significará que a Caixa voltará a estar em condi-
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ções de aplicar novamente em crédito imobiliário no
decorrer do ano que vem.
Como aqui comentei, essa suspensão temporária se deve ao fato da sobreaplicação dos recursos de
poupança. A Caixa tem essa sobreaplicação de 22 biIhões de reais. O funding na verdade é utilizado e
tem custo de mercado obviamente incompatível com
o financiamento imobiliário. Nossa intenção, em virtude dos compromissos assumidos pelo Programa de
Reestruturação Patrimonial, é não gerar novas operações habitacionais que possam, sequer de leve, imaginar a possibilidade de desequilíbrio. Não podemos
imaginar essa possibilidade.
É importante também abordar que o Programa
de Reestruturação Patrimonial da Caixa contempla
não apenas o que V. Exas. já conhecem, corno as medidas tomadas em junho constantes do balanço publicado pela Caixa. Essa reestruturação patrimonial vai
muito além disso. Temos hoje dezesseis projetos prioritários que constituem o Programa de Reestruturação Patrimonial. Um deles trata de nova política habitacional. Precisamos ter a criatividade ao estabelecer
nova política habitacional que efetivamente atenda,
primeiro, à população de renda mais baixa, em que se
concentra o grande déficit habitacional. Precisamos
encontrar mecanismos para financiar a classe média.
O projeto da nova política habitacional já está sendo
discutido internamente na Caixa. Pretendemos contar
inclusive com a colaboração da Comissão de Oesenvolvimento Urbano e Interior desta Casa, num segundo momento, à medida que avancemos mais nesse
sentido e tenhamos condições de discutir o terna mais
detalhadamente.
Como já abordei, tivemos de suspender os financiamentos por conta do excessivo volume de sobreaplicação, mas estamos pensando em alternativas para atendimento à classe média. Esse é o papel
da Caixa. Uma das alternativas é o consórcio imobiliário. Fizemos grande estudo da opção do consórcio
imobiliário. Esse assunto já foi discutido por muito
tempo na Caixa. Nossa opção, em diversos momentos, foi pela não-implementação desse programa,
mas hoje temos convicção de que é alternativa para a
classe média. Existe um mercado. Na verdade, mais
de 80 mil pessoas são atendidas pelo consórcio. A
Caixa entrará nesse mercado para atender à classe
média. Outra questão discutida no âmbito do FAT é a
possibilidade de alocar recursos para o financiamento
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da habitação, principalmente para a produção. Uma
das preocupações do FAT é gerar emprego. Estamos
rediscutindo a poupança imobiliária vinculada, a possibilidade de recursos captados por intermédio de Letras de Crédito Imobiliário e alternativas. Estamos debatendo amplamente todas as possibilidades, de forma a retomar esses financiamentos.
É importante destacar que a Caixa continua
operando normalmente no que diz respeito aos recursos do FGTS, destinados basicamente à população
de renda mais baixa, assim como aos do Fundo de
Arrendamento Residencial.
Se formos verificar, até pelo nosso histórico de
financiamentos, acima de vinte salários mínimos,
hoje não atendidos, representam 6,6% dos financiamentos concedidos ao longo dos últimos cinco anos.
Famílias com renda de até 2 mil reais continuam sendo atendidas com recursos do FGTS, por intermédio
da carta de crédito individual. E quanto à modalidade
de imóvel na planta, famílias com renda de até 3 mil
250 reais continuam sendo atendidas, além do Programa de Arrendamento Residencial. Esse programa,
sem sombra de dúvida, é de grande alcance social. E
há parcerias dos Poderes Públicos Estaduais e Municipais. É muito interessante. Há algumas experiências
em determinadas cidades que demonstram claramente a sua importância e o grande alcance social.
Há grande ação a ser implementada na cidade de
São Paulo em parceria com a Prefeitura Municipal,
c om o o b'Jetl'VO de reVI'tall'zar o cen t ro do Estado,en
volvendo inclusive os movimentos em prol de moradia. Já recuperamos alguns prédios. Esse processo
não tem a velocidade que gostaríamos, mas entendemos que ocorrerá dessa forma. Estamos tentando
agilizá-lo ainda mais. Acreditamos que vários passos
importantes foram dados e os resultados irão aparecer ao longo dos próximos doze meses.
Falarei rapidamente sobre as três medidas provisórias. Já assisti à apresentação do Banco Central,
que detalhará bastante o assunto. Abordarei aspectos que dizem mais respeito à Caixa Econômica Federal. Discorrerei sobre a Medida Provisória n° 2.223,
que cria Letra de Crédito Imobiliário e a Cédula de
Crédito Imobiliário e dá outras providências; a Medida
Provisória n° 2.221, que institui o patrimônio de afetação; e a Medida Provisória n° 2.212, que cria o Programa de Subsídios à Habitação de Interesse Social.
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Com relação à Letra de Crédito Imobiliário, ressalto que o assunto será bem detalhado. Já vi a apresentação pelo Banco Central. O Dr. Melhim Chalhub
certamente fará alguns comentários a respeito.
A Letra de Crédito Imobiliário é emitida por banco comercial, banco múltiplo, que tenha carteira de
crédito imobiliário, Caixa Econômica Federal, SCls,
APEs e companhias hipotecárias que estejam autorizadas a operar pelo Banco Central. Quanto ao lastro
das operações, obviamente são créditos imobiliários
que estejam garantidos por hipoteca ou alienação fiduciária e outras garantias reais. Essa é uma diferença da Letra de Crédito Imobiliário em relação à Letra
Hipotecária existente hoje. Na verdade, ela não pode
ter alienação fiduciária como garantia. Esse instrumento confere aos investidores o direito de crédito
pelo valor nominal, juros e, se for o caso, atualização
monetária. Essa letra permite, na sua estruturação, a
utilização de índices de preço, desde que a letra seja
emitida com prazo mínimo de 36 meses. E o vencimento da letra, obviamente, é limitado ao menor prazo de vencimento dos créditos que servem de lastro,
porque há a garantia da letra. À medida que ela é lastreada em créditos imobiliários, não poderá ter prazo
de vencimento superior ao dos créditos que servem
de lastro à letra. O objetivo principal da Letra de Crédito Imobiliário é captar recursos que sejam lastreados
em créditos imobiliários, como é feito em outros mercados internacionais. A principal forma de trazer recursos para o sistema é por meio do processo de securitização. É o crédito imobiliário gerando recursos
para ele próprio. Como comentei, a letra possui a
mesma finalidade da LH. A diferença é permitir que os
créditos sejam garantidos por alienação fiduciária e
adoção do índice de preços. É a grande diferença em
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pelo credor do crédito imobiliário. A emissão pode ser
sob a forma escriturai ou cartulária. É intenção da Caixa, e acredito que os agentes financeiros enveredarão pelo mercado escriturai, muito mais interessante,
garantido e seguro para o sistema como um todo. O
controle é feito por instituição custodiente. Essa cédula é averbada no registro de imóveis. O intuito, na verdade, é facilitar, e muito, as transações imobiliárias e
dinamizar o mercado imobiliário, reduzindo consideravelmente os custos envolvidos nas cessões de
transferências. Este o objetivo principal: dar agilidade
ao processo e reduzir custos de transferência. Quanto
mais crédito tivermos para o mercado imobiliário, ele
será de menor valor. A experiência internacional tem
revelado isso. Se se tem maior volume de crédito, o
valor do dinheiro será menor. É o que se pretende
com a instituição da Letra de Crédito Imobiliário e com
o Certificado de Crédito Imobiliário: dinamizar o mercado, trazer mais recurso para ele, de forma que possa ser menos oneroso para o tomador final.
A Medida Provisória n° 2.221 institui o patrimônio de afetação e tem por objetivo dar maior segurança ao comprador do imóvel. Esse é o espírito principal
dessa medida provisória. É um mecanismo de proteção aos adquirentes de imóveis na planta, de forma a
reduzir o risco de não-conclusão do empreendimento.
Estivemos recentemente no País fato da ENCOL que
marcou a todos, de conhecimento da sociedade brasileira. O que fazia a ENCOL? Desviava recursos para
conclusão de outros empreendimentos. Chegou o
momento em que ela não mais conseguiu dar continuidade à obra e aconteceu o que todos sabemos. O
patrimônio de afetação reduz drasticamente o risco
de não-conclusão do empreendimento, ou seja, o ris-

relação à LCI e no que ela avança quanto à Letra Hipotecária.
A Letra Hipotecária já é um instrumento utilizado pela Caixa como sendo de captação de recursos.
Há hoje mais de 9 bilhões captados em LH. Algumas
já inclusive com preços prefixados. E a Caixa canalizará, evidentemente, recursos para operações imobiliárias. Esse funding será utilizado em operações
imobiliárias, já aprovado pela Diretoria da Caixa.

co de insolvência do incorporador ou construtor. Por
que isso acontece? Porque todo patrimônio de empreendimento do incorporador e do construtor é segregado. E todo recurso canalizado fica vinculado ao
empreendimento. Inegavelmente é um grande avanço. E a Caixa está avaliando isso e pretende, em princípio, instituir o patrimônio de afetação em todas as
operações de financiamento de imóvel na planta, embora ela tenha toda uma garantia adicional. Temos seguro de conclusão de obra, acompanhamento rigoro-

Com relação à Cédula de Crédito Imobiliário, é
inequivocamente grande avanço, no que diz respeito
ao crédito imobiliário, a criação de título que passe a
representar cada crédito imobiliário. Ela é emitida

so do desempenho dela. Há equipe de engenharia
que analisa os empreendimentos e os acompanha e
só os libera à medida que a obra é realizada. Não há
dúvida alguma de que o patrimônio de afetação é
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grande avanço no sentido de dar aos compradores
maior segurança. Não foi instituído de forma obrigatória, até para que as pessoas possam optar ou não por
ele.
Finalmente, a Medida Provisória n° 2.212, que
trata do PSH - Programa de Subsídios à Habitação
de Interesse Social. Já consta do Orçamento Geral da
União para 2002 proposta de 350 milhões de reais a
serem destinados à habitação de interesse social,
com objetivo de viabilizar acesso à moradia dos estra tos sociais de renda mais baixa, criando alternativas
para que os beneficiários tenham condições de sustentar o pagamento das prestações do imóvel. Esse
programa está em fase de regulamentação, de definição de população-alvo. Na nossa visão, devemos detectar onde está concentrado o grande déficit habitacional, já comentado, até cinco salários mínimos. De
que forma isso ocorrerá. Há preocupação de evitar,
como tem acontecido em alguns programas, regressividade no processo de subsídio. Efetivamente, o maior volume de subsídio deve ser canalizado para quem
ganha menos, respeitados o perfil do déficit habitacional e a maior dificuldade de acesso das famílias de
menor renda. É importante destacar que o novo conceito de subsídio é um avanço. É uma questão que
historicamente tem sido abordada. É relevante que
haja subsídio canalizado a famílias de renda mais baixa. Ele é direcionado a elas, não aos financiamentos.
Está explicitamente mencionado, é transparente,
temporário. Significa que se a casa for vendida, a
nova família terá ou não direito a subsídio, dependendo da faixa de renda. Não se transfere subsídio. É outra questão importante. A idéia é potencializar e maximizar os benefícios desse subsídio.
Creio ter cumprido o tempo para expor o tema.
Agradeço à Comissão a oportunidade. Coloco-me à
disposição de todos para qualquer questionamento.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Socorro Gomes) - Agradeço ao Dr. Aser Cortines os esclarecimentos.
Antes de conceder a palavra ao próximo expositor, convido o Presidente Djalma Paes a assumir plenamente as suas funções e presidir esta audiência
pública.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalrna Paes) Bom dia a todos! Meus cumprimentos aos convidados.
Parabenizo a Deputada Socorro Gomes,
Vice-Presidenta da Comissão, por ter presidido os
trabalhos de forma competente.
Os Deputados Paulo Octávio e Iara Bernardi,
autores do requerimento para realização desta au-
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diência pública, com certeza farão intervenções aos
expositores.
Concedo a palavra ao Dr. Carlos Eduardo Sampaio Lofrano, Chefe do Departamento de Normas do
Banco Central.
Disporá S.Sa. de vinte minutos para sua explanação.
O SR. CARLOS EDUARDO SAMPAIO
LOFRANO - Bom dia a todos!
Sr. Presidente, em nome da Diretoria de Normas
do Sistema Financeiro do Banco Central, agradeço o
convite e a oportunidade em debater com V. Exas. alguns pontos que consideramos de bastante relevância
contidos nessas duas medidas provisórias.
Peço ao assessor Júlio Carneiro que faça a
apresentação.
(Segue-se exibição de imagens.)
Chamo a atenção de V. Exas. quanto a certa
confusão referente ao conceito e ao objetivo dessas
duas medidas provisórias. A mídia também editou algumas matérias acerca delas. Há mal-entendido no
que diz respeito ao próprio Sistema Financeiro de Habitação, com todas as características e objetivos
mantidos, não foi afetado de forma alguma, e ao Sistema Financeiro Imobiliário, justamente o alvo da Medida Provisória n° 2.223. O enfoque que se deu ou
que se dá ao Sistema Financeiro Imobiliário é de mercado. Trata-se de produto de mercado. Por intermédio
da medida provisória, procuramos oferecer melhores
condições de mercado e instrumentos de mitigação,
de transparência e de gestão de riscos das instituições e dos mutuários.
No nosso entendimento, a partir do momento
em que se tem melhores condições de fazer gestão
apropriada, de ter acesso relativamente ao risco para
que ele tenha transparência, diminuem-se as incertezas não apenas para provedores de recursos de instituições financeiras, mas também para tomadores deles. À medida que se tem redução de incerteza,
tem-se redução de custo, já que se pode trabalhar
com spread mais justo. É o objetivo principal dessas
duas medidas provisórias.
Peço ao Júlio Carneiro que faça a apresentação
do tema. Posteriormente iniciaremos o debate.
Muito obrigado.
O SR. JÚLIO CARNEIRO - Bom dia a todos!
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o principal objetivo desta apresentação é expor
os aspectos mais importantes das duas medidas provisórias.
Inicialmente, falaremos sobre a Medida Provisória n° 2.223, que cria a Cédula de Crédito Imobiliário, a
Letra de Crédito Imobiliário e dá outras providências.
Uma das principais inovações seria exatamente
a permissão de incidência mensal de índice de preços nos contratos de longo prazo - 36 meses. Reduz
custos cartorários - há diversos dispositivos que reduzem custos cartorários nessa medida provisória;
coíbe a inadimplência deliberada, aquela que o mutuário já pensa em inadimplir, tendo em vista a dificuldade de execução que o Judiciário ainda apresenta; e
reforça a garantia imobiliária, à medida que permite,
em caso de inadimplência, execução mais ágil das
garantias.
É importante ressaltar que a atualização mensal
permite a homogeneidade de critérios de rentabilidade em toda a cadeia imobiliária, desde a produção, a
comercialização até a parte financeira de captação
de recursos no mercado imobiliário. Antes existia a
parte financeira com indexação mensal pela TR, mas
a produção não conseguia, não tinha condições de
repassar isso para o adquirente, ficava com uma atualização mensal e apenas uma vez por ano haveria
possibilidade, através de uma cobrança de resíduo,
de recuperar mais as rentabilidades que ficavam totalmente heterogêneas na cadeia produtiva e imobiliária.
A taxa real é pela redução do risco. No caso das
incorporações, o risco que estava nas construtoras,
com esse descasamento de índice, não fica mais na
construtora. Apenas os mercados financeiros de capitais existentes para isso administram os riscos de crédito e de mercado.
Alguns ganhos secundários importantes. Viabilizando emissões de longo prazo há diminuição também de custos, quando há diversas emissões de prazo mais curto. Para carrear recursos para financiamento imobiliário, acaba-se tendo reiteradas incidências de CPMF e, com as emissões de longo prazo, diminui-se esse tipo de custo. Todas essas mudanças
ampliam o mercado, permitindo especializações e ganhos de eficiência.
Por que essa adoção de taxa de atualização
mensal? A alternativa, por exemplo, seria a adoção
de taxas flutuantes que levariam a uma prestação ini-
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cial muito alta, na medida em que se tem de precaver-se de um risco de variação inflacionária em que o
indexador - no caso a TR - não pudesse pegá-lo, então o próprio mercado estipulava isso como um preço,
ou com uma prestação inicial mais alta, ou um plano
de amortização que pudesse garantir um retorno
mais perto possível da inflação.
Os agentes envolvidos teriam dificuldade em
aceitar essa atualização, como, por exemplo, a TR,
um índice de atualização que está sujeito à modificação pelo Conselho Monetário Nacional. Num contrato
de longo prazo é muito complicado. Inclusive para o
mutuário ele tende a temer um contrato de longo prazo em que ele não sabe se a atualização vai seguir
pelo menos o índice de preço ou se vai ser maior ou
menor, como já aconteceu com a TR no passado.
É importante ressaltar que essa atualização
mensal está restrita a contratos imobiliários com prazo mínimo de 36 meses e aos títulos vinculados a esses contratos, e o CMN - Conselho Monetário Nacional - vai poder impedir eventuais distorções, como,
por exemplo, a adoção de operações de curto prazo,
dissimuladas em operações de longo prazo para poder se beneficiar dessa indexação mensal de política
de preços. A preocupação aqui é evitar uma reindexação da economia que acreditamos com esse prazo
longo e restrito aos contratos imobiliários não haverá
esse risco, até por que outros países já têm adotado
isso com sucesso, e já adotamos no passado.

A letra de crédito imobiliário é um passivo do
emitente. É uma emissão de uma instituição financeira e quem compra essa letra de crédito imobiliário
está comprando um título daquela instituição financeira. Embora lastreada em contratos imobiliários com
garantia real, ela tem a garantia da instituição que a
está emitindo. Pode ter atualização mensal por um índice de preços, se tiver um prazo mínimo de 36 meses. A cédula é diferente. Ela reapresenta o crédito, é
o próprio crédito, não é um título de captação de recurso. É um título que facilita a cessão do crédito imobiliário. Carrega todas as características do crédito
originário. Reduz os custos de transação, na medida
em que não se precisa vê-Ia bancada em cartório.
Pode ser negociada em sistemas eletrônicos e, dessa
forma, simplifica muito a securitização de recebíveis
imobiliários, o principal objetivo quando da criação da
cédula de crédito imobiliário. Ela só precisa ser averbada na emissão, que é para a garantia do titular da
cédula. Existe o imóvel, o imóvel está no cartório.
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Quem for olhar o registro do imóvel sabe que tem uma
cédula de crédito imobilário sobre aquele imóvel, no
caso de haver crédito imobiliário financiando o imóvel,
é claro.
As transmissões em centrais telefônicas não requerem novas averbações. Os contratos no SFI- que
também reduz os custos cartorários - poderão ser fei tos por instrumentos particulares. Isso já existe para o
SFH e foi estendido também aos contratos no âmbito
do SFI.
Chamamos de combate à inadimplência deliberada nos casos de execução de crédito que tenham
como garantia a alienação fiduciária. Se esse imóvel
for a leilão e ainda assim houver ocupação do imóvel
pelo mutuário, ele fica obrigado a pagar uma taxa de
ocupação de 1% sobre o valor do imóvel como se fosse um aluguel, porque, na verdade, o imóvel já não é
mais dele, foi executado, passou para o credor fiduciário, o novo dono. Então, nada mais justo que ele
pague aluguel pelo uso do imóvel, assim como as taxas de condomínio e os impostos prediais. E há também a possibilidade de, em caso do não-pagamento
dessas taxas, o juiz suspender urna eventual liminar
que tenha sido concedida. Não só nesse caso, mas
em qualquer tipo de contrato de financiamento imobiliário em que o mutuário entra com uma liminar. Se ele
suspender o pagamento de taxas e impostos inerentes ao imóvel, que não estão sendo discutidos na lide,
o juiz pode suspender a liminar, se assim achar necessário. E tem que ser provado pelo credor que não
está pagando as taxas e impostos.
A parcela incontroversa de uma ação judicial.
Por exemplo, o mutuário está discutindo o reajuste
mês. A parte que não está sendo discutida teria que
ser paga também. Nesse caso também suscitaria
urna suspensão de liminar, se o juiz assim decidir.
Como diz o chefe do Departamento de Normas,
a imprensa considerou muitas vezes que estão sendo
tomadas medidas muito duras de combate à inadimplência. O mutuário adimplente não estaria sendo
atingido por essas medidas. A inadimplência impede
novos financiamentos. Se há uma inadimplência generalizada em que não se consegue executar o imóvel, os próprios agentes financeiros temem investir
nesse mercado. Pode também trazer sérias conseqüências fiscais, na medida em que o inadimplente
acaba também suspendendo o pagamento de impostos. Esse é um contra-exemplo. Na Dinamarca, que é
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um paradigma de respeito aos direitos sociais, houve
10 mil execuções por ano, em comparação com 80 mil
contratações anuais no período de 1983 a 1993. A
nosso ver, a execução não é uma prática anti-social, é
uma prática que fortalece o mercado e permite carrear novos recursos para esse mercado, permitindo a
possibilidade de novos financiamentos para quem
não conseguiu obtê-lo e adquirir seu imóvel.
Com relação à questão da lei do inquilinato, no
caso de um contrato com alienação fiduciária - essa
parte jurídica o Dr. Melhim pode explicar melhor -, a
desocupação se dará em 120 dias, os contratos terão
vigência máxima de um ano para imóveis com garantia de alienação fiduciária, a não ser que o credor concorde com uma extensão desse prazo. Também o direito de preferência na compra do imóvel não existe
no caso de garantia por alienação fiduciária. Hoje já
existe essa exclusão desse direito nesses dois casos:
venda por sentença judicial e reorganizações societárias. Está sendo estendido também para os imóveis
com alienação fiduciária.
Com essas alterações, está sendo reconhecida
a duplicidade de proprietários que ocorre numa alienação fiduciária. Existe urna propriedade resolúvel.
Enquanto o crédito não for quitado, a propriedade fica
dividida entre o fiduciante e o fiduciário. Por isso essas mudanças foram introduzidas, para que esse tipo
de contrato permaneça com todas essas características que levaram à sua criação. E preservam a possibilidade de o proprietário fiduciário - sabendo que ele
terá mais facilidade numa eventual inadimplência na
execução do imóvel - ter menos tendência a causas
restritivas e leoninas nos contratos de financiamento
imobiliário.
A outra medida provisória trata do patrimônio de
afetação e tem como principal objetivo, conforme disse o Diretor da Caixa, trazer mais segurança aos adquirentes.
A Medida Provisória n° 2.221 introduz o patrimônio de afetação. O que é patrimônio de afetação?
Cada corporação é tratada como um patrimônio separado, totalmente independente do patrimônio geral
da incorporadora. Com isso, podemos visualizar alguns benefícios. A transferência de recursos de uma
obra para outra, pela lei, fica impossibilitada. Cada
empreendimento vai ter uma segregação contábil, vai
ter a sua própria contabilidade. Com isso, aumentamos a confiabilidade das incorporações imobiliárias,
delimitamos os direitos dos adquirentes em caso de
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falência da incorporadora, contribuindo com, assim, o
mercado imobiliário.
Os bens de direitos de cada obra passam a vincular-se exclusivamente à conclusão do empreendimento. É a segregação patrimonial antes mencionada. Eles só respondem por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação.
Quais são as obrigações do incorporador? Ele
responde pelos prejuízos que causar ao patrimônio
de afetação, movimenta os recursos financeiros em
uma conta de depósito específica para cada obra,
além da contabilidade própria de cada obra.
Os balancetes trimestrais, por obra, têm que ser
entregues à Comissão de Representantes. No caso
de financiamento, a instituição financiadora pode no-
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S.Sa. dispõe de vinte minutos.
O SR. MELHIM CHALHUB - Bom dia!
Os participantes que me antecederam já apresentaram algumas razões fundamentais pelas quais
foram introduzidas essas modificações no Sistema de
Financiamento Imobiliário e no mercado imobiliário
em geral.
Vou ater- me à fala sobre o patrimônio de afetação e me dedicar um pouco à morfologia desse instituto e à estrutura do projeto de lei especificamente,
assim como falarei um pouco sobre as emendas já
apresentadas à Medida Provisória n° 2.221, de 5 de
setembro de 2001.

a esse auditor livre acesso à obra, aos dados, livros
contábeis, enfim, todas as informações de cada em-

A Medida Provisória n° 2.221/01 introduz alterações na lei das incorporações imobiliárias, inclui alguns artigos após o art. 30, onde está caracterizada a
incorporação imobiliária. Aí, então, procura-se dar à
incorporação uma característica de patrimônio de
afetação.

preendimento.
E como ele é constituído e extinto? Constitui-se
o patrimônio com a averbação, no registro de imóveis,
de termo firmado pelo incorporador. Esse é um termo
de criação do patrimônio. Extingue-se pela averbação
da construção, se tudo correr bem; pela revogação
em razão de denúncia da incorporação, está previsto
na lei das incorporações imobiliárias ou liquidação
deliberada pela Assembléia Geral. Nesse caso, é o
caso de falência do incorporador.
Outras características, o caso de insolvência do
incorporador, o patrimônio de afetação não integra a
massa, fica separado e é considerado um patrimônio
separado, conforme dissemos antes. Então, no caso
de insolvência ele não vai para a massa diretamente.
Os adquirentes fazem uma reunião em assembléia,
decidem se continuam a obra ou se liquidam o patrimônio de afetação. Se eles resolverem continuar,
após o término da obra, se houver recursos excedentes, isso é carreado para a massa. Ou, se for liquidado
o patrimônio de afetação, saldada todas as dívidas
daquele patrimônio, o que sobra vai ser carreado para
a massa. Estas são as principais características das
duas medidas provisórias.
Eram estas as minhas considerações.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes) Agradeço ao Dr. Carlos Eduardo a exposição.
Concedo a palavra ao Dr. Melhim Chalhub, Consultor Jurídico da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança.

Essa medida tem sua estrutura dividida basicamente em quatro partes:
A primeira, conceitua o que sejam patrimônio de
afetação e incorporação imobiliária com afetação.
A segunda, trata das competências, das atribuições dos figurantes do contrato, ou seja, incorporador, adquirentes, e dos mecanismos de controle,
como por exemplo, a contabilidade separada a que se
referiu Júlio.
A terceira, cuida de procedimentos em caso de
falência do incorporador e, em casos de rateio, de dívidas a cargo do adquirente. Acrescenta também a
possibilidade de solução de conflitos mediante arbitragem e ainda trata da irretratabilidade dos contratos
imobiliários vinculados às incorporações imobiliárias.
Onde está o fundamento básico da afetação nas
incorporações imobiliárias? Ele se situa num universo
mais amplo do princípio da isonomia. Refiro-me, evidentemente, ao conceito substancial da isonomia, e
não formal, em que se busca equilibrar as relações
obrigacionais. Exemplo disso muito recente é o comando constitucional no sentido de se dispor sobre a
proteção do consumidor e o próprio Código do Consumidor, que se orienta pelo princípio da isonomia.
Além disso, o patrimônio de afetação se baseia
também num conceito moderno da teoria contratual,
contemporânea de compensação das desigualdades
entre as partes contratantes, identificando e reconhecendo, evidentemente, a existência de um desnível
nos contratos de massa, em que aquele que adere ao

mear um auditor ou incorporador; tem que assegurar
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contrato, obviamente, se encontra numa posição de
desvantagem, numa posição vulnerável em relação

mercado, visando a fomentar a atividade mobiliária e
a sustentar o Sistema de Financiamento Imobiliário.

ao fornecedor e, no caso, o incor,~orador.
Nessa mesma linha, há também um fundamento da proteção patrimonial das partes envolvidas nesses contratos. Esses são os fundamentos básicos da
afetação no universo das incorporações imobiliárias.

Temos afetação na alienação fiduciária de bens
imóveis, que já existe desde 1966 pela Lei n.o 4.728.
Temos também a afetação na securitização de créditos em geral e especificamente na do Sistema de Financiamento Imobiliário.

Mas afinal, o que é afetação? Afetação é a criação de uma massa patrimonial especial separada
dentro do patrimônio, de um sujeito qualquer, com o
objetivo de proteger determinada finalidade, determinada situação, ou de atender a determinados grupos
de credores.
E que exemplos práticos temos na legislação
brasileira sobre a afetação, ainda que não apareça
esse nome de afetação? Temos o caso da Lei n°
8.009, de 1990, que estabelece que a moradia do indivíduo e sua família deve ser protegida contra agres-

Por essa afetação - o grupo de credores subscreve os títulos que podem ser certificados de recebíveis imobiliários -, a companhia secutirizadora emite
títulos com lastro num determinado conjunto de créditos, estes ficam separados no patrimônio da companhia securitizadora para proteger e garantir a solvência daqueles credores.
O patrimônio de afetação, assim, é um instituto da
maior relevância na proteção de interesses de adquirentes de imóveis em construção, dados os riscos a que
Aser se referiu ainda há pouco. E, sensível a esse problema, o Instituto dos Advogados Brasileiros encaminhou à Câmara dos Deputados um anteprojeto de lei,
em 1999, e a Câmara o acolheu. Foram apresentados
três projetos de lei, e creio que ainda se encontram em
tramitação, de nOs 2.109,3.445 e 3.742, de 2000. Agora
a medida provisória n.o 2.221 vem estabelecer a afetação nas incorporações de um modo geral.
Dispõe o art. 30-A, da Lei n.o 4.591, na redação
dada pela medida provisória que, a critério do incorporador, a incorporação poderá ser submetida ao regime da afetação, pelo qual o terreno e as acessões,
objeto de incorporação imobiliária, bem como os demais bens de direito a ela vinculados manter-se-ão
apartados do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação destinado à consecução
da edificação correspondente e à entrega das unidades aos respectivos adquirentes.
Observa-se nessa definição legal o significado

são de credores em geral, salvo determinados credores. Então, essa lei estabelece uma afetação, fixando
uma destinação de proteção i: família para aquele
imóvel onde ela reside. Essa afetação atende a uma
finalidade específica numa determinada situação.
E onde poderíamos ver no Direito brasileiro afetação protegendo determinado grupo de credores, quando isso é socialmente relevante? No próprio Sistema de
Financiamento Imobiliário, no sistema de fundos de investimentos em geral, fundm, de investimentos de
ações, de cotas, de títulos, qualquer que seja.
Nesses fundos de investimento, o acervo do
fundo, a carteira do fundo, o dinheiro que se entrega à
sociedade administradora d.)s fundos formam um patrimônio de afetação, porque ele não se comunica
com o patrimônio da socisdade administradora. Ou
seja, nos fundos de investmentos, o patrimônio composto pelo dinheiro do cotista e pelas ações, ou títulos, ou imóveis também do fundo imobiliário não se
comunica com o patrimônio da sociedade administradora. Isso protege esse grupo de credores. E isso, evidentemente, é relevante porque há um interesse sociai envolvido. Há a economia popular envolvida. Nos
fundos de investimentos também existe um patrimônio de afetação, e este protege esse grupo de credores que são os subscritores de cotas.

O patrimônio de afetação se constitui mediante
averbação no registro de imóveis de um termo que vai
ficar averbado à margem do memorial de incorporação.

Num universo menor, onde se inseriria o patrimônio de afetação? Dentro do contexto a que se referiu Dr. Carlos Lofrano, que é o da homogeneização,
da uniformização e da estruturação de um sistema de

Aspectos da maior relevância são a extensão e
os limites da afetação. O patrimônio de afetação não
se comunica com os demais bens de direito do incorporador e também não se comunica com os outros

de uma destinação, a proteção de determinada situação, que é a incorporação e a proteção de um grupo
de credores, que são os adquirentes. Obviamente, os
adquirentes e os demais credores do patrimônio de
afetação é que se encontram protegidos por essa
nova figura jurídica.
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patriJTlônios de afetação que se tenham constituído,
ou seja, todas as demais incorporações imobiliárias.
Diz a lei que o patrimônio de afetação somente
responde pelas dívidas vinculadas à incorporação
respectiva, ou seja, é como se a lei admitisse a criação de uma empresa por incorporação imobiliária, e
com isso se faz blindagem na proteção dos adquirentes e dos credores vinculados àquela incorporação. É
fundamental que se tenha muito claro isso porque,
evidentemente, também os credores merecem igual
proteção, de financiadores, trabalhadores, da Previdência, do fisco, enfim.
Independentemente dessa proteção, o patrimônio do incorporador continua respondendo pelos prejuízos que vier a causar. O patrimônio de afetação
continua, a despeito dessa segregação. O funcionamento da atividade não muda, apenas é segregado.
Há uma contabilidade separada. Haverá uma conta
bancária separada específica. Haverá controles por
parte da Comissão de Representantes que receberá
o relatório trimestral tanto do andamento da obra,
comparado com o programa financeiro do período,
como com relação ao balancete da atividade. Em
caso de insolvência ou atraso na obra, a Comissão de
Representantes fica autorizada a assumir a obra e
prosseguir a incorporação.
Os adquirentes ficam sub-rogados nos direitos
e nas obrigações do incorporador com relação àquela
obra.
Há divergência importante entre as proposições
desses projetos de lei que estão em tram~ação na Câmara dos Deputados e a versão que veio com a medida
provisória. Nos projetos de lei, há uma responsabilidade
lim~ada dos adquirentes ao acervo e às obrigações vinculadas específica e unicamente à incorporação, enquanto que, pela medida provisória, paradoxalmente,
os adquirentes passam a ficar responsáveis também
por outras obrigações do incorporador, além daquelas
vinculadas à incorporação, inclusive pelo Imposto de
Renda devido pelo incorporador.
São duas as discrepâncias fundamentais: essa
e uma outra em que, nos projetos de lei ora existentes, a afetação é uma regra geral que se aplica a todas as incorporações. Isso porque se trata de matéria
vinculada à economia popular que, evidentemente,
não admite negociação ou opção, enquanto que, na
medida provisória, foi inserida a afetação a critério do
incorporador.
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Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes)Agradeço a exposição do Dr. Melhim Chalhub.
Antes de passar a palavra ao Dr. Rodrigo Daniel, gostaria de registrar as honrosas presenças em
nosso plenário do ex-Ministro Arnaldo Prieto; do Sr.
José Wilson Silva Correa, Vice-Presidente do
SINDUSCON do Distrito Federal; e de Risomar Carvalho, da Confederação Nacional das Associações de
Moradores - CONAM.
Agradeço a todos a presença.
Concedo a palavra ao Dr. Rodrigo Daniel dos
Santos, que dispõe de vinte minutos.

O SR. RODRIGO DANIEL DOS SANTOS Obrigado, Sr. Presidente e aos presentes pela oportunidade de estar aqui para debater assunto tão importante. Represento a Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação, entidade com sede em Belo Horizonte e representação em 26 cidades de todo o País.
Estivemos pela primeira vez, aqui, em 1999.
Sempre se debate mu~o a questão da proteção do
crédito, da proteção das instituições financeiras, da
forma de execução mais acelerada do créd~o, a preocupação com a captação de recursos e se esquece
do objetivo principal da lei, que é o mutuário. Se não
existir o mutuário nem a capacidade de pagamento
do mutuário, desnecessário existir todo o Sistema.
É interessante que tenhamos oportunidade de
estar no dia-a-dia atendendo o pessoal fora do gabinete, atendendo o público e ouvindo as reclamações
efetivas da comunidade, os problemas que o mutuário
encontra.
Não podemos generalizar 1% ou 2% de pessoas de má-fé que efetivamente estão no Sistema para
se aproveitar da morosidade da Justiça, para conseguir uma moratória, e penalizar os outros 98% de pessoas - acredito que existam - de boa-fé que querem
comprar e pagar a sua casa própria. Temos que visualizar o Sistema sempre pensando no mutuário.
Como estamos tendo oportunidade de comentar essas medidas provisórias, é importante destacar
alguns pontos relacionados à questão prática, ao que
vamos analisar no dia-a-dia. Embora a intenção muitas vezes seja boa, acreditamos que alguns problemas podem ocorrer.
A Medida Provisória n° 2.221/01 traz importante
dispositivo referente ao patrimônio de afetação, só
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que por trás vemos grandes dificuldades na implementação do Sistema.
Em primeiro lugar, existe a questão de não ser
obrigatória a adoção do patrimônio de afetação. Isso
vai exigir, por exemplo, que o comprador, para se resguardar, tire a certidão de matrícula, para saber se
aquele imóvel efetivamente está submetido ao patrimônio de afetação, a fim de não ficar na mão da incorporadora, no caso de ser uma incorporadora de
má-fé, que queira lesar o patrimônio dos compradores. O comprador vai ter que ficar atento. Isso poderia
ser corrigido e deveria ser obrigatório.
Em segundo lugar, é transferido o dever de fiscalização. Embora pareça que esse patrimônio de
afetação seja a solução, ele traz um grande problema.
A fiscalização da incorporação do patrimônio de afetação fica a cargo da assembléia dos compradores do
imóvel. Quem compra um imóvel normalmente não
quer ter a dor de cabeça de estar fiscalizando, a preocupação é pagar a prestação.
Por outro lado, há limitação técnica. Aquele
comprador do imóvel geralmente não vai ter o conhecimento necessário para questionar se aquela prestação de conta que a incorporadora vai fazer para ele
está correta ou não. De repente, ele pode ratificar
uma prestação de conta incorreta. Se a construtora
vier a falir, efetivamente, não vai adiantar de nada o
património de afetação. Nesse ponto, é importante
que o dever de fiscalização de tributo, de contribuição
previdenciária, seja do Governo. Ela não deve ser
transferida à assembléia.

É nesse ponto que vejo a dificuldade. Se a assembléia de compradores não estiver assessorada
por uma empresa de auditoria que faça análise contábil e financeira, que os informará se a prestação de
conta da incorporadora está ou não correta, eles não
vão estar protegidos de forma alguma.
Essa é a preocupação que temos. Embora a intenção da lei seja muito boa, na prática, vemos que
não vai funcionar. Como hoje existem abusos e falhas
na própria contabilidade de algumas construtoras, vai
haver também no patrimônio de afetação.
Entendo que se deveria preocupar com buscar
formas de dar efetividade ao patrimônio de afetação.
A fiscalização do cumprimento das normas deveria
ser executada por órgão responsável, específico. Vejo
que a própria assembléia de compradores vai inviabiIizar essa ação, porque normalmente os compradores
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não se organizam. Além disso, vai encarecer demais
a compra de uma obra porque será necessário contratar uma assessoria, o que não custa barato.
Essa é a colocação que fazemos quanto à intenção do patrimônio de afetação. Acho importante, mas
há essas restrições.
Uma inconstitucionalidade que vemos de pronto é
a questão da arbitragem obrigatória que o art. 30, "f", estabelece para alguns casos. Essa arbitragem é um instituto, uma justiça - sabemos - particular, formada por
particulares. Ela não pode ser obrigatória. A arbitragem
é sempre uma coisa de comum acordo. A partir do momento em que é considerada obrigatória, entendemos
como inconstitucional. De repente alguma situação
pode ser questionada na Justiça, por se dispor que a arbitragem seria obrigatória. Vai ser proibida essa discussão. Portanto, consideramos um pouco perigosa essa
questão da arbitragem obrigatória, que seria o art. 30,'1"
que a medida provisória está inserindo.
No tocante ao patrimônio de afetação, tratado
na Medida Provisória n° 2.221, estas são as considerações mais importantes que meu tempo permite.
Estamos à disposição para discutir melhor.
A Medida Provisória n° 2.212 trata do PSH.
Entendemos que a questão de aplicação de recursos
de habitação e interesse social não depende do PSH
para ser efetivada. A própria legislação vigente já permite que o Governo faça esse tipo de aplicação. O
próprio Conselho Curador do FGTS pode destinar recursos específicos para financiar a habitação de interesse social. Portanto, não vemos novidade nessa
medida provisória sobre o PSH , no tocante à habitação de interesse social.
O que vamos dizer de mais importante diz respeito à Medida Provisória n° 2.223, que é onde vamos
encontrar alguns problemas.
Primeiramente, gostaria de considerar alguns
pontos. O Sistema Financeiro de Habitação foi criado
em 1964; portanto, há 27 anos. Ele tinha uma finalidade social efetiva, que até era necessária porque vivíamos num regime de ditadura. Era necessário que os
militares conseguissem a simpatia da população. Criou-se o Sistema Financeiro de Habitação com uma finalidade social, que é o que o diferencia de um sistema de financiamento normal. Era sustentado por três
requisitos, que chamamos de três pilares básicos:
equivalência salarial, quer dizer, a prestação vinculada à equivalência salarial do mutuário; comprometimento de renda inicial, que seria mantido até o final; e
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saldo devedor final, coberto pelo FCVS, o Fundo de
Compensação de Variação Salarial. Eram esses os
três pilares que sustentavam o Sistema.
De 1987 em diante, o FCVS passa a ser restrito
para novos contratos e, em 1993, foi extinto para novos contratos.
Equivalência salarial. Aqui o mutuário já passa a
ter uma preocupação com o salto devedor. O saldo
devedor contém inúmeras ilegalidades, como a capitalização de juros, a própria aplicação da TR - Dr.
Arminio Fraga a reputa ilegal; e há outras proposições, como o Projeto de Lei n° 252 - ou 254 -, de iniciativa do Senado, que visa a retirar a TR do Sistema.
Continuamos a entender ilegal a capitalização de juros. A forma errada de amortização existente no saldo
devedor inviabilizou o Sistema, já a partir de 1993. O
mutuário, mesmo ainda tendo garantia de equivalência salarial e comprometimento de renda, ao final do
financiamento, tem a preocupação de que vai ter um
saldo devedor que normalmente vai dar uma duas ou
três vezes o valor do imóvel. A partir de 1993, o Sistema perdeu a finalidade social.
Com a Medida Provisória n° 2.223 ele liquidou o
Sistema Financeiro de Habitação. Ouvi o pessoal do
Banco Central dizer que a mídia teria dado o enfoque
errado à questão, mas acho que não, até porque
quem o provocou fomos nós, da Associação. A partir
do momento em que não se tem mais cobertura de
saldo devedor do financiamento, ele já perdeu a finalidade social, mesmo quando se autoriza a correção
mensal da prestação, por índice de inflação, por índice de poupança ou índice geral de preços.
Embora não exista uma política efetiva de salários no País, 70% ou 80% do público que toma financiamento recebe reajuste anual, seja funcionário público, a cada sete anos, ou funcionário da iniciativa privada, anualmente. Se se autoriza que a prestação aumente mensalmente, obviamente, quando o mutuário
receber reajuste no seu salário, ao final de um ano,
este já estará corroído, a sua capacidade de pagamento já estará corroída.
Nesse ponto haveria as garantias de equivalência salarial e comprometimento de renda. Na Medida
Provisória n° 2.223, perigosamente, não são permitidos que se façam contratos sem elas, e é proibido que
se faça contrato com elas. Não se pensa na capacidade de pagamento do mutuário. Essa é a nossa preocupação.
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Ninguém quer moradia de graça! Isso seria muito bom, mas é impossível. Queremos um financiamento justo. Se não prezarmos pela capacidade de
pagamento dos mutuários, não adianta existir o Sistema nem a discussão. A Medida Provisória n° 2.223 retira isso. Presumivelmente, entendemos como inconstitucional. É dever do Estado, de acordo com a
Constituição Federal, art. 5°, e mesmo o art. 170,
como princípio da Ordem Econômica, a defesa do
consumidor. Com certeza, a pessoa que firmar um
contrato com base nessa medida provisória, com reajuste mensal, sem garantir que o comprometimento
de renda será respeitado ou que o reajuste será vinculado à equivalência salarial, torna-se-á inadimplente dentro de dois, três ou quatro anos. A prestação vai
consumir quase 50% do seu salário, se o reajuste
mensal da prestação for autorizado.
A nosso ver, a Medida Provisória n° 2.223 é inconstitucional. Já protocolamos requerimento na Procuradoria Geral da República, solicitando uma Ação
Direta de Inconstitucionalidade. Também protocolamos junto à Presidência da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal documento para que não se aprovem os arts. 15 e 17. Solicitamos ainda à Presidência
da República a suspensão dessa medida provisória
até que a sociedade discuta - como se está fazendo
hoje aqui - a extensão do dano que ela pode causar.
Estamos preocupados com a capacidade de pagamento do mutuário, que, entendemos, não é viável.
O mutuário, ainda, encontra dificuldades de
acesso à Justiça, porque existem ilegalidades e irregularidades. Não adianta tapar o sol com a peneira.
Elas estão presentes e podemos documentá-Ias o
quanto for necessário. A partir do momento em que se
admite a formulação de cédula de crédito imobiliário,
onde se cede o crédito específico daquele mutuário
para outro agente financeiro, dificulta-se a defesa
desse mutuário em juízo, porque, além do banco que
lhe passou o financiamento, ele terá que, eventualmente, citar o novo cessionário para se defender. Já é
difícil brigar contra os bancos, porque são poderosos,
e aqui vai ter que brigar contra mais uma instituição.
Isso dificulta e muito o acesso do mutuário à Justiça.
Letra de Crédito Imobiliário, a nosso ver, não
tem problema algum porque é aquela cessão do conjunto de créditos que a instituição financeira possui,
que pode ser lançado no mercado e dela, na especulação financeira, obter mais recursos para o Sistema.
Quer dizer, não atinge o mutuário; se está benefician-
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do O banco, ótimo. Letra de Crédito Imobiliário para
nós não ha problema. Mas a Cédula de Crédito Imobiliário vai dificultar o direito de defesa do mutuário.
Se o juiz detectar que o mutuário está com o IPTU
e com o condomínio em atraso, cassa uma liminar.
Entendemos ser isso um absurdo porque são operações distintas. Financiamento é uma relação entre o
banco e o mutuário; IPTU é uma relação entre a Prefeitura e o cidadão, o munícipe; a taxa de condomínio, entre o condomínio e o condômino. São relações distintas.
Como um atraso no condomínio pode interferir num pagamento na Justiça? É até interessante porque se ele
está pleiteando pagamento na Justiça é por que está
querendo pagar o financiamento. Ele não está querendo prorrogar ou deixar de pagar; está oferecendo algo
em pagamento em juízo. É por isso que entendemos
que, dificultar o acesso do mutuário à Justiça, como
quer essa medida provisória, é ferir o direito do consumidor e o art. 6° da Constituição Federal, que dá a moradia como um direito social.

pode ser usado por pessoas de baixa renda, a não
ser por expressa vontade do mutuário. Há casos em
que o valor do imóvel não é tão expressivo, entre 40
mil e 50 mil, e ele está enquadrado no SFI não de forma expressa. Lê-se todo o contrato e só na hora da
forma de execução é que a Lei n° 9.514 é citada. Até
para nós, operadores do Sistema, é difícil detectar
qual o tipo de contrato está sendo usado.
Não adianta ficarmos apenas discutindo, brigando na Justiça. A finalidade da Associação não é
estar na Justiça brigando, mas dar efetiva moradia, lutando por um financiamento justo. Temos um site na
Internet, que é o "www.abmh.org", onde os senhores
poderão encontrar um projeto de lei, de iniciativa popular, lançado no dia 11 de setembro, que será discutido até o dia 20 de novembro em todo o País.
Semana passada estive em Belo Horizonte com
as assessorias de defesa do consumidor discutindo o
assunto. Pleiteio até a oportunidade de estar aqui depois expondo esse projeto aos senhores.

Às vezes nos tornamos um pouco antipáticos
perante os colegas que compõem a Mesa. Não estamos aqui para criticar nem para sermos antipáticos.
Queremos ser a voz do mutuário, daquele que está na
linha de frente tomando o crédito. Muitas vezes no gabinete não temos a oportunidade de vivenciar isso.
Quando um mutuário toma um financiamento
hoje, não lhe é explicada a diferença entre a SFI e
SFH, até porque os funcionários do banco não têm
treinamento para isso. Eles precisariam do mesmo
treinamento que um advogado tem. Estou no Sistema
há quatro ou cinco anos e ainda há coisas novas que
descubro todos os dias. Agora, imaginem um funcionário de nível médio que está no atendimento ao cliente e que muitas vezes não dispõe dessa informação. Essa falta de informação clara, quando se confunde o Sistema Financeiro de Habitação - que deveria ter finalidade social- e o Sistema Financeiro Imobiliário, que visa a fomentar a construção civil, dirigido
mais a um público de média e alta renda. Muitas ve.. c hega com um con t rato de SFI , sem
zes o mu t uano
saber que não é SFI. Foi vendido para ele como um

No dia 26 de novembro teremos o texto final e
partiremos para um processo de coleta de um milhão
de assinaturas para trazê-lo até a Câmara dos Deputados. É um projeto que enfoca vários problemas que
os mutuários nos trazem e que entendemos poderá
resolver o sistema. Obviamente se os senhores lerem
o projeto, verão que sua finalidade social é patente. A
administração do Sistema ficaria a cargo da sociedade civil, assistida pelo Ministério Público e pelas Defensorias do Consumidor. Vamos encontrar grande
resistência na sua aprovação. De qualquer forma,
continuaremos lutando. O assunto está no nosso site
e pedimos que todos o consultem.
Quanto ao consórcio, que é dado como solução
de moradia para a população de média renda, tem de
ser bem esclarecido. Ele só compensa se for contempiado até o prazo de um terço do financiamento. No
primeiro terço é que compensaria. Ainda assim seria
comparável a um financiamento a 0,98% ao mês.
Esse é um estudo de um matemático e está no site do
Terra, na página do Tamer. Seria equivalente a um
juro de 0,98% ao mês, porque a taxa de administração é de 20% sobre o valor financiado. O consórcio
seria uma boa alternativa, mas precisaríamos reduzir
essa taxa de administração para se viabilizar o Sistema para uma média renda. Ele não resolve o problema da habitação, porque é uma linha dirigida a quem
já tem uma casa e quer comprar uma segunda, ou
para quem tem alta renda, mora de aluguel e quer

Contrato SACRE, por exemplo, que é o que a Caixa
Econômica Fec,eral adota, e ele não sabe sobre qual
lei seu contrato está regido, que garantia tem ou não.
Essa situação nos preocupa muito: deixar dois sistemas paralelos. O SFI atrai recursos de investidores
para financiar imóvel de média e alta renda e não

J!evereirn de 2002

DL\RIO DA ('AMARA DOS DJ:PlJTADOS

comprar uma casa. As prestações são caras, estão
em torno de 1.200 reais a 1300 reais.
Quanto ao lucro, muitas vezes questionamos se
a Caixa Econômica Federal estaria tendo prejuízo.
Vemos com ressalva esse prejuízo da Caixa Econômica. Se há prejuízo, normalmente relativo ao saldo
devedor, foi causado pelo próprio Governo e seus pIanos econômicos que inflaram absurdamente o saldo
devedor. O próprio Governo criou um problema para
ele mesmo. Por isso é que se vem a ter um aporte de
recursos dessa dimensão.
Por outro lado, se há recursos do FGTS e da
poupança - o FGTS, por exemplo, sendo pago ao trabalhador 3% ao ano mais TR, e se os bancos podem
operar entre 8% e 12%, quer dizer há um lucro de 5%
a 9%, o spread, que usamos na linguagem técnica não conseguimos compreender por que esse spread
não seria necessário para cobrir eventual inadimplência que a própria Caixa Econômica Federal afirma estar em cerca de 15%.
Entendemos que o lucro é muito alto onde o recurso é captado. Na poupança há um lucro de até
100%; capta-se da poupança 6% mais TR, e empresta a TR mais 12%. Acho esse lucro mais do que suficiente para que a Caixa Econômica Federal tenha um
retorno do capital investido, e ainda um lucro, mesmo
contando com a inadimplência que soma cerca de
15% do Sistema. Tanto é verdade que se promove
campanha para captar recursos na poupança oferendo sorteio de prêmios, que hoje montam a 20 milhões
de reais. Quer dizer, se está sorteando prêmios para
quem poupa, entendo que está sobrando recursos.
Daí este questionamento da Associação, no tocante a
essa suposta falta de recursos.
Entendemos que se centralizasse a poupança
num único órgão, poderia ser na própria Caixa, ou
junto ao Banco Central, e os recursos pudessem ser
100% investidos na habitação - hoje, 85% do valor da
poupança é investido na habitação -, poderíamos solucionar o problema da casa própria. E o próprio
FGTS (atualmente, apenas 57% dos recursos do
FGTS são aplicados na moradia) poderia ser aplicado
de forma integral. Não seria preciso, por exemplo, liberar recursos para comprar ações da PETROBRAS.
E acho que só os recursos da poupança e do FGTS
seriam suficientes para financiar a casa própria, para
financiar a habitação no País.
Essas seriam as nossas considerações, e estamos à disposição para o debate.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes)Agradeço ao Dr. Rodrigo Daniel a contribuição. Vamos passar aos debates, concedendo a palavra, inicialmente, à Deputada Socorro Gomes, como autora
do requerimento de realização desta audiência pública.
A SRA. DEPUTADA SOCORRO GOMES - Sr.
Presidente, colegas Deputados que estão nesta audiência, nobres convidados, o objetivo desta reunião é
justamente ouvirmos a opinião dos representantes dos
diversos órgãos do Governo sobre as medidas provisórias, com atenção em especial à Medida Provisória
n° 2.223, e ouvir também o representante da sociedade, porque é uma questão da maior importância.

O déficit de moradia é uma questão econômica
e principalmente social, no Brasil. Temos um déficit
reconhecido pelo Governo brasileiro nos relatórios e
nas conferências internacionais, como essa última da
ONU, um déficit grande, se somarmos o déficit de
quantidade e qualidade - mais de 10 milhões de unidades. Isso significa que um grande número da população brasileira está excluído do direito de morar. E a
questão cresce em importância porque a própria
Constituição consagrou a moradia como um direito do
cidadão, um direito social.
Chama-nos a atenção, de início, a forma, que
traduz a concepção que permeia o Executivo brasileiro, no sentido de atropelar as funções do Legislativo,
como se faz com a medida provisória, instrumento
que felizmente foi um pouco coibido, neste momento.
E, ao mesmo tempo, está sendo mudado, está sendo
normatizado o sistema financeiro, não como manda a
nossa Constituição, ou seja, por meio de um debate
qualificado, de leis complementares, o que demandaria todo um debate e um quorum qualificado, em que
pese haver aí uma morosidade, no sentido de se buscar garantir a aprovação dessas leis complementares, mas por meio de portarias, de normas, de medidas provisórias, o que dificulta bastante a consolidação das instituições democráticas no nosso País.
Acho que essa é a primeira questão.
No mérito, quero aqui concordar com a opinião
do representante da Associação Brasileira, porque,
de fato, a Medida Provisória n° 2.223 prejudica o mutuário, prejudica a população de mais baixa renda, e
vai num sentido inverso, não no sentido de resolver
esse grave problema social, mas no de reforçar as
vantagens dos credores, que são justamente os ban-
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cos e aqueles que detêm o poder econômico, pois ela
quebra algumas garantias fundamentais do ponto de
vista do mutuário, como a questão do limite de comprometimento da renda, que é importante, e a questão da equivalência salarial.
Isso é grave, mais grave ainda num momento de
crise como o que estamos vivendo, porque, do ponto
de vista da legislação trabalhista, já há uma série de
inovações que também quebram direitos adquiridos,
como a chamada livre negociação entre as partes,
que hoje pode levar, inclusive. a uma renúncia (eu
digo que é uma renúncia forçada) a reajustes salariais. Várias categorias já fazem acordo renunciando
não só ao reajuste, mas aceitando·- e aceitar, aqui, é
uma palavra que não diz tudo, que não é precisa; melhor dizer sendo forçadas a aceitar - ac;ordos que reduzem seus salários, várias categorias, porque ficam
entre a cruz e a caldeirinha; ou aceitam, ou há demissão. Então, isso aumenta, isso torna ainda mais grave' nessa nova formulação do sistema de habitação,
essa falta, essa subtração de direitos.
Some-se a isso a questão dos despejos administrativos sumaríssimos. Ou seja, trabalhador não
consegue pagar a casa, tem dificuldades, em face
dos aumentos, nessa chamada livre pactuação - que
de livre tem muito pouco, porque, na medida em que a
legislação retira a questão da equivalência, retira o limite de comprometimento, a parte mais forte é que
vai determinar que tipo de acordo vai ser feito.
No meu entendimento, a MP não vai no sentido de resolver o problema de habitação, principalmente para a grande parcela que ganha até 3 salários mínimos, em torno de 60%. Portanto, é um problema que precisamos, que esta Casa tem o dever
de tratar.
Vêm aqui também algumas interrogações. É
preciso, em algum momento - e este debate tem esse
propósito - aprofundarmos o conhecimento e as informações sobre essa matéria, no que diz respeito
justamente à questão dos juros. Qual é mesmo o percentual de juros? Ele pode ser modificado? Qual é o
limite? Qual é esse percentual? É baseado em quê?
Eu acho que isso não ficou claro, pelo menos pela
apreciação que eu fiz, mesmo ouvindo os convidados.
Portanto, gostaria de que os expositores precisassem
melhor essa questão.
E, finalmente, na questão da atualização monetária, qual é o índice a ser adotado? Quem vai regulamentar essa questão? Ao mesmo tempo, há também
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a preocupação com a não-indexação, porque o salário do trabalhador não acompanha esses reajustes. E
o que nos chama também a atenção é justamente o
fato de o Poder Executivo induzir- ele não força, não
impõe, mas induz - os juízes a cassarem limitares se
não se pagar IPTU, se não se pagar condomínio, se
se está atrasado num pagamento qualquer; então, ele
quebra o princípio da autonomia dos Poderes, que é
também um pressuposto, do ponto de vista da consolidação da democracia. É evidente que o Poder Executivo foi cauteloso, até porque a Constituição proíbe
impor a um outro Poder, mas ele induz. Então ficamos, assim, à mercê da racionalidade, do bom senso
do Poder Judiciário.
Por isso, eu creio que é da maior importância
abrir-se aqui este debate. Estou aqui utilizando não só
um pouco da sua generosidade, Sr. Presidente, como
esta prerrogativa muito frágil de ser a proponente
deste evento, mas já estou buscando concluir. Creio
que é preciso que esta Casa aprecie e discuta melhor
como financiar mesmo, como abrir o subsídio para a
população de baixa renda. Até hoje nós - e digo "nós"
incluindo o Parlamento e Governo brasileiro - não encaramos de frente essa questão, compreendendo
que é um investimento social e que a prioridade deve
ser buscar a inclusão social desses milhões de brasileiros que não têm teto. E, para isso, é necessário que
haja uma obrigação do Governo, por meio do próprio
Orçamento, em que deve haver um percentual destinado mesmo à construção de moradias populares.
Nesse sentido a sociedade, organizada em as
sociações de moradores, conseguiu elaborar e buscar mais de um milhão de assinaturas para o projet<,
do Fundo Nacional de Moradia Popular, que está aqui
para ser apreciado, quer diZer, no sentido de impor
de obrigar o Governo brasileiro a dedicar - explicitando essa vontade política no Orçamento da União, porque ela não pode ser abstrata -, um percentual de recursos justamente para a construção de moradia.
Para concluir, Sr. Presidente, é evidente que,
nessa questão da inadimplência, é preciso que falemos novamente aqui a respeito de dados oficiais. No
Brasil, quem paga a conta é o pobre. O pobre quando
não paga a conta é porque não tem absolutamente de
onde tirar. Não é questão de fundos constitucionais,
de FNO, de Fundo do Nordeste. Todo pobre, todo trabalhador paga suas dívidas, mesmo porque ele tem
de ter o nome limpo, porque é a única coisa que tem
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na praça para sobreviver, para não cair nas armadilhas dos credores. Quer dizer, quem não paga a conta
é justamente quem mais tem, e que muitas vezes faz
até uso de medidas legislativas para prorrogar por 80
meses uma dívida com a Previdência Social. Quanto
a isso, já há uma certa cultura nesse sentido, ou seja,
de proteção à inadimplência de quem tem muito dinheiro.
Também temos de ver de frente a questão do
despejo administrativo, porque o trabalhador perde o
emprego, está desesperado e, três meses depois, por
uma medida administrativa, pode perder o teto? E
perder sem direito à nada? Depois de trabalhar a vida
inteira, de formar aquele pé-de-meia muitas vezes até
com o sacrifício de diminuir a cesta alimentar, perde
tudo? Não é justo!
De fato, do ponto de vista de uma sociedade que
quer elevar-se, de um ponto de vista, de um patamar
mais humano, acho que isso não se coaduna com o
espírito humanista que pelo menos buscamos, como
Humanidade.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes) Temos três Deputados inscritos; vamos ouvi-los em
bloco para depois passarmos a palavra aos nossos
convidados para as respostas.
Concedo a palavra ao Deputado Adolfo Marinho.
O SR. DEPUTADO ADOLFO MARINHO - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero cumprimentar de modo especial os nossos convidados: o Dr.
Aser, que aqui representa a Caixa Econômica; o Dr.
Lofrano, do Banco Central - é um prazer revê-lo aqui;
o Dr. Melhim Chalhub - é também uma satisfação
tê-lo aqui; o Dr. Rodrigo; cumprimento também o Dr.
Nardoni, da Caixa Econômica; quero dizer também
da nossa alegria por termos aqui o nosso Ministro
Arnaldo Prieto. Sem dúvida, este é um momento importante. Louvo a Comissão, a Deputada Socorro Gomes pela iniciativa, e louvo também o Governo Federal pelas suas iniciativas; no entanto, algumas observações precisam ser feitas.
Em primeiro lugar, por que medida provisória?
Há pouco houve uma medida provisória sobre o
FCVS; há pouco houve uma medida provisória sobre
o saneamento financeiro da Caixa Econômica Federal; agora, mais três. E eu posso testemunhar a dificuldade que estamos tendo aqui, desde 1998, para que
fosse criada nesta Casa uma Comissão Especial
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para tratar das questões de habitação. Ou seja, o que
é de rotina é impossível, mas as medidas provisórias
se sobrepõem. São até bem-vindas, porque a questão é muito grave.
Quando se trata de habitação no Brasil, não podemos esquecer que de 1964, do BNH até hoje, não
temos 8 milhões em financiamentos; e quem consultar o IBGE verá que, de 1964 até hoje, o Brasil produziu cerca de 30 milhões de domicílios. Ou seja, a participação oficial na produção de domicílio dentro do
universo é pequena. No entanto, alguns números impressionam. Os brasileiros têm de arcar com mais de
60 bilhões do FCVS. Não posso dizer com exatidão,
porque quando trabalhei na administração federal vi
que quando se trata de bilhões não é possível haver
precisão. Se entrou para faixa dos bilhões, o valor oscila muito, para cima e para baixo, mas o Dr. Lofrano
está aqui e certamente sabe em números do dia
quantos bilhões são.
Ora, quando estou falando de 60 bilhões, estou
falando de em torno de 10% da dívida, o que não é
pouca coisa, para atender a 7 milhões de domicílios,
ou seja, para atender a menos de um terço de todos
os domicílios que foram produzidos. Então, está muito
claro que as regras que estamos praticando são regras inviáveis. Não posso de forma alguma admitir
que a medida provisória seja o caminho para resolver
uma questão tão complexa, onde os erros foram acumulando-se de forma indiscutível.
Agora temos uma medida provisória que trata
da questão da habitação popular de interesse social.
Mas não posso deixar de ver, ao lado disso, o Orçamento de 2001, que mostra que, em recursos voltados para habitação, nós temos, para cobrir o Fundo
de Compensação de Variação Salarial, que, acredito,
atendeu, desses 8 milhões - que não são 8 milhões,
mas menos -, talvez a 3 milhões de famílias brasileiras, 1 bilhão, 177 milhões de reais. Para atender a 3
milhões de famílias brasileiras estamos pagando neste ano, em serviços da dívida do FCVS, 1 bilhão, 177
milhões!
Mas isso é mais sério, porque se examinarmos
bem, veremos lá: cobertura do sinistro do seguro de
crédito FUNDHAB, praticamente 95 milhões; e mais:
cobertura do déficit do seguro habitacional, mais 23
milhões. Ora, temos quase 120 milhões para cobrir...
E aí há a história do FUNDHAB, que era um fundo
que ninguém sabia para que era, mas todo o mundo,
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quando comprava habitação, pagava 2% para esse
fundo, que na verdade era para cobrir o déficit do seguro. Mas, esperem! Esse é o seguro mais seguro
que existe. É caríssimo! E, na verdade, o déficit do sinistro é coberto pela população como um todo. E aqui
estamos falando de habitação popular, e estamos
querendo subsídios. Estamos incorrendo no mesmo
erro que incorremos no PHA: pegamos 600 milhões
para criar um novo programa para atender de zero a
seis. Podem olhar as estatísticas: está atendendo ao
redor de seis, de uma forma muito lenta, e 600 miIhões estão indo embora. Por quê? Porque, na verdade, considerem qualquer casa e vejam qual é a composição do preço de venda: a casa mesmo no máxi-

Entre essas questões todas, temos o patrimônio
de afetação. Ele serve para atender o mutuário em
parte, mas é precisa lembrar que a ENCOL arrastou
também boa parte das instituições financeiras. Então,
isso não é só para mutuário, mas para instituição financeira também, que nós estamos pagando, porque
são instituições financeiras públicas, inclusive o Banco do Brasil. O patrimônio de afetação é absolutamente necessário. Já veio tarde essa medida provisória. Agora, determinar que o adquirente assuma responsabilidades outras... Ora, se o patrimônio de afetação só tem sentido porque segrega, eu ainda arranjo um canal de contaminação para prejudicar o adquirente? Isso é complicado demais.

mo é 50%. Temos aí as despesas financeiras e as
despesas institucionais. Seguro é muito caro. Ninguém pode colocar numa prestação 20% de seguro. E
ainda o sinistro é coberto com recursos públicos!

Por outro lado, neste debate que se abre, feito
com responsabilidade, sabemos que o plano de equivalência salarial e o plano de comprometimento de
renda devem ser aprofundado. Até porque hoje meta-

Sem falar em infra-estrutura! Temos multinacionais distribuindo energia e recebendo doações, em

de dos brasileiros está no mercado informal. Como é
que fica? Só atende alguns? E depois?

conjuntos habitacionais, de infra-estrutura, que vão
para a prestação. Água e esgoto, a mesma coisa. Todas as empresas de água e esgoto no Brasil, em to dos os Estados (vejam na revista Exame), são grandes empresas do País que, entretanto, têm de receber doações de conjuntos habitacionais pagas pelos
mutuários. Vinte por cento de uma prestação, podem
ter certeza, é infra-estrutura: seguro, cartório... Então,
na verdade, apanhar dinheiro público. O Governo,
com essa medida provisória, vai emitir título do Tesouro Nacional para pagar cartório, seguro, multinacional, infra-estrutura. O interesse é indiscutível. Apesar da medida provisória, é um cheque em branco. Todas as diretrizes serão definidas.

Essa questão foi criada devido a algo muito pior.
O grave problema do financiamento habitacional é o
prazo. O prazo de trinta anos é inviável. Com juro capitalizado em trinta anos, não há contrato que resista. A
pessoa que está fazendo contrato assinado para mais
de dez anos sabe que ele não vai ser cumprido; não
há como. Capitalizando juro, é absolutamente impossível. Por que o prazo é de trinta anos? Porque tem de
caber na prestação e no contrato uma série de penduricalhos que tornaram várias instituições ricas. Agora,
tudo pelo social. Não é possível pagar ao cartório o
que se paga. Não é possível pagar à Previdência Social o que se paga. À Previdência Social se paga por
metro quadrado, independentemente de tecnologia.

Fiquei feliz com a presença do Or. Aser Cortines,
representante da Caixa Econômica - sem dúvida, a
maior instituição do Brasil. O que seria da habitação no
País sem a Caixa Econômica? É inviável pensar nisso.
Trata-se de instituição que, graças a Deus, teve saneamento financeiro, mas foi parcial. Ainda há muito contrato do SFH que não se sustenta no correr do tempo. Vai
haver novo projeto? Como fica isso?
O Or. Aser Cortines disse algo que gostaria de
conhecer melhor. Isso aí vai ter transferência. É preciso disciplinar essa transferência. Esse crédito é daquela família que está recebendo subsídio no contrato. Ele deve ser intransferível, senão fica uma loucura.

O que acontece? O Brasil não avança nesse sentido.
Não há como. Hoje é possível, em um terreno, montar
uma casa popular em 48 horas. Só que, quando a
Previdência chegar, vai cobrar por metro quadrado.
Por quê? Porque existe o déficit da Previdência.
Então, não é para resolver o problema da habitação.
Essas questões caberiam dentro de uma perspectiva mais eficaz, porque no final é ruim para todo
mundo. Tenho certeza de que a Caixa Econômica
deve ter aproximadamente 400 mil problemas dessa
ordem na Justiça. Fui a Curitiba e, ao abrir o jornal na
parte dos anúncios populares, fiquei impressionado!
Havia mais de dez anúncios de escritório de advoga-
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do, Tornou-se um próspero negócio, Até quando? Isso
é bom para quem?
Não vou tomar mais o tempo de VExas. Agradeço desde já a benevolência do Presidente. Apenas
quero apresentar-lhes essas questões, que são seriíssimas. Louvo a iniciativa do Banco Central, da Caixa
Econômica Federal, da ABECIp, de todos os presentes. Agora, quero fazer duas observações. Primeiro,
quem é o interlocutor do Governo Federal para tratar
de habitação? Qual é o endereço? Há uma multiplicidade de entidades, com o que eu concordo, mas deve
haver uma coordenação em algum lugar. Em algum
lugar deve estar o setor do Governo Federal que cuida disso, com a participação da sociedade.
O Projeto Letras é muito bem-vindo. Acabou
porque concorria com a poupança. E quando a letra
engordava havia o mercado secundário, o que não
era interessante. Agora foi criado para 36 meses.
Esse é um bom caminho. Perdão, Rodrigo, mas é preciso securitizar recebíveis; do contrário, não funciona.
Isso precisa acontecer. Só que na verdade os empresários brasileiros não participaram dessa discussão;
apenas dois ou três do Rio de Janeiro e de São Paulo,
e acabou. A poupança também atende a eles. Ela é
captada no Brasil todo e atende a eles.

É importante ouvir o representante da Caixa
Econômica falar sobre consórcio. Estamos discutindo
os critérios do consórcio. No mercado automobilístico
um terço da produção diz respeito a consórcio, porque tem a credibilidade das montadoras. E a Caixa
Econômica é a única instituição que tem a mesma
credibilidade ou até mais. Então, o consórcio é uma
coisa boa. Vou lhes dizer mais: no ano de 2000 o consórcio teve número de famílias igual ao da poupança
- 40 mil. Ou seja, o Brasil deve ter cerca de 90 ou 80
bilhÕ'es em poupança para financiar 40 mil imóveis,
captando poupança no País todo de modo seletivo,
colocando-a em alguns Estados. Há necessidade de
discutirmos mais o assunto. Além do consórcio, por
que não a cooperativa habitacional? Temos de encontrar alternativas, porque há capitalização de juros que
ninguém suporta. É importantíssimo tratar da habitação, mesmo que seja através de medida provisória.
Finalmente aconteceu alguma coisa, que precisa
prosperar muito mais.
Parabéns à Comissão! Agradeço mais uma vez
aos presentes. Com a discussão da medida provisória é possível melhorar um pouco as coisas.
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Para concluir, chamo a atenção para o seguinte
aspecto: enquanto houver no SFH milhares de contratos sem solução, investir em habitação será sempre
uma atividade de risco, porque a contaminação negativa vai existir. É preciso cicatrizar definitivamente
tudo o que aconteceu no SFH, que, volto a dizer, não
atendeu nem a 7 milhões.
O DI'. Aser Cortines mostrou um dado importante: mais de 45% dos financiamentos da Caixa Econômica Federal foram para famílias com renda inferior a
três salários. Fiquei muito feliz, porque antes não havia isso. Todos os projetos de financiamento eram
para quem ganhava mais de quatro salários mínimos.
Com certeza, desses 45%, a maior parte deve ser
para material de construção. Porém, de 1995 a 2001 ,
a Caixa Econômica Federal financiou cerca de 1 milhão e 700 mil famílias. Isso dá pouco mais de 300 mil
por ano, e 90% dos financiamentos foram esses. É
preciso pegar esse quadro e traduzir. A situação é
muito crítica. As medidas provisórias são bem-vindas,
mas isso ainda é muito pouco.
Se neste debate não houvesse essa avalanche
de problemas, poderíamos discutir cada medida provisória isoladamente. Tomara que essa discussão
prospere, porque habitação não é problema no Brasil,
mas a chave da solução. É com a habitação que vamos dinamizar a economia, neste momento em que a
relação de troca com o mercado internacional é desfavorável. Ela acontece no País todo, traz soluções
para problemas sociais gravíssimos, inclusive de segurança. Portanto, habitação não é o problema, mas o
caminho da solução.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes) Esta Presidência está sendo um pouco condescendente, tendo em vista a relevância do tema. As intervenções são muito importantes para o debate.
Concedo a palavra ao Deputado Paulo Octávio.
O SR. DEPUTADO PAULO OCTÁVIO - Sr. Presidente, Deputado Djalma Paes, a quem cumprimento por esta reunião. Quero também cumprimentar os
nobres companheiros Socorro Gomes e Adolfo Marinho, que tão bem falaram. Acho que o Deputado Adolfo Marinho já abordou tanto os temas das perguntas
que eu iria fazer que até vou subtraí-Ias e ser o mais
breve possível.
Mais uma vez, nesta Comissão, quero cumprimentar a Caixa Econômica Federal, na pessoa do Dr.
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Aser Cortines, pelo esforço que faz em nosso País
para financiar habitação.

prador não vai ter como pagar a parcela quando da
entrega das chaves, porque contava com a possibili-

Quero comentar algo que considero muito gra ve, Sr. Presidente, pois entendo ser importante que o
Governo tenha dimensão do que está acontecendo
no Pais exatamente hoje.

dade do financiamento da Caixa. Qual é a iniciativa da
Caixa? Como a Caixa vai responder a isso, uma vez
que ela criou uma expectativa muito forte em todo o
mercado? Quero saber também se o Governo vai se

O setor de construção é responsável por 15% do
PIB brasileiro. No início deste ano, o Presidente da Caixa e alguns diretores foram à televisão, fizeram palestras em sindicatos e informaram que não faltariam recursos para o desligamento final de unidades. Isso fez
com que empresas, no Brasil todo, assumissem compromissos bancários, financiamentos externos, recursos próprios, fizessem vendas no Brasil todo, prometendo no final, com o habite-se, o financiamento que tudo
fazia crer que seria fácil na Caixa Econômica. Está ao
meu lado o Dr. José Wilson, Vice-Presidente do Sindicato da Construção Civil. E, de repente, numa bela segunda-feira, a Caixa Econômica Federal simplesmente
comunica, de forma até lacônica, que estariam suspensos todos os financiamentos imobiliários no Brasil, sem
nenhuma previsão de retorno a esses financiamentos.
Queria perguntar se a Caixa, o Governo, o Ministério da

manter firme nessa posição de fechar caixas, de não
buscar os recursos do FAT. O Governo poderia buscar
os recursos do FAT e colocá-los imediatamente na
Caixa. Suspender o financiamento para a classe média é desastroso, pois gera desemprego e vai gerar
problemas financeiros em centenas de empresas
construtoras no nosso País, até porque esse setor é
muito democratizado. O Dr. Aser bem sabe que esse
setor não é monopolizado, mas bem democratizado.
Quero saber qual é a posição da Caixa, porque esse
negócio de consórcio, desculpe-me. O consórcio já é
uma intromissão em empresas que estão fazendo
consórcios, e estes não representam quase nada no
sistema imobiliário do Brasil. Até a Caixa implantar o
sistema de consórcio e este começar a funcionar, põe
cinco anos! É um processo muito lento, e estamos
com um problema imediato, criado pelo próprio Go-

Fazenda e o Banco Central têm a dimensão do estrago
que estarão fazendo na economia do nosso País. O desemprego já começou, porque essas empresas que estavam contando com o desligamento... As empresas,
quando assumem um compromisso, não querem muito
do agente financeiro. Geralmente querem só 50%, porque esses normalmente os clientes da classe média pagam. Agora, os outros 50%, contavam todos - quer
construtores, quer clientes - com o repasse da Caixa
Econômica, o que havia sido prometido. No início deste
ano, havia tanto dinheiro na Caixa Econômica que esta
começou a financiar 100% do imóvel. Nós, inclusive,
chegamos a alertar a Caixa para o fato de que não é
produtivo - e o Deputado Adolfo bem sabe disso - financiar 100% de um imóvel. Mas a Caixa financiou até
100% dos imóveis no começo deste ano. Até que che gou um belo dia em que resolveu parar com este tipo de
financiamento, pois ele é desastroso.
A pergunta que quero deixar aqui posta é a seguinte: o que o Governo vai fazer para resolver o problema? Temos um levantamento, por alto, de todos os
sindicatos no Brasil, que nos informa que há 100 mil
moradias em construção, que começam a ser entregues no final deste ano e no ano que vem, que contavam com o repasse final da Caixa Econômica. O com-

vemo.
Para terminar, quero cumprimentar o Rodrigo
Daniel, da Associação Brasileira dos Mutuários da
Habitação. Você tem razão, Rodrigo. No Brasil, ou
você conta com a Caixa ou não conta com ninguém
para financiamento. Os bancos privados não financiamo Eles fazem captação de poupança e o financiamento é muito pequeno perto do valor da captação de
poupança. Quando a Caixa sai do mercado, logicamente, todo mundo fica sem recursos.
Defendo - e já falei isso algumas vezes - que
somente um banco possa captar poupança no País.
Acho que seria muito bom, poís há bancos que fazem
captação, e não aplicam, de maneira nenhuma, porque não querem aplicar. Como vão aplicar, com juros
de 12%, sendo que hoje o cheque especial paga 8%?
Lógico, com a contabilidade IJnica que os bancos fazem hoje, e o Banco Central não tem como fiscalizar
isso. Como vão emprestar dinheiro a 12% ao ano, se
podem emprestar a 8% ao mês? Jamais! Você tem razão. Deveria ser um banco só, uma instituição só que
fizesse captação de poupança. Aí, poderíamos fiscalizar o quanto tem de poupança e se ela realmente
está sendo aplicada em habitação, que deveria ser o
destino final. Poupança no Brasil há muita, só que re-
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almente é uma caixa-preta que ninguém consegue
descobrir; ninguém consegue saber como se fiscaliza
isso. Os bancos privados estão sempre dizendo que
têm a receber. Não precisam aplicar porque têm sempre a receber. Há uma conta FCVS que não me con vence. É essa a situação. Desculpe-me o Ministro
Arnaldo Prieto, a quem estimo muito, mas é uma situação em que quem constrói sente muita dificuldade.
No Brasil, vivemos uma situação interessante. O
sistema produtivo tem um inimigo: o sistema financeiro. O sistema financeiro não colabora em nada com o
sistema produtivo. É impressionante! Em todos os
momentos, quem produz no Brasil paga o preço. É
por isso que no País quebram, todos os anos, centenas de empresas construtoras, que, muitas vezes,
contam com promessas e quebram a cara. É nisso
que temos de dar um jeito, Sr. Presidente. Esta Comissão tem uma missão muito forte, que é mostrar ao
Brasil que não deveríamos ter nenhum déficit habitacional, pois temos condições de construir 10 milhões
de habitações em três anos. O Brasil poderia não ter
uma pessoa sem moradia, bastaria ter vontade política. Mas enquanto não houver efetivamente um Ministério da Habitação, vamos ficar nesta conversa, uma
conversa em que ninguém se entende. Estão aqui o
Banco Central, a Caixa Econômica Federal, os ban cos privados, o mutuário, mas ninguém se entende,
porque não existe uma voz de comando, não existe
vontade política. Sem vontade política, vamos estar
nesta reunião hoje; daqui a dois anos vamos fazer outra igualzinha. Já participei de dezenas - trabalho

quero parabenizar a Comissão pela realização deste
importante encontro hoje aqui.
De fato, a questão da habitação no País não tem
merecido a devida importância por parte dos Governos.
Vê-se a coisa caminhar de forma, às vezes, episódicaacontece aqui um programa, depois acontece outro programa, depois não é mais nada daquilo, depois aparece
outro tipo de solução, enfim, as coisas caminham sem
continuidade, sem meta, sem rumo.
O Deputado Adolfo Marinho apresentou alguns
dados que mostram claramente que se a questão da
habitação no Brasil não está pior é porque a população acaba encontrando suas soluções. Soluções precárias, às vezes, inseguras, críticas, mas são as soluções possíveis que a população vai encontrando para
resolver seus problemas, na medida em que não
pode ficar esperando as soluções vindas das instituições às quais caberiam tocar esse assunto.
Acho que desde o final do BNH essa questão ficou meio perdida. É claro que o BNH tinha seus defeitos também, não era nenhuma coisa muito bem acabada, mas o fato é que havia pelo menos uma interlocução. Então, sabia-se que habitação, saneamento
etc eram tratados no BNH. Ficou um pouco difusa. É
claro, até por uma questão de cultura técnica própria
que o BNH tinha conseguido, ao longo dos anos, formar técnicos, especialistas, que se dedicavam àqueles assuntos, tinham intimidade com esses assuntos.
E o Dr. Aser é um exemplo disso, ele é oriundo do
BNH; veio de muitos anos de militância naquela instituição.

com o mercado imobiliário há trinta anos - de reuniões como esta, e nunca chegamos a conclusão al-

Então, hoje vemos alguns exemplos na questão
habitacional, sobretudo na de baixa renda. Temos que

guma.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Adolfo Marinho) - Agradeço ao Deputado Paulo Octávio e encareço à Deputada Socorro Gomes, como Vice-Presidente, que substitua nosso Presidente.
Peço desculpa, mas vou ter que me ausentar
agora, tendo em vista outro compromisso assumido.

reconhecer que são as Prefeituras, os Municípios que
estão segurando o piano. Nos Municípios é que estão
surgindo as soluções mais criativas, mais compatíveis
com o quadro que temos hoje no País a respeito desse
assunto. Agora também temos a questão do saneamento. Estamos discutindo a lei do saneamento como coisa
necessária, pois da forma que vem do Executivo não nos
parece o melhor caminho, principalmente porque dificu"a
a titularidade por parte dos Municípios, que, na verdade,
são os que estão na ponta, os que têm que responder
por essas situações.
É também lamentável assunto dessa natureza,
dessa complexidade, dessa importância para o País,
pelo que representa como solução para um direito do
cidadão, mas também como fonte de emprego, como

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Socorro Gomes) - Gostaria de passar a palavra ao Deputado
João Sampaio.
O SR. DEPUTADO JOÃO SAMPAIO- Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, ilustres convidados,
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geração de riqueza, movimentação da economia, A
construção civil é uma bola de neve. Quando se começa a mexer com construção civil, começa-se a agitar vários fornecedores, vários fabricantes, os componentes etc. Enfim, é uma atividade que, como disse o
Deputado Adolfo Marinho, além de resolver um problema, é solução também para o desenvolvimento,
um setor que não depende de importação. Temos
tudo aí mesmo, mão-de-obra etc. E vemos um assunto dessa importância com modificações propostas
nas medidas provisórias que ora nos são submetidas.
É uma matéria para ser melhor discutida. Hoje saio
daqui com uma espécie de brain-storm. Ouvi aqui
vários depoimentos, dos senhores expositores e também de colegas Deputados. Vemos que há várias
questões que não ficam muito claras, nas quais precisamos nos aprofundar um pouco. O Dr. Melhim, outro
niteroiense ilustre que aqui comparece, além do Aser,
falou do patrimônio de afetação, e me parece uma coisa necessária. Mas não ficam muito c/aras, Dr. MeIhim, certas obrigações que naturalmente deveriam
ser do incorporador, ou da empresa etc, e que em alguns casos passam para a responsabilidade dos
compradores, enfim, do que compõe o patrimônio.
Da mesma maneira, levanta aqui o Consultor
Jurídico da Associação dos Mutuários uma outra
questão complicada. Como os mutuários vão fazer
uma fiscalização eficiente daquele empreendimento
se não dispõem de conhecimento técnico a respeito
das contabilidades, da vida, dos aspectos construtivos etc? Eles podem, de repente, homologar, por falta
de conhecimento, coisas equivocadas. Então, de que
maneira se poderia proceder nessas questões? De
que forma essas pessoas poderiam ter uma assessoria, algum tipo de apoio nessas tarefas, para não coonestarem coisas que às vezes vão repercutir contra si
mesmos?
São vários aspectos que acho que precisavam
de mais tempo para que pudéssemos discuti-los.
Alguns Deputados também comentaram isso. E vemos que o País hoje precisava ter uma entidade de
habitação, não sei se em âmbito até de ministério,
mas alguma coisa dedicada à habitação e ao desenvolvimento urbano de uma forma nítida, clara, com
planos, objetivos, metas. De repente, envolver também o desenvolvimento urbano e o próprio transporte
urbano, o saneamento etc, que são fatores complementares da qualidade habitacional. A habitação trata
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da unidade física propriamente dita da casa, da habitação, mas necessita também de toda uma infra-estrutura urbana, de todo um conjunto de facilidades
que precisam ter um comando único. Acho que a coisa não pode ficar tão dispersa, tão solta assim.
Eram essas as considerações que eu gostaria
de fazer, para não tomar muito tempo dos senhores.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Socorro Gomes) - Obrigada, Deputado João Sampaio.
Antes de ouvir o Deputado Clóvis IIgenfritz, do
PT, do Rio Grande do Sul, gostaria de solicitar aos
nossos expositores que nos passassem cópia do material para que esta Comissão, depois, possa apreciá-lo, estudá-lo, consultá-lo.
Tem a palavra o Deputado Clóvis IIgenfritz.

O SR. DEPUTADO CLÓVIS ILGENFRITZ
Sra. Presidenta, Deputada Socorro Gomes, ilustres
convidados que nos trazem esclarecimentos importantes, nossos colegas Deputados e Deputadas, infelizmente não pude participar do momento principal,
que é a exposição do assunto, porque na Câmara
sempre acontecem três, quatro ou cinco reuniões ao
mesmo tempo e não pode falhar nenhuma. Então, é
um problema dos Deputados e vamos ter que resolvê-lo.
A verdade é que esse assunto, na minha visão,
tem uma importância fundamental. Eu assinaria embaixo dos discursos feitos aqui por pessoas, por Deputados de vários partidos, de várias posições. Não
ouvi a Deputada Socorro Gomes, mas ouvi os Deputados Adolfo Marinho, Paulo Octávio, João Sampaio,
que complementam questões. Mas há algumas que
são, no nosso entender - tenho quarenta anos de luta
nessa área -, questões que perpassam no tempo e
cuja solução é quase sempre provisória, não é duradoura. A providência de maior duração, de maior tempo e de uma certa eficiência foi a existência do BNH,
com o qual tínhamos inúmeras questões ainda não
bem resolvidas. Por exemplo, quando o BNH iniciou,
as cooperativas habitacionais eram controladas por
meio dos INOCOOPs, que eram órgãos que tinham
todo um processo, mas as cooperativas faziam a escolha do terreno, a contratação dos profissionais por
projeto. Com o INOCOOP dando a cobertura e a assessoria, eram feitas concorrências, às vezes, os contratos, a fiscalização dos mutuários, diretamente. E o
recurso era do FGTS.
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Depois, veio uma resolução que, no nosso entender, criou uma situação inusitada e o BNH começou a ter um outro tipo de clientela. Se não me engano, é a Resolução n° 68, que fez com que os empresários da construção pudessem fazer empreendimentos e oferecê-los a mutuários. É absolutamente
diferente de os mutuários fazerem seu empreendimento com os empresários. Sou arquiteto e era projetista nessa época. Havia um projeto que estava em
andamento, mas, com essa resolução, um outro empresário assumiu e queria ignorar o projeto. Tivemos
que mover uma ação judicial, que ele depois considerou muito boa, porque nos demos mu~o bem, fizemos
o projeto original e hoje é um exemplo em Porto Alegre de projeto que deu certo, no qual os mutuários trabalharam. Eu teria inúmeras coisas para falar. Mas
quero dizer que, de fato, falta um órgão central, que
possa trabalhar a questão urbana e habitacional deste País. Não há mais como resistir apenas com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que faz um esforço muito grande, ou com outros tipos de secretaria,
ou com a Caixa Econômica sendo uma espécie de vilão, porque uma hora a Caixa Econômica está financiando, é uma maravilha; outra hora ela baixa decretos
que, tenho para mim, têm também uma ligação com o
sistema financeiro, problema de juros, do Banco Centrai etc. E as coisas ficam como estão, com todos os
problemas que foram apontados aqui.
Precisamos fazer um esforço. Os arquitetos brasileiros, desde 1962, que eu me lembre, fazem proposta de existência de um Ministério com a força de
Governo, que possa trabalhar esse assunto de uma
forma mais eficaz e sem ignorar o sistema financeiro,
sem ignorar a participação efetiva da Caixa como o
braço financeiro da questão, como já foi em outras
épocas.
Outro aspecto que eu queria ressaltar é que
vejo nessa medida provisória algumas questões legais, algumas questões que não poderiam se repetir. A
matéria tinha que vir como lei complementar, deveria
haver muito mais debate. Parece-me que substitui coisas que já foram testadas. De repente, o mutuário, o
cliente desse sistema vai ficar sozinho no mundo,
abandonado. Como ele vai fazer quando sentir necessidade de alguma coisa? Essa negociação parte a
parte, pelo amor de Deus! Faço qualquer negócio
para construir minha casa, mas dali a alguns meses
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não vou ter recurso para continuar. Não dá para entender como essa medida saiu dessa forma.
O assunto demandaria muitos comentários.
Mas todas as medidas estão sendo no sentido de
achar uma solução. Sempre disse, e repito aqui, que
quando perguntam para o dirigente de uma entidade
de arquitetos, como fui, qual é o maior problema da
habitação no Brasil, ele responde que é a distribuição
da renda. Se não há quem possa pagar, o resto existe
tudo. É incrível como temos no País soluções criativas, mão-de-obra, material, cerâmicos, madeira. Vejo
que há falta de poder aquis~ivo.
Defendo a idéia de que precisa haver, primeiro,
um órgão que controle tudo isso, que precisa voltar a
existir um sistema cooperativo ou parecido que possa
ter aquela autonomia do sistema para propor, fazer ou
levar as coisas, e um sistema financeiro subsidiado,
não tenho dúvida, para a habitação de baixa renda.
Não tenho nada contra a que as grandes empresas
façam grandes empreendimentos e tenham financiamento. Para a classe média, para a classe A, B, isso é
importante e há muita demanda. Mas vou dar um
exemplo apenas para fechar, Deputada Socorro.
Minha experiência é mais em Porto Alegre, no
Rio Grande do Sul, e fiz vinte ou trinta projetos de habitação coletiva. Uma vez teimei com o SNH, numa teimosia positiva. O então Presidente Maurício Schulman disse para mim que aquilo era impossível. Por
meio da COOHAS Casa, que era uma cooperativa de
Ijuí, íamos fazer trinta habitações isoladas, e iriam
constar como um conjunto, porque não se podia fazer.
Terrenos isolados, terrenos que existiam na cidade,
que já eram de propriedade do mutuário e que poderiam ser aproveitados um a um, ali onde ele já está,
imaginando um dia construir sua casinha. E gente
bem pobre. O que fazia falta ali? O agente técnico e o
agente financeiro em termos de fiscalização e implementação. Por isso criamos, por meio do CREA, do
IAS, dos sindicatos, uma proposta para o banco que
nunca chegou a ser analisada, que era assessoria
técnica para os projetos e construção de moradias
chamadas econômicas. Ou seja, milhares e milhares
de pessoas neste País, para não dizer milhões, têm lá
seu cantinho de terra, muitas vezes já regularizado,
mas precisam de financiamento de material de construção e de projeto. Entretanto, depois de feito, têm
que ter quem coordene, quem fiscalize, um agente
técnico indo lá e dizendo para a Caixa Econômica:
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"Pode pagar a próxima fatura porque foi cumprido o
que estava previsto; o cara não comprou geladeira,
nem fogão, nem automóvel. Ele está fazendo a casinha; o empréstimo de 5 mil reais foi fantástico.
Estou propondo nesta Casa - e já propus em
Porto Alegre, está em andamento, como lei aprovada
na Câmara - assistência técnica à moradia. Não gosto de comparar o SUS da habitação com o sistema judiciário da habitação gratu~o. É o melhor investimento
- e não se trata de algo corporativo, quero que os senhores tenham isso claro, pois não sou mais arquiteto. Acho importante que os técnicos habilitados sejam
colocados nisso, assim como os médicos e os advogados, em outras áreas. Ressalto isso apenas como
subsídio.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Socorro Gomes) - Obrigada, Deputado Clóvis IIgenfritz.
O último inscrito é o representante do Sindicato
da Indústria da Construção Civil do Distrito FederalSINDUSCON, Sr. José Wilson Silva Correa. V.Sa. tem
a palavra.
O SR. JOSÉ WILSON SILVA CORREA - Primeiramente, quero cumprimentar a Deputada Socorro Gomes, Presidenta dos trabalhos, os demais com··
ponentes da Mesa e todos os presentes.
Gostaria de dizer que somos Vice-Presidente
do Sindicato da Indústria da Construção Civil, mas
neste ato estamos representando a Câmara Brasileira da lndllstria da Construção, cujo Presidente, o
ex-Deputado Luís Roberto Ponte, infelizmente não
pôde participar e nos solicitou que aqui estivéssemos.
Gostaríamos de fazer algumas observações sobre o nosso setor e de começar, em relação à Caixa
Econômica Federal, dizendo que a nossa posição pública já foi apresentada em relação a este assunto. O
ex-Deputado Luís Roberto Ponte enviou carta ao Presidente da Caixa e, inclusive, ao Presidente da República dizendo do nosso entendimento sobre a necessidade da suspensão desse financiamento, na medida em que não é possível realmente tirar dinheiro de
um lugar e financiar a juro mais barato do que de onde
se pega.
Entendemos também que é necessário a Caixa
envidar esforços para que possa agilizar, o mais rapidamente possível, a volta desse financiamento, porque dependemos demais dele. O setor realmente fica
engessado sem a Caixa, pois, conforme já foi dito
aqui, se não tivermos a Caixa, não temos ninguém.
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Realmente precisamos da volta urgente desses recursos, até porque, conforme foi dito pelo Deputado
Paulo Octávio, não são só aqueles recursos que ainda estamos contratando, mas são coisas que já prometemos, baseados em informações que tínhamos.
De toda sorte, temos também que dizer que o
critério de corte feito hoje pela Caixa foi muito mais
justo do que o que era feito antigamente, quando se
falava: "A partir de hoje, não tem mais". Hoje, pelo menos aqueles processos que estavam em andamento
tiveram continuidade. Isso merece nosso apoio.
Quanto aos consórcios, também manifestamos
nossa opinião contrária. Entendemos que é uma ingerência na iniciativa privada. Acho que não é função da
Caixa, mesmo porque isso não é financiamento. Quando a Caixa vai para a mídia dizer que está buscando alternativas de financiamento por meio de consórcios, isso não é financiamento; é autofinanciamento
dos próprios consorciados. Não está bem a Caixa posicionar dessa forma.
Entendemos também que os recursos do FAT,
conforme já está sendo anunciado, devem ser trazidos. É pleito nosso há muito tempo que o BNDES financiasse alguma coisa, porque sabemos que todo
ano o BNDES passa com saldos de 3 bilhões, 4 bilhões ou 5 bilhões do FAT, que poderiam vir. As palavras do BNDES são sempre de que não era com ele,
mas, sim, com a Caixa Econômica, que é o órgão do
Governo que trata desse assunto. Agora, parece que
se está chegando a uma solução, ou seja, transferir
esses recursos para a Caixa. Assim, a Caixa poderá
fazer esses financiamentos. Acho que seria uma saída interessante.
Contudo, o maior recurso do setor está no
FCVS. Entendemos que, fora a taxa, que está realmente superaplicada, os outros bancos não têm feito
um encontro de contas. Não queremos que se deixe
de pagar o FCVS, porque, afinal de contas, entendemos que os bancos também foram forçados a ficar
com títulos podres na época de PROER etc. Eles foram forçados. Mas que se faça um encontro de contas. Se eles hoje captam recursos a 6% e podem aplicar livremente, porque a exigibilidade já é atendida,
que se faça um encontro de contas, porque na nossa
conta esse saldo já foi pago há muito tempo e esses
recursos poderiam voltar. Vinte e dois bilhões aplicados hoje, que é mais ou menos a conta que temos
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para habitação, resolveriam todo o nosso problema
de habitação no País.
Sobre o patrimônio de afetação, desde o início
estivemos juntos. O Dr. Melhim Chalhub sabe disso,
bem como os advogados de São Paulo, que nos representam na CEBIC. Trabalhamos juntos. Entendemos que esse realmente é um instrumento importante. Ele veio para dar essa segurança aos compradores, mas entendemos que, do jeito que está formulado, não está dando segurança. Somos pela não-obrigatoriedade, em contrapartida com o que foi exposto
pelo representante dos mutuários. Achamos que deve
ser um instrumento de mercado. Se não tenho o patrimônio de afetação e acho que não estou vendendo
porque o outro tem e está, vou afetar automaticamente. Não precisa ser obrigatório. Achamos que do jeito
que está hoje ele não está segregando. Estamos
transformando os promitentes compradores em avalistas de toda essa massa falida.
Achamos que a saída seria o Governo recuar
estrategicamente e dar continuidade ao processo que
já vínhamos tratando junto com a ABECIP e que demonstrava que iríamos chegar a um caminho bom.
Temos condições de acabar de discutir isso e de ter
um instrumento eficaz. E, aí, todos aplicarão efetivamente. Tanto esse ponto não protege - e isso é defendido com bastante critério, com bastante argumento
pelos nossos dois advogados na CEBIC, o Dr. Carlos
e o Dr. Marcelo Terra, e eu não teria argumentos técnicos para apresentar aqui da forma que eles têm - que
os próprios bancos já falam em patrimônio de afetação acoplado a uma sociedade de propósito específico. Então, eles mesmos já estão entendendo que não
há a segregação da forma que queríamos.
Agora, eu gostaria de lembrar que mercado imobiliário neste País não é mercado imobiliário de São
Paulo, Rio ou Brasília. Estamos falando de mercado
imobiliário para o interior dos Estados mais pobres.
Não é fácil fazer isso, não é fácil mexer com sociedade de propósito específico, patrimônio etc. Então, temos que pensar em algo que se viabilize no âmbito do
Brasil, e não nesses grandes centros, porque isso
conseguimos. Esse é um ponto importante.
Mais uma vez, quero dizer que somos contra a
obrigatoriedade. Achamos que dá para corrigir isso
no global. Entendemos que o patrimônio de afetação
também é bom, mas são necessários alguns ajustes,
para que ele realmente atinja seu objetivo. Como está
hoje, não está sendo atendido.
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Muito obrigado, Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Socorro Gomes) - Obrigada, Dr. José Wilson.
Devolvemos a palavra aos nossos convidados,
para que façam as considerações finais.
Passo a palavra ao Dr. Aser Cortines.
O SR. ASER CORTINES - Eu gostaria de, novamente, parabenizar a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior pela excelente iniciativa de
promover este debate, que foi extremamente rico.
Tenho uma série de observações, mas, em respeito aos meus colegas de Mesa - e estou com uma
reunião de Diretoria da Caixa já correndo -, vou procurar resumir ao máximo as minhas observações, sabendo que, com isso, não estarei respondendo a todas as questões. Para que eu pudesse responder a
todas - e anotei absolutamente todas -, precisaria de
pelo menos quarenta minutos.
Em primeiro lugar, reporto-me ao Rodrigo Daniel, que fez algumas observações com relação à modalidade de consórcio de imóveis. A Caixa pensou
muito antes de aderir a essa alternativa. É importante
destacar que não estamos vendo o consórcio como a
solução para o problema da habitação; muito longe
disso, mas é uma alternativa de acesso à moradia.
Sabemos das limitações do consórcio, porque, na
verdade, o consórcio tem um princípio interessante
por um lado, mas de certa forma injusto por outro. Há
um benefício muito grande para aqueles que são os
primeiros contemplados, em relação ao processo.
Então, quando o Rodrigo comentou que até um terço
do prazo vale a pena, realmente, aqueles que são
sorteados primeiro levam uma vantagem muito grande em relação àqueles que são sorteados ao final do
prazo.
Quanto à taxa de administração que a Caixa
pretende implementar, é, na verdade, uma taxa inferior a 15%, como uma das alternativas de acesso à habitação.
Com relação à questão da poupança, também
mencionada pelo Rodrigo Daniel, não temos dúvida
de que poupança dá resultado. Se eu consigo captar
seis e aplicar doze, eu consigo cobrir os meus custos.
O problema da Caixa é que ela está hoje sobreaplicada, essa é a grande limitação. Se tivéssemos recursos de poupança... Quando introduzimos a poupança
premiada, essa foi uma tentativa de buscar mais recursos da poupança para poder continuar a operar,
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para cobrir nosso descasamento e voltar a operar,
porque essa é a nossa missão institucional. Não queremos parar de operar. A tentativa da poupança premiada é trazer mais recursos, e está surtindo efeito,
efetivamente. Estamos conseguindo ter uma captação positiva, mas precisamos de muito mais. Estamos
com um descasamento ainda muito grande.

O Deputado Adolfo Marinho concluiu dizendo
que a habitação é a chave da solução. Essa colocação de S.Exa. é extremamente interessante. Vou a
Marrocos na semana que vem participar de um fórum
internacional sobre pobreza urbana. Vou fazer uma

A Deputada Socorro Gomes fez uma série de
observações muito interessantes, numa linha humanista, em que acredito também. () País precisa caminhar mais nessa linha. Dentre é.3 observações que
fez, chamou-me a atenção a de que no Brasil quem
paga a conta é pobre. É interessante. Os nossos números comprovam isso, Deputada. O programa de
material de construção é o nosso programa de menor
inadimplência, que é destinado às famílias de mais
baixa renda.

apresentação num painel sobre cidades inclusivas,
com o tema "Habitação como uma estratégia de inclusão social". Tenho muito clareza de que uma das
questões mais importantes para assegurar a inclusão
social é realmente uma habitação digna.
O Deputado Paulo Octávio fez algumas observações e levantou uma série de preocupações com
relação à interrupção de financiamentos, que também
são nossas preocupações.
É importante destacar - e o Sr. José Wilson in-

Tive o privilégio de conhecer a maior experiência de crédito do mundo, a de Bangladesh, no Grameen Bank. Participei, fui ao interior, conheci essa experiência de crédito e realmente fiquei um entusiasta da
experiência de Muhammad Yunus, pela linha, pela
forma como esse assunto é conduzido.

c1uiu isso na sua fala - que a Caixa tem tido uma preocupação muito grande, quando vai interromper qualquer linha de financiamento, de honrar as operações
em tramitação na empresa. Foi assim ano passado,
quando suspendemos a linha de financiamento para
imóveis usados. Honramos absolutamente todas as
operações que estavam em tramitação na empresa.
Da mesma forma agora, quando estamos interrompendo algum programa, estamos tendo a preocupação de honrar as operações consideradas em tramitação dentro da empresa.
Com relação ao financiamento dos 100%, na
verdade estamos mantendo-o, o que S. Exa. considera desastroso. Nós também nos preocupamos tão-somente com o produto imóvel na planta. Essa é uma
forma de viabilizar e incentivar a indústria da construção civil, que é uma atividade que possui uma característica extremamente interessante, que é fortemente intensiva em geração de trabalho e renda.
O Deputado Paulo Octávio disse que o setor financeiro é inimigo do setor produtivo. A Caixa procura
não se colocar dessa forma nunca. Na verdade, a Caixa entende que todos são parceiros nesse processo.
Para viabilizarmos efetivamente a habitação popular,
precisamos de ampla parceria, dos Poderes Públicos
Federal, Estadual, Municipal, de empresários e principalmente da população, que é beneficiada por isso.

O Deputado Adolfo Marinho fez também uma
série de observações importantes com relação ao
Programa de Arrendamento Residencial. A nossa intenção para com o PAR é a de que ele possa efetivamente beneficiar famílias de renda cada vez menor.
Para esse fim, existe a questão do aumento dos limites, embora o custo de construção tenha aumentado
nesse período em 17%. Achamos que é mais interessante rever algumas especificações. Obviamente temos uma preocupação muito grande com qualidade,
mas estamos dispostos a rever algumas especificações que não comprometem a qualidade, no sentido
de que possamos atingir cada vez mais famílias de
renda menor.
S.Exa. referiu-se também à disciplina, à transferência na questão do subsídio. Essa é uma preocupação do programa de subsídios para a habitação.
Outra observação importante do Deputado
Adolfo Marinho é a de que se pague por metro quadrado. Esse procedimento é um desestímulo a quem
adota uma tecnologia alternativa, de mais baixo custo. Uma casa de 40 metros quadrados pode custar 10
mil reais, 20 mil reais ou 30 mil reais. Não há o menor
sentido ter-se que pagar a mesma contribuição à Pre-

vidência. É um desestímulo à busca de novas alterna-

tivas.

O Deputado João Sampaio fez uma série de observações com relação à falta de continuidade, que
na minha visão também é uma questão chave, centraI. A falta de continuidade significa aumento nos
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custos, significa uma série de problemas. Realmente,
para mim, essa é uma questão central.
S. Exa. fez outra observação interessante: "Os
Municípios estão segurando o piano." É verdade mesmo. Estamos muito envolvidos com a questão do
Estatuto das Cidades, com o objetivo de entender a
importância dele para os Municípios, para o programa
de habitação popular. Por isso estamos aliados à Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano e à Comissão de Desenvolvimento no processo de divulgação do Estatuto das Cidades. Estamos desenvolvimento essa parceria pelo Brasil inteiro. Já fizemos a
cartilha, estamos produzindo a lei comentada. Estamos entrando muito forte nisso, porque geralmente a
coisa estoura nos Municípios. É preciso dar condições a eles. O Estatuto das Cidades é um instrumento
extremamente importante. Os planos diretores, se implementados da forma como está previsto no Estatuto, realmente dão condições interessantes aos nossos Municípios.
O Deputado Clovis IIgenfritz fez uma observação, que considerei muito interessante, de que o maior problema da habitação é a distribuição de renda.
Perfeitamente correto. S. Exa. está absolutamente
correto na sua colocação. Esse é o principal problema
do nosso País.
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Finalmente, vou fechar a questão do Sr. José
Wilson. Sei que não respondi a todas as questões, em
respeito aos demais colegas e devido ao adiantado
da hora e aos meus compromissos. A Caixa tem procurado efetivamente honrar os seus compromissos. A
pior coisa para nós realmente é parar de operar. A
nossa missão é operar. Entretanto, não podemos
operar gerando prejuízo para a instituição, porque em
última instância quem paga esse prejuízo é a sociedade. O desequilíbrio da Caixa é pago pela sociedade. Um aporte ao Tesouro são recursos da sociedade.
Foi o que aconteceu na última restruturação patrimonial. Este é um compromisso da instituição: não vamos gerar nem contratar nenhuma operação que possa provocar desequilíbrio na instituição. Esse é um
compromisso nosso, de Governo, um compromisso
com a sociedade. Portanto, precisamos efetivamente
encontrar caminhos para voltar a operar.
Quanto à questão dos recursos do FAT, os entendimentos estão bastante avançados. É uma proposta concreta. Estamos buscando outras alternativas que possam fazer voltar a operar, no sentido de
assegurar o acesso à habitação.
Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade e pedir desculpas por não poder ouvir os meus
colegas de Mesa. Como estamos no meio de uma reunião de Diretoria, vou ter de me ausentar.

Quando analisamos o déficit, que é extremamente concentrado, foi identificado o nosso grande
problema. A Caixa tem procurado resolver esse assunto. Ela promove o concurso "Caixa Melhores Práticas" há dois anos. Este ano também estamos em processo de seleção das melhores práticas da Caixa. A
nossa intenção é identificar o que de interessante
está sendo feito neste País, principalmente com a população de renda mais baixa, para que possamos
transformar essas experiências, que são hoje pontuais, e dar uma escala nacional a elas.

O SR. PRESIDENTE {Deputado Djalma Paes} Agradeço ao Sr. Aser Cortines a presença na nossa
audiência pública.
Desculpem-me por ter de me ausentar. O dia de
quarta-feira é um horror. Tive que apresentar o relatório de dois projetos na Comissão de Educação, Cultura e Desporto.
Concedo a palavra ao Dr. Carlos Eduardo Sampaio Lofrano.

S.Exa. falou na questão da teimosia positiva.
Achei muito interessante isso. Essa teimosia positiva
surtiu efeito. Estamos fazendo isso. Essa teimosia de
que foi feito 10, 20, 30 anos atrás parece ter surtido
efeito. Estamos nessa linha porque entendemos que
é a adequada. A Caixa hoje dispõe de uma equipe de
engenharia para acompanhar todas essas operações
e dar até uma assistência técnica, embora eu ache
que isso também possa ser feito pelo Poder Público
Municipal, quando ele tem capacitação para isso.

O SR. CARLOS EDUARDO SAMPAIO
LOFRANO - Obrigado, Deputado Djalma Paes.
A Caixa Econômica, na pessoa do seu Diretor
de Desenvolvimento, já fez uma avaliação bastante
positiva, bastante pontual relativamente às observações que foram apresentadas nesta nossa reunião.
Já que estou levando vários assuntos para reflexão no Banco Central, gostaria de discutir um pouco o
que foi extraído das observações feitas e de deixar alguns pontos para reflexão de V.Exas.

Muito obrigado pela oportunidade.
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Restou claramente definido que o modelo utilizado até hoje, conhecido como Sistema Financeiro
da Habitação - SFH, apresentou imensas distorções
e imensos problemas, que, ao final, resultaram numa
conclusão indicada aqui de forma consensual. Ou
seja, os bancos privados retiraram-se do mercado. Ficou claro que, se não fosse a Caixa, não teríamos
praticamente uma instituição financiando.
A primeiro questão que aponto é esta: por que
houve essa retirada? Se fosse um sistema realmente,
eu diria, bom, os bancos privados não só não se retirariam dele, como concorreriam para captar cada vez
novas operações.

termos financeiros. Além de tudo, o próprio modelo de
supervisão prudencial que o Banco Central vem desenvolvendo está em consonância com os modelos
internacionalmente aplicados. A partir das próprias
recomendações do Banco para Compensações Internacionais, eu diria que é um conceito utilizado em
todo o mundo. Aquele país que se não utilizar desses
princípios fica marginalizado ou alijado das operações ou da convivência com o mercado internacional.
Esses modelos também pressupõem não só a existência desse sistema de gerenciamento de risco, mas
alocação de capital para fazer face a todos os riscos
envolvidos em qualquer operação.

Peço desculpas se entrar numa área extremamente técnica. Do ponto de vista de Banco Central,
de supervisão, a atividade financeira existe a partir de
três pilares: é a capitação de recursos, a intermediação e a aplicação deles.
Do ponto de vista da supervisão do Banco Centrai, cada vez mais atuando em uma linha prudencial
voltada para a higidez do Sistema Financeiro Naciona/, de maneira geral, o que significa defender os interesses da sociedade brasileira? Todos sabemos que
uma situação de default, uma situação de quebra de
um banco implica ou impacta toda a sociedade brasileira. Nesse sentido, o Banco Central vem atuando de
forma prudencial a fim de estabelecer, implementar e
exigir a observância ou a utilização de uma série de
sistemas vohados para a administração e para o gerenciamento de riscos, principalmente riscos relativos
ao crédito, relativos ao mercado e à liqüidez. No Sistema Financeiro da Habitação, identificamos c1aramente a existência de todos esses riscos. Mais do que
isso, identificamos a existência do risco jurídico,
quando, por decisão do Judiciário, as condições contratuais são alteradas. Isso implica em certeza.
Foi apresentado aqui que se não existisse o mutuário, não existiria o sistema. Perfeito. Agora, se não
existir o provedor de recursos, ou seja, se não existir a
instituição financeira, também não existe sistema. A
não ser que passemos para um modelo de subsídio
orçamentário, claro, não um subsídio indireto, com todas as distorções que conhecemos. A partir do momento em que lidamos com toda essa estrutura de
risco e com a dificuldade, primeiro, em conhecer efetivamente os riscos, mais do que isso, quantificá-los se estou aplicando dinheiro, quero saber quanto estou colocando em risco em termos monetários, em

Além de tudo, há um outro sistema, um outro
modelo, aplicado pelo Banco Central, que é o relativo
à classificação de operações de crédito, também de
maneira geral, que procura, de forma prospectiva,
avaliar a capacidade de performance não só de geração de fluxo de caixa por parte do devedor, setor
econômico que o devedor atue, etc. Nós exigimos que
as instituições, a partir do primeiro indício de que
aquele crédito vai-se deteriorar Ou está perdendo
qualidade, aloquem parte do seu capital para fazer
face àquela probabilidade ou eventual default. Isso
significa custo. Quanto maiores forem as incertezas
geradas pela operação, maiores serão os custos, não
só do ponto de vista de IJrna atuação prudencial,
como do ponto de vista da Incerteza do próprio agente financeiro, que tem dificuldade, inclusive, de precificar esse produto.
Migrando para a medida provisória, propriamente dita, procuramos drJlar ou dar mais condições para
um produto de mercado, para um sistema de mercado. Como eu disse cmteriorrnente, o Sistema Financeiro Imobiliário nãn é substituto, não é concorrente do
Sistema Financeiro de Habitação, que continua existindo com todos os problemas que conhecemos. Ele
foi mantido intacto. É claro que há distorções, há, inclusive, medidas que podem ser tomadas com vistas
a melhorar o Sistema Financeiro de Habitação. Agora, não há como se confundir essa medida, através da
Medida Provisória n° 223, com o Sistema Financeiro
de Habi;ação. Estamos procurando dar condições de
mercado para um produto, para um segmento que é
absolutamente de mercado, evitando, dessa forma,
descasamentos de prazos e de taxas; riscos jurídicos;
meior capacidade, por parte do agente financeiro, na
avaliação do investimento e na decisão de investir ou
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não. Evidentemente, se o financiamento habitacional,
nessas condições de Sistema Financeiro Imobiliário,
se revelar rentável, não há mais o que se fazer. Não é
por força de regulamentação do Banco Central ou do
Conselho Monetário que se vai direcionar os recursos, o capital para setor "a", ''''b'' ou "c" , a menos que
se conceda subsídios.

capital. E como o Brasil, cada vez mais, a partir do
Plano Real, a partir da estabilização da nossa economia, interage no mercado internacional, é realmente
hoje um participante do mercado internacional, todas
as variáveis internacionais evidentemente afetam a
formação das taxas internas. Isso acontece em todos
os países do mundo.

Foi dito que a MP está voltada para o sistema financeiro, para as instituições financeiras. Não está.
Ela está voltada para o público, para a sociedade, na
medida em que pretende aumentar a base, a disposição das instituições, que, não há como se negar, são
as detentoras de capital. Todo esse cenário econômico de crises vizinhas, e em âmbito internacional, reflete na formação da taxa interna. Não podemos viver
fora desse cenário, fora desse universo. Mas à medida que se procura diminuir as incertezas, mitigar esses riscos, certamente, teremos mais condições de
trabalho e de financiamento em menor stress.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes) Agradecemos ao Dr. Carlos Eduardo.

Lembro aos senhores que a Lei do Inquilinato
era absolutamente paternalista. Procurava defender
todos os interesses do inquilino. O que ocorreu? A redução drástica da oferta de imóveis para aluguel e o
valor dos imóveis que estavam para serem alugados
aumentou. Com a alteração dessa lei, deu- se condições mais equilibradas, mais justas para as partes.
Aquele nível histórico de valor de aluguel - pelo menos aqui em Brasília -, que era em torno de 1% do valor do imóvel, hoje está em torno de 0.3% do seu valor
e com uma oferta bastante interessante, porque as
condições negociais foram alteradas para gerar equilíbrio. Realmente, é o que se pretende fazer com essas medidas, a partir da capacitação até a aplicação
desses recursos.
Certamente, precisaríamos de dez dias para
discuti essa matéria,
A SRA. DEPUTADA SOCORRO GOMES - Permita-me. E a livre pactuação, a questão dos juros e a
indexação?
O SR. CARLOS EDUARDO SAMPAIO
LOFRANO - No Sistema Financeiro Imobiliário, a livre pactuação existe. Agora, a formação da taxa de
juros não é doméstica.
A SRA. DEPUTADA SOCORRO GOMES - Há
um limite.
O SR. CARLOS EDUARDO SAMPAIO
LOFRANO - A rigor, não. A rigor, o limite é custo do

Passamos a palavra ao Dr. Melhim Chalhub.
O SR. MELHIM CHALHUB - Sr. Presidente,
agradeço o convite e cumprimento os membros desta
Comissão pela iniciativa de debater tão importante
questão. Refiro-me apenas a alguns pontos, porque
os âmbitos mais importantes foram largamente apreciados pelos Drs, Aser e Carlos Lofrano.
A Deputada Socorro Gomes fez uma apreciação bastante ampla do problema habitacional, mas
me permito ressalvar dois aspectos. Um deles diz respeito ao que S,Exa. chama de despejo administrativo.
Trata-se de realização de garantia por uma modalidade extrajudicial, que não é uma medida exclusiva do
SFI nem é uma medida exclusiva da alienação fiduciária: é uma modalidade de reação de garantia, que
existe há muitos anos, muito praticada pela Caixa
Econômica Federal, por força até de disposições do
antigo e do novo Código Civil. Quer dizer, é a venda
judicial da coisa dada em garantia. É uma prática usual do Direito e há precedentes no Direito dos países
democráticos. É um procedimento que observa os limites legais e foi amplamente debatido nesta Casa e
no Senado também, recebeu emendas e foi aprimorado, aperfeiçoado.
Quanto à taxa de ocupação, IPTU e condomínio, devemos levar em conta que estamos falando de
um imóvel que é de propriedade do credor. O mutuário não é proprietário do imóvel enquanto não concluir
o pagamento. O IPTU e o condomínio são obrigações
contratuais contidas na própria lei da alienação fiduciária. Conseqüentemente, a proteção desse tipo de
obrigação fiscal e condominial é importante para a
preservação da garantia.
No que tange ao patrimônio de afetação, os Deputados Adolfo Marinho e João Sampaio - meu conterrâneo, estamos aqui se não em maioria, com uma
bancada bem representativa. Questões realmente importantes já foram apreciadas, já foram levadas em
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conta pelos Parlamentares, tendo já sido sete emendas apresentadas a essa Medida Provisória n° 2.221.

O Deputado João Sampaio apresentou emenda
no sentido de tornar a afetação uma regra geral para
todas as incorporações, partindo do princípio de que
a afetação não é um instrumento de mercado, é um
instrumento de proteção da economia popular. Portanto, como outros tantos instrumentos que estão no
Código do Consumidor, por exemplo, deve ser uma
medida de caráter geral para todas as incorporações.
Também da máxima importância, objeto de
emendas, são os aspectos relativos ao repasse de
obrigações e débitos da empresa para os adquirentes. Realmente, esse repasse é uma medida incoerente com o conceito da afetação. A própria Medida
Provisória nO 2.221 contradiz-se no seu próprio corpo.
O art. 30-A diz que o patrimônio de afetação só responde pelas dívidas vinculadas à respectiva incorporação. E o art. 30-0 diz que o devedor é solidário com
incorporador pelas suas dívidas inclusive de Imposto de Renda e de Contribuição Social sobre o Lucro.
Há urna incoerência. No meu modo de ver, há duas ou
três emendas apresentadas no sentido de suprimir
essa incoerência. Independentemente disso, a minha
interpretação jurídica é de que esse art. 30-0 jamais
poderia prevalecer, porque se tratando de uma antinomia dentro do próprio texto, prevalece o dispositivo
que encerrar um princípio contra o dispositivo que encerrar um procedimento. O fato de a afetação implicar
em que o patrimônio responda só pelas dívidas daquela incorporação é o princípio da afetação, enquanto que o art. 30-0 trata de procedimentos.

°

Não me parece haver uma preocupação do ponto de vista jurídico, mas evidentemente, se a medida
puder ser aperfeiçoada no Congresso seria tanto melhor e tranqüilizaria o mercado de modo geral. Até
porque a afetação, é bom que se diga, protege o adquirente, sim, mas é uma medida de proteção do negócio, de cada negócio por si. Protegendo cada negócio, protegem-se os adquirentes, credor daquele negócio, e todos os demais credores, sem contaminação pelos outros negócios.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes) Agradeço ao Dr. Melhim. Concedo a palavra ao Dr.
Rodrigo Daniel dos Santos.
O SR. RODRIGO DANIEL DOS SANTOS Acredito que é interessante certa brevidade, até em
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homenagem à paciência dos presentes. Continuo insistindo que se precisa repensar o sistema pela ótica
da necessidade do mutuário. Entendo que não adianta se tentar misturar SFI com SFH. Se as medidas são
na intenção de se atrair novos investidores e recursos
dos bancos para financiar habitação, elas são válidas,
desde que seja dentro do SFI. Ele tem, entendo, no
tocante à execução, algumas ilegalidades que não
vou entrar no mérito porque são bem técnicas. Mas se
é dirigido a captar recursos externos, tudo bem, façam-se essas medidas de letra de crédito, cédula de
crédito, dentro do SFI, que é um sistema alternativo e
dirigido a um público de média, alta renda.

O SFH não pode ser contaminado por essas
medidas para atrair recursos. Primeiro, porque entendemos que a poupança e o FGTS seriam mais do que
suficientes para financiar os imóveis para a população de baixa renda. Então, vamos separar, vamos fazer uma divisão das águas. SFI para média e alta renda, recursos captados no exterior, conforme regra de
mercado, tudo válido conforme Dr. Lofrano aqui expôs. Se se tem que atrair recursos, deve haver liquidez no sistema, uma viabilidade, concordo, dentro do
SFI. O SFH tem que ser destinado à moradia para baixa renda e à categoria popular. E aqui não adm~e
esse tipo de intervenção como cédula de crédito, o
que acho absurdo.
Falar que o sistema de habitação continua existindo com essa medida provisória é errado. Ele não
existe. O que havia na Lei n° 4.380: BNH, extinto em
1986; FCVAs, extinto em 1993; equivalência salarial e
comprometimento de renda, extinto pela Medida Provisória n° 2.223; taxa de juros de 10% ao ano, modificada em 1993 para 12%. O que sobrou do SFH? Na
nossa visão não sobrou nada. Só existe a lei, mas pelas alterações que ele tem, hoje é um Frankstein. Dominar o Sistema Financeiro de Habitação, talvez até
por isso seja difícil o debate, envolve um estudo de
várias e várias leis e chegaremos à conclusão de que
ele não existe mais. Essa medida provisória principalmente acabou com esses dois últimos: a equivalência
e o comprometimento de renda.
Se se separar o SFI e essas medidas que se
pretende adotar para o SFI, ótimo. O SFH deve manter uma finalidade social. Por outro lado, na situação
em que se encontra, não há mais como consertar o
SFH. Entendo que é preciso começar de novo um
novo sistema, porque esse deu prejuízo.
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Batemos em uma tecla interessante. Quando o
mutuário vai pegar um recurso, falamos para pegar o
mínimo necessário e preveja que durante o prazo do
financiamento, 20 anos, vamos ter cinco Presidentes,
e obviamente cada Presidente que entra tem uma ordem-econômica, uma idéia econômica diferente. E foi
isso que matou o SFH.
Cada Presidente que entrava modificava a destinação de acordo com a sua política. Não estou aqui
para defender um ou outro Presidente, mas digo no
geral. Foi isso que matou o SFH. Hoje, o necessário
seria começar um novo sistema.
Há em tramitação na Câmara dos Deputados
um projeto de lei de iniciativa popular relativo ao Fundo de Recursos de Habitação. A nossa proposta é diferente. É uma recriação total do sistema: um banco
que centralizasse os recursos, conselhos técnicos
compostos pelo Banco Central, Ministério Público e
tudo o mais, que estudassem a viabilidade econômica e mantivessem uma contabilidade transparente do
sistema, e um Conselho Civil de Habitação, em que a
sociedade civil definiria a aplicação de recursos mediante os órgãos de defesa do consumidor, mediante a
ABECIP, construtoras - deve ser a sociedade civil.
Nessas condições, seria criado um tipo de escudo que protegeria o sistema das alterações a cada
Governo. Embora pareça uma proposta um tanto
quanto socialista, seria o caso de chamar a sociedade civil para tentar uma solução, já que o Governo não
conseguiu.
Conclamo os senhores a analisarem um projeto
de lei que estamos propondo. Ele está no nosso site www.ABMH.org -, e o estamos passando pelo e-mail
da Câmara dos Deputados, em que vai estar disponíve também. Nesse projeto propomos a reformulação
total do sistema, porque assim entendemos. Ainda temos que honrar os contratos em andamento e as garantias da época em que foram firmados, mas, para
novos contratos, não adianta persistir no FSH, porque, da forma como está, inviabiliza o sistema, inclusive captação de recursos.
No que diz respeito à questão do subsídio, entendo que ele tem de voltar de forma coerente, obviamente, sempre frisando que não se está querendo
moradia de graça, mas um financiamento justo, com
subsídio de pelo menos parcela dele.
No tocante ao SFH, aos prejuízos de FCVS e
tudo o mais, como o Deputado Paulo Octávio disse, é
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a questão do encontro de contas. Existem dados que
indicam que o sistema deu prejuízo, mas efetivamente é preciso fazer um encontro de contas.
A própria Lei n° 10.150, que fala da quitação de
100% dos saldos devedores anteriores a 1987 diz
que podem ser compensadas dívidas que os bancos
tenham com o FCVS, com o seguro, com o próprio
Sistema Financeiro de Habitação. Quer dizer, existem
muitas dívidas dos bancos para com o Sistema. A dívida não é só do mutuário para com o banco. Aqui começa a se descobrir que o sistema quebra não pela
inadimplência do mutuário, mas por políticas erradas
que se adotam na gestão dos fundos, dos recursos.
É isso que a Associação pretende mostrar.
Agradecemos a oportunidade de aqui discutir novamente. O debate de hoje foi muito mais construtivo do
que quando estive aqui em 1999. Espero ser convidado novamente para aqui representar a Associação,
sempre dando uma visão da coisa prática, do que o
mutuário sente no dia-a-dia, que temos oportunidade
de saber. É interessante que se busquem recursos,
como eu disse, dentro do SFI e que o SFH volte a ter
uma finalidade social, uma visão social, pensando no
mutuário.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Djalma Paes) Gostaria de agradecer aos nossos convidados pela
presteza em atenderem ao nosso convite e pelas explicações dadas, que, com certeza, serão importantíssimas e contribuirão para o aperfeiçoamento do
nosso trabalho legislativo, principalmente da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior.
Antes de encerrar, gostaria de convidar a todos
para o Seminário, promovido pela Comissão de Desenvovimento Urbano e Interior, nos dias 16 e 17, sobre Desenvolvimento Sustentável no Semi-Árido Brasileiro.
Também haverá reunião da Comissão Geral da
Câmara dos Deputados para discutir o substitutivo do
Deputado Adolfo Marinho, membro desta Comissão,
aos Projetos de Leis nO 2.763 e 4.147, ambos de
2001, que instituem a política nacional de saneamento. Isso ocorrerá no dia 23 de outubro, no Plenário da
Câmara dos Deputados. Entendo ser de interesse de
todos os membros desta Comissão.
Gostaria também de avisar que, na próxima
quinta-feira, em nosso jornalzinho, estaremos pedindo aos Srs. Deputados desta Comissão propostas
para as emendas ao Orçamento. Portanto, na quin-
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ta-feira será o fechamento paro as escolhas das
emendas propostas pela Comisf>ào.
Está encerrada a reuníãe.
Ata da Vigésima Nona Reunião Ordinária
(Audiência Pública), Realizada em 23 de outubro
de 2001
Às quatorze horas etrinta minutos do dia vinte e
três de outubro de dois mil e um, no plenário quatorze
do Anexo 2, reuniu-se, sob a Presidência do Deputaào Djalma Paes, a Comissão de Desenvolvimento
Urbano e Interior, para reunião ordinária de audiência
pública. Compareceram os Senhores Deputados
João Castelo e Paulo Octávio, Vic'Ô -Presidentes;
Adolfo Marinho, Edir Oliveira, João' .8ão, Gustavo
Fruet, José índio, Clóvis IIgenfritz, Maria do Carmo
Lara, Simão Sessim e João Sampaio, titulares; e
André Benassi, Pedro Fernandes, Moacir Micheletto,
Uncoln Portela e Marcos Afons,>, suplentes. Ordem
do Dia: Reunião de audiência pública com a presença
dos convidados Or. Marcos Piril o Correia Gomes,
Consultor Jurídico do Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM; Ora. Cibele Riva Rumel,
Presidente do Grupo de Análisp e Aprovação de Projetos Habitacionais _. GRAPR( HAB - SP; Dr. Lincoln
Bueno Alves, Presidente do Ir .:;tituto de Registro Imobiliário do Brasil-IRIB; e Ore Léia Emília Braune Portuga' Presidente da Assocação dos Notários e Registradores do Brasil - Ar :OREG. O Presidente, Deputado Oja/ma Paes, dec'arou aberta a reunião de audiência pública sobre (' tema: "Contratos, Sanções e
outros Aspectos Juríd;;os e Aprovação de Projeto, Licenciamento e Regi~lros" e convidou para formar a
Mesa o Dr. Marcos Pinto Correia Gomes, a Ora. Cibele Riva Rurnel, o Or. Lincoln Bueno Alves e a Ora. Léia
Emília Braune Portugal, agradeceu a presença dos
convidadas e ~ assou a presidência ao Deputado
João Sampaio que explicitou as normas regimentais
sobre audiênca pública e passou a palavra aos expositores Dr. Mftrcos Pinto Correia Gomes, Ora. Cibele
Riva Rumel, Dr. Lincoln Bueno Alves e Ora. Léia Emí~
lia Braune Portugal. A presidência agradeceu aos expositores e abriu a palavra aos inscritos para os debates. Falaram: os Deputados Simão Sessim, Djahna
Paes, Cló"is IIgenfritz e o Senhor Vicente Amadei. Ao
término dos debates o Presidente passou a palavra
aos expositores para as considerações finais. O Presidente agradeceu a presença dos convidados e dos
demais participantes e às deze,;sete horas e vinte mi-
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nutos encerrou os trabalhos. E para constar, eu, James Lewis Gorman Júnior Secretário, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado Djalma Paes, e publicada no Diário
da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ojalma Paes)Na qualidade de Presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior da Câmara dos Deputados, declaro aberta esta reunião de audiência pública, que tem como objetivo o debate sobre contratos,
sanções e outros aspectos jurídicos na área de habitação, incluindo a aprovação de projetos, licenciamentos e registros.
Inicialmente, agradeço a todos, principalmente
aos nossos convidados, a presença aqui, e convido
para comporem a Mesa dos nossos trabalhos nesta
tarde o Dl. Marcos Pinto Correia Gomes, Consultor
Jurídico do Instituto Brasileiro de Administração Municipal- IBAM; a Ora. Cibele Riva Rumel, Presidente do
Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais - GRAPROHAB; o Dr. Lincoln Bueno Alves, Presidente do Instituto de Registro Imobiliário do BrasilIRIB; a Ora. Léa Emília Braune Portugal, Presidente
da Associação de Notários e Registradores do Brasil
-- ANOREG.
Neste momento, passo a Presidência dos trabalhos ao nobre Deputado João Sampaio, Presidente
do Grupo de Trabalho da Revisão da Lei n° 6.766/79.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Sampaio)
- Informo que a lista de inscrição para os debates se
encontra sobre a mesa, e vou pedir que seja passada
aos membros da Comissão.
Antes de passar a palavra aos senhores convidados, peço aos presentes é1.tenção para as normas
estabelecidas no Regimento da Casa: o tempo concedido a cada expositor será de vinte minutos; os Deputados interessados em interpelá-los deverão inscrever-se previamente na referida lista, e cada Deputado inscrito terá o prazo máximo de três minutos para
fazer suas indagações, somente sobre o assunto em
debate, dispondo os expositores de igual tempo para
a resposta, facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo, sendo vedado ao orador interpelar qualquer dos presentes. Informo ainda que não haverá
aparte durante a exposição dos senhores convidados.
Esclareço aos nossos convidados que esta é a
segunda audiência pública que estamos realizando

Fevereiro de 2002

mARIO DA ('AMARA DOS DEPUTADOS

para tratar da reavaliação da Lei n° 6.766/79 e suas
complementares. Na última audiência pública, estiveram presentes representantes da Confederação Nacional dos Municípios, o representante do SECOVI,
Or. Caio, a Coordenadora-Geral de Política Urbana do
IPEA, Ora. Diana Meirelles, a representante do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, Ora. Lídia,
além do Or. Haroldo Pinheiro, Presidente do Instituto
de Arquitetos do Brasil. Aquela foi uma primeira abordagem, mais relacionada com os paradigmas de parcelamento etc. Hoje, nesta segunda audiência, levaremos mais em questão os contratos, as sanções, os
aspectos jurídicos e a aprovação de projetos, licenciamentos e registros.
Essa é uma questão fundamental, a da habitação, e relaciona-se muito diretamente com a questão
da terra urbana. Por outro lado, também temos a
questão dos loteamentos irregulares e clandestinos.
Como exemplo mais próximo, cito o Rio de Janeiro,
com cerca de 500 loteamentos irregulares ou c1andestinos - aqueles que foram colocados no mercado
sem nenhuma aprovação de órgão público são chamados clandestinos; os irregulares são aqueles que
por algum razão deixaram de preencher os requisitos
necessários para que pudessem alcançar uma situação normal, do ponto de vista legal. Enfim, a revisão
da Lei n° 6.766/79 também tem a ver com a questão
de várias outras legislações, como o Estatuto da Cidade, o direito de afetação, que hoje vem sendo discutido por esta Casa, etc. Por tudo isso, hoje estamos
aqui reunidos.
Inicialmente, para começarmos os trabalhos,
passo a palavra ao Or. Marcos Pinto Correia Gomes,
que dispõe de vinte minutos para sua exposição.
O SR. MARCOS PINTO CORREIA GOMES Boa tarde. Quero agradecer à Comissão o convite feito ao IBAM, do qual sou representante. O IBAM esteve presente na primeira audiência pública, representado então pela Ora. Nídia Albesa, que inclusive deveria estar aqui hoje, mas, por motivos pessoais, não
pôde comparecer, e eu fui enviado com a dura missão
de substituí-Ia. Não tenho essa pretensão, mas acho
que posso dizer algumas coisas, pelo menos sobre
parcelamento do solo urbano. Eu sou advogado, sou
assessor jurídico do IBAM, e tenho trabalhado no
Instituto principalmente com as questões urbanísticas, ou de direito urbanístico. E como o tema hoje
passa pela discussão da aprovação de loteamentos
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ou do parcelamento do solo, é sobre esse tema que
eu vou, digamos assim, conversar um pouco com
V.Exas., já que a experiência do IBAM se dirige muito
mais a essa parte.
O IBAM não acompanha a parte relacionada ao
direito civil, por exemplo, dos contratos de loteamentos, e sim a atuação do Município, já que é uma entidade de assessoria a Municípios. Nesse sentido, cuida muito mais da parte de aprovação do parcelamento do solo para fins urbanos, pelo menos. Assim sendo, embora todos aqui sejam, eu acho, conhecedores
do tema, de qualquer forma, já que eu vim aqui para
falar da participação do Município no parcelamento
do solo urbano, parece interessante lembrar que o
Município é hoje, na verdade, a entidade federativa
responsável basicamente por tudo ou quase tudo que
se relacione com o desenvolvimento urbano, conforme estabelecem os arts. 30, inciso VIII, e 182 da
Constituição Federal. Nesse sentido, compete ao Município promover o adequado ordenamento do solo
urbano mediante regras de parcelamento, uso e ocupação do solo.
Nesse contexto, não nos estranha o fato de que
a Lei n° 6.766/79, embora anterior à Constituição,
mas já reconhecendo uma prática que havia antes da
Constituição de 1988, tenha reconhecido no Município a entidade federativa competente para apreciar o
parcelamento do solo para fins urbanos. Se verificarmos a Lei n° 6.766/79, constataremos claramente
que, a partir do que estabelece o seu art. 12, é o Município a entidade competente para aprovar o parcelamento do solo urbano. Ora, é o Município que define,
em primeiro lugar, o que é zona urbana, o que é zona
de expansão urbana e o que é zona rural, para fins de
política de desenvolvimento socioeconômico do próprio Município. Então, quando se faz o perímetro urbano, esse já é o primeiro marco necessário para estipular a atuação do Município em relação ao parcelamento dos solos. No art. 3°, verificamos que o parcelamento é fundamentalmente para as áreas urbanas
ou de expansão urbana, e a Lei n° 9.785 acrescentou
ou pelo menos previu de forma expressa a questão
das zonas de urbanização específica.
Feita essa primeira digressão, é importante salientar que compete aos órgãos da Prefeitura, ou mesmo a entidades criadas pela Prefeitura - isso vai depender da organização administrativa do Município-,
aprovar o loteamento. O que é interessante destacar,
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antes de mais nada, é que é o Município, que é quem
acaba definindo onde pode acontecer o parcelamento do solo para fins urbanos, não tem somente esse
papel. Na verdade, ele tem a competência, o poder de
apreciar o momento oportuno para a urbanização daquela área. Então, não basta que o Município defina
aquela área como urbana ou de expansão urbana.
Durante a apreciação de um projeto de parcelamento
do solo, há a questão evidente da urbanização do Município, do crescimento, do adensamento municipal, e
da disponibilidade de serviços públicos urbanos. E
tudo isso, todo esse conjunto tem levado ao entendimento de que, como a função urbanística é uma função pública, nesse caso o Município tem poder discricionário, em termos de apreciar os projetos. Ou seja,
traduzindo, se é que alguém não conhece esse termo
aqui, na verdade o Município, além de apreciar a legalidade, se o projeto atende à metragem mínima dos
lotes, entre outras coisas, vai verificar se aquele local
onde se propõe o parcelamento do solo é uma área
adequada para, naquele momento, tornar-se tipicamente urbana.
Temas, de fato, os chamados vazios urbanos, e
é evidente que o Município deve evitar essa situação.
O Estatuto da Cidade não traz nenhuma norma peremptória em relação a isso, mas menciona que o
parcelamento do solo, ou a edificação, ou o uso excessivo ou inadequado em relação à infra-estrutura
urbana deve ser evitado. Isso faz salientar a competência discricionária que tem o Município para apreciar essa proposição. Ou seja, se é uma função pública
- no sentido mais amplo desse termo - exercida por
particular, na realidade, ainda assim é o Município
que define qual o momento oportuno para que ocorra
essa situação.
Vale registrar que isso não se encontra explícito,
a rigor, na Lei n° 6.766/79. O Decreto-Lei n° 271, de
1967, no que dispunha sobre loteamento, continha
previsão mais clara em relação a esse poder municipal, a esse poder discricionário. Hoje não se faz expresso esse poder municipal, mas, de qualquer forma, encontra-se no entendimento doutrinário e jurisprudencial essa possibilidade de o Município apreciar
a conveniência e oportunidade daquele projeto apresentado.
A Lei n° 6.766/79 vem ainda dispor sobre situações em que cumpre ao Estado alguma participação
na aprovação do loteame.-.to. Anteriormente, a Lei n°
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6.766/79 dizia que o Estado daria uma anuência prévia em relação aos projetos. Hoje, com a Lei nO 9.785,
de 1999, já se prevê que o Estado possa regulamentar a aprovação que vai ser feita pelo Município. É evidente que é urna regulamentação até certo ponto restrita, é evidente que o Estado não vai dispor tudo sobre loteamento. Como cumpre ao Estado, inclusive,
legislar sobre direito urbanístico, e isso está na Constituição também, ao longo do art. 24, é evidente que
ele pode dispor normas especiais sobre o parcelamento do solo, e é isso que o Município terá de observar, evidentemente, na sua atuação. Afora a lei municipal, é evidente que as legislações federal e estadual
são aplicáveis, desde que observem cada qual o seu
espaço em termos de atuação, que não é um espaço
muito amplo. O Município, sim, tem um espaço que realmente é de maior monta, em relação ao chamado
direito urbanístico, do qual o parcelamento do solo faz
parte.
Vale ainda mencionar que nós temos, como todos aqui sabem, várias formas de parcelamento, entre as quais se destaca o loteamento do solo para fins
urbanos. Isso não é novidade para ninguém; por isso,
vou apenas diagnosticar, não vou estender-me nesse
assunto. O prazo inclusive é curto para fazermos uma
longa apresentação. Acho que, ao longo do debate,
podem ser especificadas algumas questões mais detalhadamente, sobre uma situação ou outra, mas,
qualquer que seja a situação do parcelamento do
solo, a aprovação compete ao Município.
Daqui a pouco vamos comentar rapidamente alguma coisa sobre os condomínios, mas por enquanto
estamos falando sobre o parcelamento do solo dentro
de um contexto mais específico, sem incluir o condomínio, que seria uma forma diferenciada - na verdade, nem seria uma forma, rigorosamente falando - de
parcelamento do solo.
Eu quero aqui destacar uma situação que nem
sempre é observada na prática, por questões talvez
até políticas, ou mesmo pelo interesse social, que
pode cegar para algumas práticas: o Município aprova também, e deve aprovar, parcelamentos do solo feitos por Estados ou pela União. Se isso não fica claro
ao longo dos art. 12 e 13, vai ficar claro quando se especificam as condições para registro do parcelamento do solo, que incluem a aprovação pela autoridade
municipal competente. Sendo assim - e no decorrer
do texto legal isso fica ainda mais claro -, mesmo no
caso de desapropriação, ainda onde não haja a titula-
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ridade totalmente definida de direito em relação ao
poder público, à União ou ao Estado, a quem seja, na
verdade, no loteamento, se se pode dispensar essa
providência da titularidade, não se poderá dispensar,
pelo menos, entre outros fatores, a exigência da aprovação pela autoridade municipal. Isso tem causado
muitos problemas na prática. Não tem sido observada
em uma série de momentos esse tipo de providência;
ainda assim, é um imperativo lógico, que encontra na
lei, sim, menção expressa, desde que saibamos interpretá-Ia de forma sistemática, como é a recomendação de praxe.
Já que aqui a idéia é discutir alguns problemas,
algumas polêmicas, inclusive da Lei n° 6.766/79, há
duas questões que gostaria de levantar aqui. Certamente, uma delas provavelmente vai ser reapresentada por todos os integrantes da Mesa aqui. Eu, como
sou o primeiro a falar, serei apenas o primeiro a mencioná-Ia, com efetiva certeza, Refiro-me ao caso do
condomínio. O problema que tem havido hoje, de solução ainda não muito definida, é a questão do condomínio, a sua diferenciação ou não, dependendo do
caso, em relação ao parcelamento do solo.

É evidente que, do ponto de vista estritamente jurídico, o condomínio não leva ao parcelamento da propriedade do solo, que seria a finalidade do loteamento
ou do desmembramento, por exemplo. Por outro lado,
é evidente que muitas vezes isso é feito simplesmente
para fugir ou pelo menos tentar fugir de algumas obrigações urbanísticas que seriam impostas ao loteamento ou ao desmembramento. Na verdade, esse problema tem sido colocado na doutrina. Existem condomínios, loteamentos fechados, uma série de modalidades próximas, com pequenas diferenças umas das outras, mas que no fundo sempre podem esbarrar num
meio - ou mesmo, na verdade, tornar-se um meio - de
fugir das obrigações urbanísticas.

É evidente também, e acho que isso também vai
ser discutido aqui, que há muitos Municípios com exigências exageradas, talvez irreais, em relação à realidade socioeconômica brasileira, mas uma coisa não
justifica outra, pelo menos do ponto de vista jurídico;
uma coisa não permite a legalidade da outra, simplesmente. E nesse sentido, a título de solução, o que eu
tenho visto e poderia recomendar (e não sei se é o
melhor, mas, afinal, aqui é o palco para debates), a
solução que tenho visto ser adotada é a de que o condomínio não possa exceder a dimensão de uma qua-
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dra daquela localidade. Ou seja, é o Município que define a dimensão mínima e máxima das quadras, e em
alguns casos tem-se estabelecido que não é possível
haver condomínio com dimensão maior do que uma
quadra da área onde ele se localiza, isto é, o tamanho
não pode ser superior ao máximo permitido para uma
quadra no local onde esse empreendimento, esse
condomínio se situe, solução essa que me parece até
certo ponto interessante, e que alguns Municípios
têm adotado, de modo a minimizar essa prática.
É verdade que isso envolve um pouco o Direito
Civil, o Direito Urbanístico; é uma situação ainda indefinida, que talvez encontrasse saída na Lei n°
6.766/79, ou em alguma lei que a suceda, mas uma
lei federal, já que a União tem competência para editar normas do Direito Civil, além do Direito Urbanístico; na verdade, seria algo mais pacífico, mais apaziguado, pois o condomínio tem essa dupla face, civil e
urbanística. Então, seria algo a se pensar. Mas, se
não for essa a solução, algo em relação ao condomínio teria de ser buscado na legislação nacional, de
forma a garantir essa tranqüilidade, já que sempre há
discussão, quando um Município regulamenta esse
assunto, sobre se ele não está legislando sobre Direito Civil e, com isso, extrapolando sua competência.
Como a discussão existe, seria interessante que a
União, se possível, por meio de seus processos legislativos e suas leis, adotasse alguma solução para
essa situação atual, que é provavelmente o principal
problema, em termos reais - tirando, evidentementE';,
a questão dos loteamentos irregulares, que é talvez a
mais intensa, e é um problema fundamentalmente de
fiscalização; difícil, também, mas não é um problema
de caráter normativo, simplesmente. Na realidade, é
um problema mais administrativo do que normativo.
Por fim, quero apresentar o segundo ponto, que
talvez mereça alguma solução, se possível. É um assunto polêmico também. Trata-se da questão dos espaços públicos criados a partir do parcelamento do
solo - especificamente, e até normalmente, a partir
do loteamento. Há toda uma discussão persistente
ainda no Judiciário, e na doutrina também, sobre a
possibilidade de o Município, no futuro, desafetar
aquela área para determinado fim, o que é uma discussão que certamente comporta várias interpretações, ou várias correntes. Tenho observado no Judiciário muitas decisões contrárias à possibilidade de o
Município desafetar aquela área tornada pública por
força de um loteamento para, enfim, dar alguma desti-

0227i;

Sexla-kira 22

lJlARIO IH (',\MARA DOS DEI'UI.\IJOS

nação que seja uma concessão de direito real de uso
para determinado particular, ou para um programa
habitacional, por exemplo. Acho que é algo a se pen°
sar e a se debater profundamente. Não sei se essa é
a melhor posição a ser adotada.

É lógico que preocupa a possibilidade de um
Município acabar perdendo aquela perspectiva criada
a partir do loteamento, mas é evidente que a dinâmica
social muda. Da mesma forma que o Município pode,
numa situação normal, desafetar uma praça que não
seja fruto de loteamento para destiná-Ia a outro fim,
desde que haja interesse social, interesse público,
por que não se permitir isso em relação à área pública
proveniente de loteamento? Reconheço que é uma
questão polêmica; tenho minha posição pessoal, não
totalmente fechada ainda. Qual é a solução exata?
Acho que tem de haver limite para isso, senão o Muni·
cípio corre realmente o risco de descaracterizar a
área; mas é um risco que acontece, até certo ponto,
para qualquer situação de bem público, bem imóvel
público que possa ser desafetado. A regra é que ele
possa ser desafetado, tirando, talvez, os bens de uso
comum do povo, pela sua própria natureza, como praias, mas não é o caso em questão aqui; na verdade,
bens desse tipo já são públicos pela natureza.
Para impedir que meus colegas aqui tenham de
correr contra o tempo, dou por encerrada minha participação e fico à disposição para o debate posterior.
Muito obrigado pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Sampaio)
- Agradeço ao Or. Marcos, inclusive pela precisão
cronométrica com que realizou sua exposição, exatamente' no tempo previsto.
Passo a palavra à Ora. Cibele, que dispõe de 20
minutos.
A SRA. CIBELE RIVA RUMEL - Boa tarde. Saudações ao nosso colega que está presidindo esse
grupo de trabalho tão importante para todos nós, na
pessoa de quem também saúdo todos os que militam
na área de desenvolvimento urbanístico deste País,
pretendendo que saia desta Comissão uma enorme
contribuição, porque realmente estamos num momento de uma série de legislações concorrentes e temos tido muita dificuldade, em nível local, de estabelecer regras e normas mais objetivas para os nossos
problemas.
Muito bem, vou discorrer rapidamente sobre a
experiência paulista no segmento de parcelamento
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de solo. É uma experiência talvez única no País, onde
a questão do parcelamento não é vista apenas como
uma questão físico-territorial, mas abrange também
os demais quesitos da urbanização, que são as questões de natureza ambiental e as de infra-estrutura básica. Então, no Estado de São Paulo foi criado um colegiado, com abrigo na Secretaria de Estado da Habitação, composto de todos os segmentos administrativos públicos que opinam sobre as diversas modalidades de parcelamento do uso do solo urbano. É o chamado GRAPROHAB - Grupo de Análise e Aprovação
de Projetos Habitacionais, já instituído por decreto governamental desde 1991, que também agrega a representatividade da iniciativa privada. Quer dizer, temos lá representantes não só das Secretarias de
Estado, das concessionárias de serviços públicos,
mas também representantes do SECOVI, da ELO, do
CREA, e agora estamos convidando a ANOREG e o
IBEO, quer dizer, estamos tentando ampliar cada vez
mais a participação da sociedade civil nas questões
de expansão urbanística, porque entendemos que,
prioritariamente, nossa função é cuidar da expansão
das cidades.
No caso da área urbanizada - esta é uma visão
pessoal -, entendo que são áreas equipadas, e que
não cabe ao Estado anuir ou dar uma análise a respeito de legislações de peculiar interesse do Município,
como no caso de uso e ocupação do solo. Pretende-se que uma área equipada seja uma área já urbanizada; porém, a Lei n° 6.766/79 fala também do desmembramento, o que nos obriga a nos debruçar muitas vezes sobre questões da área urbanizada, além
da área de expansão urbana.
Essa experiência do Estado de São Paulo refere-se ao art. 13 da Lei n° 6.766/79, antes do advento
da de nO 9.785, quando cabia ao Estado anuir à expansão urbanística em referência às legislações das
instâncias estaduais e federais. Isso vem sendo exercido com muita propriedade. Temos tido uma excelente performance; atendemos a 645 Municípios, realizamos uma reunião colegiada semanal onde são
apreciados vários projetos de uma só vez, e temos
prazo para manifestação do Estado. Quer dizer, a partir do protocolamento de um projeto, em 60 dias, o
Estado manifesta-se, com a possibilidade de aprovação por decurso de prazo, instrumento que, como
Presidenta, jamais pretendo utilizar. Mas é uma administração de resultados bastante importantes, lem-
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brando que o parcelamento do solo, no passado, pelas diversas instâncias que implicavam suas análises
de aprovações, chegava a demorar às vezes quase
dois anos para encontrar seu caminho entre as instâncias estaduais e municipais, desde as diretrizes
iniciais até a aprovação final das diversas concessionárias e diversas Secretarias. Então, temos colhido
esse resultado. E promovemos lá também o nosso assim chamado "balcão único". Essa foi uma iniciativa
mais recente.
Estamos também tentando criar no órgão uma
espécie de área de consultas prévias, possibilitando
uma economicidade processual bastante grande para
os interessados, na medida em que antes mesmo do

dos sistemas a nós impostos, como, por exemplo, e
esta é uma referência de exemplo importante, aqui a
Lei nO 6.766/79 define (esse é um exemplo clássico)
áreas "de 15 metros a partir de águas correntes e dormentes" como áreas não edificantes, e no Estado de
São Paulo está-se aplicando o limite de 30 metros,
uma vez que a magistratura superior decidiu, o Ministério Público, que seria de total interesse ambiental
que fosse dobrada essa reserva legal- e isso tem causado uma enorme dificuldade; nem todo território
apresenta esse tipo de configuração geomorfológica,
e muitas parcelas de território estão inviabilizadas
pela simples existência de idéias conflitantes a respeito de matérias tão importantes.

protocolamento de um projeto essas pessoas são
atendidas, principalmente dos Municípios menores,
que não possuam legislação adequada, muito menos
planos diretores; então, temos servido, em um certo
sentido, como uma ponte estratégica para o controle,
pelo menos um pouquinho, da expansão territorial em
nosso Estado.
Mas, além dessa questão administrativa prática,
que fica à disposição dos senhores sob a forma de um
manual de parcelamento de solo que nós temos, para
orientação técnica dos interessados, eu vou referir o
seguinte: atendemos tanto à iniciativa privada como
ao Poder Público, que vem buscar nossa anuência
para seus projetos sociais, conjuntos habitacionais;
trabalhamos a partir de uma densidade, isto é, só
apreciamos projetos que se configurem como núcleos habitacionais, com acima de 200 unidades residenciais, que são entendidos pelas concessionárias
de serviços públicos como de interesse absoluto para
as questões particularmente dos resíduos sólidos e
do abastecimento de água.
Apresento, então, para os senhores o
GRAPROHAB, que é o Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais do Estado de São Paulo. Nós temos viajado pelo País, temos sido convidados em várias ocasiões, porque acredito que temos
sido muito bem sucedidos, em termos de resultado fina!. Naturalmente, lá, como em todos os locais da
nossa Federação, também sofremos muito, porque
não temos uma legislação urbanística consolidada.
Nosso ordenamento jurídico é disperso, concorrente;
lidamos com questões ambientais, até de natureza
ambiental-florestal, que acabam incidindo na questão
do parcelamento; temos dificuldade de compreensão

Então, estamos, lá, iniciando - e estão aqui todos os meus colegas do SECOVI e da ELO - um esforço muito grande no sentido de criar um grupo de
trabalho de normas urbanísticas para o Estado de
São Paulo, já em obediência à alteração do art. 13,
pelo qual ao Estado caberá dispor sobre as normas
gerais, e não mais dar a anuência a projetos específicoso Acredito que nós estamos em um momento de
transição. E não podemos deixar de analisar, de lembrar que só 12% dos Municípios paulistas (e acho que
isso se repete em todos os Estados da Federação)
têm um plano diretor para poder ter uma lei municipal
referenciada sobre parcelamento de solo, e ainda recorrem ao Estado para interpretação das demais leis
concorrentes. Então, nós não só não eliminamos essa
instância de anuência, nós só vamos mudar, talvez, o
termo, mas as áreas metropolitanas são a nossa menor clientela, porque é onde nós temos menos território a expandir e são os Municípios mais bem apareIhados, do ponto de vista administrativo, público, enquanto os pequenos e médios Municípios não têm estruturas locais para análise, para auxílio ao empreendedor, e nem mesmo a própria Prefeitura sabe os rumos a tomar com os seus conjuntos habitacionais,
muitas vezes com recursos externos. Então, nós temos sido ponte para esses Municípios, que são praticamente 90% da nossa demanda. Portanto, está sendo muito difícil eliminar essa instância, apesar da
existência da lei; quer dizer, de imediato, poderemos
dizer que o GRAPROHAB se superou no tempo, a palavra anuência já não existe, mas ele não consegue
dissolver-se, na medida em que não estamos encontrando nenhum organismo capaz de dar continuidade
às tarefas que vimos desenvolvendo, e nenhum orde-
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namento jurídico que nos permita ter a tranqüilidade
de que isso esteja sendo seguido conforme os interesses sociais explícitos, conforme o Estatuto das Cidades e a função social da cidade, não só da propriedade. Então, nós continuamos zelando por aquilo que
imaginamos ser o interesse difuso, mas com muita
preocupação, porque não temos nenhum decreto, nenhuma lei que nos oriente ou que nos regulamente. E
é por isso que estamos esforçando-nos, neste momento, no Estado. Esperamos o Estatuto das Cidades, e agora, com esses dois novos instrumentos, vamos ver se evoluímos para uma ação mais concreta e
mais objetiva para esse segmento empreendedor
brasileiro.

Qualquer técnico sabe disso. Não é uma questão jurídica, é uma questão física. Nós arquitetos e urbanistas trabalhamos na implantação, e a lei é contrária às
boas práticas urbanísticas. Nós teremos que, talvez,
trazer colegas da área de saneamento para discutir
com rigor essa questão, com muito rigor.
Em segundo lugar, retiram completamente da
lei as questões das declividades, das áreas de risco;
enfim, não instrumentalizam o Município para a sua
legislação local. Mesmo retirando a anuência prévia,
que eu também vejo como desnecessária, uma vez
que a fé pública pode dar-se a nível local, e é de interesse peculiar, retiram os índices mínimos, considerados de habitabilidade humana. E hoje confesso aos

Eu gostaria de mencionar, rapidamente, alguns
problemas que estamos enfrentando com o advento
da Lei n° 9.785. Eu tenho participado com bastante rigordas discussões, inclusive com o legislador consultor, e percebo a intenção do legislador, mas nós que
trabalhamos no espaço físico em que a coisa acontece percebemos aqui algumas implicações da maior
gravidade. A primeira delas refere-se à absoluta inexistência de índices urbanísticos que possam nortear
a ação das normas básicas e das normas gerais, remetendo ao Município a total liberdade de administração do território em relação à área mínima concedida
ao particular. Eu sou uma combatente conhecida do
lote mínimo. Isso é uma outra discussão muito séria
que travaremos depois. Da mesma forma, sou uma
combatente da frase "interesse social". O interesse
social é a cidade, e lote mínimo é aquele que me serve; portanto, é o que serve ao meu colega e ao meu
cidadão. No caso, permanece a questão do lote mínimo, sem se levar em consideração as questões tecnológicas de infra-estrutura. Então, aí fica uma questão a ser referenciada em nossos debates.
Muitas vezes, como a maioria dos Municípios
brasileiros não têm saneamento básico, nós precisamos criar soluções alternativas, já previstas na legislação, e nós não temos espaço físico no lote para poder dar esse atendimento de forma adequada. Fossas
sépticas, (ininteligível) anaeróbicos e outras possibilidades que nós poderíamos servir às populações, inc1usive de menor renda, inviabilizam-se a partir do
lote mínimo. E aqui ainda há a observação de que o
Município pode ser mais restrito, nesse caso. São Paulo está fazendo aprovações - o Município - de lotes
com 80 metros quadrados. Isso inviabiliza uma fossa.

senhores que estou recebendo uma verdadeira avalanche de loteamentos para serem analisados, com
nenhuma reserva de áreas públicas. O Município está
entendendo que a Lei n° 9.785 facultou ao administrador a não existência de áreas públicas, de áreas verdes, com parcelamento sem expressão urbana, de
70% a 80% do território, sem demarcação de áreas
de declividades, com curvas de nível de 20 a 30 metros de distância, não nos permitindo uma análise rigorosa da condição da morfologia desse território. E
nossos Municípios, lamentavelmente, não têm condições técnicas de fazer esse trabalho.
Se não for o Estado, alguma instância deverá
olhar para essa questão territorial, que é da maior seriedade. Levando em consideração as palavras do
orador anterior, o colega do IBAM, palavras muito
pertinentes, são questões bastante polêmicas que
nós teremos que enfrentar. A questão das desafetações é uma questão que vou tocar em seguida. Tenho
mais dez minutos, e vamos então encerrar a nossa
participação.
Quero, então, deixar registrada a preocupação
de que a única forma que estamos encontrando para
evitar esse tipo de ação predatória é a seguinte.
O administrador local, pelo menos no pequeno e
médio Município, interpreta como lei normativa, e não
autorizativa. Ele não percebe que tem que ter um plano diretor ao qual essa legislação se aplique, as localidades determinadas. Ele tem que apreciar junto ao
seu Legislativo se pode abrir mão de áreas dominiais
e em que condições vai fazer isso. Essa foi a intenção
do legislador.
Mas como os Municípios não têm planos diretores e quando há uma lei de zoneamento, ela é muito
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incipiente, eles estão interpretando como já de direito
absoluto e não estão mais deixando nenhuma área
para o equipamento social e urbano. Com certeza, em
momentos muito próximos, vamos desapropriar, vamos usar os chamados direitos de preempção etc,
que o Estatuto da Cidade prevê para o administrador
com o fim de criar terras urbanas de interesse social.
Com certeza, desapropriaremos terras para
hospitais e escolas, porque não temos reserva legal
de terras dominiais que permita ao Município seu desenvolvimento social. E isso é muito sério. Conheço
bem o legislador e sei qual foi a intenção, mas, de alguma forma, por exemplo, na redação, vamos ter de
auxiliar os Municípios a interpretar.
Aqui está nosso Presidente, que é urbanista e
arquiteto. Lamento se minha linguagem está sendo
excessivamente técnica, mas tem uma direção físico-territorial. Com certeza, aqui meus colegas advogados vão me complementar. Mas essa é a melhor
forma que encontro de registrar essas duas questões.
Quanto à dispensa de diretrizes municipais para
cidades com menos de 50 mil habitantes, que constitui a maioria dos Municípios recém-emancipados, a
situação é a seguinte: são Municípios pequenos, que
não têm diretrizes de desenvolvimento, sofrem com
questões financeiros e estão dispensados de qualquer ordenamento. Isso é absolutamente sério.
Felizmente, nossa instituição tem a representatividade dos empresários do setor, que nos têm trazido enormes contribuições. Eles também demonstram
grande preocupação com a falta de parâmetros para
começar a trabalhar, principalmente nesses Municípios de pequeno porte.
Dessa forma, vejo no art. 8° uma porta aberta
para o caos ou, pelo menos, para uma certa desorganização inicial. Peço, portanto, atenção para o art. 8°,
assim como para o art. 9°, que remete aos cartorários
os desenhos técnicos não apreciados, como se ao
cartorário coubesse verificar se as diretrizes foram
obedecidas ou não. Vejo isso com certa preocupação,
se é ,;que bem entendi o objetivo do art. 9°. Quer dizer,
o que os desenhos que o cartorário registrar irão obter, se eles estarão completos segundo essa listagem
anteriormente a cargo da Prefeitura e do Estado?
Então, é preciso verificar se é uma questão de
redação ou de mau entendimento de minha parte.
Mas me causou certo constrangimento verificar que
esses projetos serão apresentados à Prefeitura Municipal, quando for o caso, acompanhados de certidões
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etc. por ela aprovadas, mas deverá, em seguida, ser
indicada para registrar e verificar sua total e absoluta
veracidade.
Preocupação maior é quanto ao inciso 111, no
qual se fala que a indicação das áreas públicas que
passarão ao domínio do Município, no ato do registro
do loteamento, deverá estar determinada, quando em
nenhum momento da legislação está mencionada a
necessidade de áreas públicas ou áreas de uso comum do povo.
Relativamente ao projeto de desmembramento,
no Capítulo IV, eu gostaria de trazer uma contribuição
ao debate sobre os condomínios. Para nós, que temos debatido muito com a iniciativa privada em São
Paulo, o condomínio é um problema do Município, é
como uma edificação, é um núcleo habitacional, porque é uma estrutura de propriedade. Ele define a fração ideal pela qual divido um negócio com alguém.
Ele não tem reflexo físico-territorial no sentido do parcelamento propriamente dito, uma vez que, para a
existência do núcleo residencial construído, é pressuposto que anteriormente alguma ação sobre o território tenha sido feita e, no mínimo, o loteamento, para
gerar as vias públicas que caracterizam o parcelamento.
Os condomínios estão voltados para as vias
principais, para as vias públicas, isto é, já incorporadas ao domínio público. Para que isto aconteça, o parcelamento o precedeu. Senão, a via não existe. Então,
há uma confusão enorme entre conjuntos habitacionais edificados e parcelamento do solo. O parcelamento precede a situação da estrutura da propriedade. O loteamento cria o lote individualizado, a estrutura de propriedade unitária, e o condomínio cuida do
fracionado. Aquele cria vias, este as utiliza.
Quanto ao problema do dimensionamento, o senhor deu uma idéia fantástica, que é a da quadra. A
quadra é, digamos, a dimensão anterior ao lote, que
caracteriza que houve um parcelamento da gleba.
Portanto, ela está dotada das condições de ocupação.
De qualquer forma, é um ponto a ser detalhado e debatido. Hoje temos provimentos da Corregedoria-Gerai de Justiça do Estado de São Paulo que remetem
ao órgão de anuências e aprovações de loteamento
um condomínio, quando para nós o que interessa são
conjuntos acima de 200 unidades que caracterizem
uma densidade que interessa à infra-estrutura urbana
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ou aos equipamentos sociais que lá deveriam ser previstos.
Então, acho que aqui se criou uma confusão entre estrutura de propriedade, a forma pela qual essa
propriedade será de interesse dos proprietários, e o
parcelamento do solo propriamente dito, que se dá
sob a forma ou de loteamento ou de desmembramento. Não existe a terceira figura. O condomínio não parcela, não loteia, não desmembra, Ele utiliza alguma
coisa, que é um território, e tem que estar dotado por
uma via principal. Se não documentarmos isso e não
fizermos na licitação uma explicitação sobre os famigerados loteamentos fechados, vamos ter de dar a
volta na cidade para chegar à igreja, ou seja, veremos
a privatização do domínio público.
Teremos ainda outro problema, que são as chácaras de recreio, que chamam de loteamentos, e assim por diante, porque têm uma estrada vicinal, que é
rapidamente incorporada - põe-se nela o nome de
João da Silva e, rapidamente, ela se torna uma rua
oficial. Então, vamos ver que vira condomínio quando,
na verdade, é um parcelamento.
Temos aí, então, as chamadas burlas. Temos
discutido muito o problema com o Ministério Público
de São Paulo, que tem sido de enorme importância,
auxiliando-nos no entendimento dessa questão. Temos também conversado com o Corregedor-Geral de
Justiça, que igualmente nos tem auxiliado no entendimento do problema. E ele está trabalhando com dois
provimentos absolutamente conflitantes e nos obriga
a apreciação pelo Estado, e aos notários e registrários a apreciação e registro somente de empreendimentos acima de 15 mil metros de área. Para nós, de
expansão hori.?ontal; para o registrário, de área construída.
Não sei como surgiu esse provimento. Temos
enorme dificuldade de provar ao Corregedor que não
nos interessa quantos metros quadrados vão existir.
Esse é problema do Município, do zoneamento municipal. O coeficiente de aproveitamento e a taxa de
ocupação são problemas do Município. Se ele deixa
construir 80 mil metros quadrados num território ie
10 mil, ele sabe o vetor de crescimento da cidade dele
e quanto tem capacidade de aturar o seu sistema viário e outros tantos quesitos urbanísticos. A nós, legisladores ou pessoas que apreciam projetos, rara sua
aprovação, nos interessa a expansão terri~orial, de
que forma essa geografia humana está (",vançando
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nos nossos territórios e a garantia da função social da
cidade na sua sustentabilidade, infra-estrutura e equipamentos sociais.
Basicamente, são essas as grandes preocupações. Vou pedir licença para ver se houve alguma
anotação complementar, mas acredito que toquei, inclusive, nas duas questões polêmicas levantadas tão
oportunamente pelo representante do IBAM, ou seja,
os condomínios e as áreas pLlblicas. Minha preocupação talvez não seja de naturE:la legal, mas é de característica objetiva da ocupa<:.ão territorial pela geografia humana, que é o objeto de trabalho do urbanismo.
Agradeço muito esta oportunidade. Talvez tenha
sido a primeira numa situação tão vantajosa, com a
presença de pessoas tE!O especiais. Estamos à disposição no Estado de Si::lo Paulo, na nossa Secretaria,
no GRAPROHAB, para aquilo que for útil e no que puder ser de auxílio a f~sta Comissão. Parabéns pelo trabalho que vêm de~envolvendo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Sampaio)
- Obrigado, Ora. Cibele Rumel.
Passo a palavra ao Dl'. Lincoln Bueno Alves, que
dispõe de vinte minutos.
O SR. LlNCOLN BUENO ALVES -Insigne Deputado João Sampaio, Deputado Djalma Paes, é uma
honra para o registrador brasileiro estar aqui presente, representando o IRIB, que é o órgão que agrega
registradores. Não é um órgão político, mas de estudos, no qual procuramos passar material, produto de
ensino, ao registrador nacional.
-\nalisamos essa questão do parcelamento do
/
solo urbano mais como um qualificador dos documentos que são acessados ao cartório, ao sistema
registral, ao mundo jurídico registrário. No caso do loteamento, quando é acessado, verifica-se que já sofreu, num primeiro passo, aprovação pelo Município,
que está no princípio da oportunidade e da conveniência. Então, cabe ao Município aprovar o loteamento. Depois, o registrador examina os demais requisitos previstos na Lei de Parcelamento do Solo
Urbano e seus regulamentos posteriores. Evidentemente, em cada Estado da Federação há normas de
corregedorias, normas editadas por meio de provimentos, de decisões de cada tribunal, as quais o cartorário se vê obrigado a aplicar, pois ele mais milita
como um Estado-juiz, qualificando o documento que
ali é acessado e aprovado pelos órgãos competentes
daquele Estado.
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Observamos, como registradores, as lutas e dificuldades que o loteador tem para cumprir aqueles requisitos, principalmente porque os fatos caminham na
frente da legislação. Aqui se falou em loteamento,
desmembramento, condomínio, condomínio tratado
no Código Civil, conjunto habitacional e até em afetação de área pública. No Estado de São Paulo, é vedado desafetar, e por decisão administrativa do Tribunal
de Justiça essas áreas são desafetadas e fica sob a
competência do Ministério Público depois averiguar
se isso está certo ou não. Quer dizer, o registrador
apenas pratica o ato, escorado nessa decisão administrativa, e comunica ao Ministério Público essa
ocorrência. Sem falar nas aprovações, que, em alguns locais, são do IBAMA. No Estado de São Paulo,
temos o DEPRN, que é o órgão responsável pela averiguação das áreas situadas ao longo dos rios e dos
córregos, com as distâncias que aqui já foram mencionadas. Então, o que temos? A função do registrador
é qualificativa. Ele analisa se a documentação a ser
arquivada cumpre todos os requisitos dos mais variados diplomas, tanto de ordem urbanística quanto de
ordem de aprovação pelo Poder Municipal e por determinações superiores da Corregedoria da Justiça.
Em se falando de loteamento ou condomínio,
como tratado no Código Civil, costumamos dizer que
a venda é da fração ideal. O que se tem verificado ao
longo do tempo é que os fatos vão caminhando na
frente da legislação e vão surgindo várias formas mediante as quais o empreendedor gera a venda da fração ideal e a pessoa a adquire por meio da co-propriedade, sob a égide do Código Civil. Quer dizer, é uma
co-propriedade. Embora a propriedade se situe de
fato em determinado local, ele está idealmente titulando o que não se situa no local. Isso ocorre em centenas de cidades de todo o Brasil.
Por outro lado, autoridades superiores entendem que os conjuntos habitacionais, em alguns locais, não devem ser objeto de loteamento. Particularmente, entendo que o conjunto habitacional deveria
ser objeto de loteamento, tal qual qualquer loteamento, mas o entendimento no Estado brasileiro é de que
se deve fazer registro da matrícula do imóvel, com a
abertura das ruas, suas larguras e extensões. Criam-se' assim, os lotes, com exigências mais amenas.
Como registrador e cumpridor de normas de ordem legal, eu não teria muito mais a explanar, em virtude do cumprimento desses diplomas. Quando se
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trata da área rural, segue-se o Decreto-Lei n° 58;
quando se trata da lei de parcelamento do solo urbano, a Lei n° 6.766/79 e seus regulamentos, e os condomínios, sempre lembrando que enfrentamos problemas, porque dizem condomínio fechado. Não existe condomínio fechado. Se há um prédio, ele está com
a frente para um logradouro. Não existe loteamento
fechado. Ele fecha em virtude de segurança - o munícipe, o cidadão, cria essa figura no local.
A fração ideal, que acabei de comentar, é um
problema seriíssimo, é uma burla à lei de parcelamento dos solos rural e urbano. No entanto, já se está
próximo da malha urbana. Esta audiência está sendo
muito oportuna, tendo em vista todos os fatos que têm
caminhado na frente da legislação e para se pensar
em algo que venha resolver a situação desses loteamentos irregulares, a fim de que se possa trazer solução para aqueles que compram com seus parcos recursos e não têm condições de ter seu título de propriedade. Sabemos que essa situação vai aumentando
cada vez mais.
Quanto à questão registrária, há mecanismos,
há formas de regularizar, mas temos de ver que isso
não pode ser resolvido a uma só mão. Tem de ser resolvido a várias mãos, por todos os segmentos. Isso
depende do Município, do cartório, dos órgãos de
aprovação, que geralmente têm sido sensíveis a essa
situação, mas temos fatos consumados, nos quais o
Ministério Público toma providências, paralisa tudo e
depois de apenar a pessoa que loteou, não se chega
a nada, continua na mesma situação de outrora. Quer
dizer, as penas são canceladas e a situação fica insolúvel.
Chegou o momento, por meio deste debate a
várias mãos, de participarmos, colocando a mão na
ferida, e de resolvermos essas situações, atendendo
àqueles de menos recursos que compram seus lotes,
porque o sistema do notário, do registrador é sensível
e está apto a atender à comunidade e a prestar um
serviço à altura. Em São Paulo, em parceria com o Ministério Público, com o próprio GRAPROHAB, estamos trabalhando, tentando resolver essas situações,
mas precisamos de mais mecanismos, porque, como
se disse, fica a cargo de juristas, que criam situações
em que fica difícil a regularização desses loteamos.
Temos de ter muita cautela e pensar por esse ângulo,
regulamentando leis que venham atender aos interesses da comunidade, porque é muito fácil para um

022X4

Sexta-feira 22

DL\RIO DA ('AMARA DOS DEPUTADOS

Fevereiro de 2002

juiz, para um cartorário cumprir apenas o que está no
diploma legal. Mas não é essa a solução. Temos responsabilidade perante a sociedade e precisamos de

tante de termos administrativos - escrevi isso ipsis
litteris - ou de sentença declaratória, independente
da regularização do loteamento da identificação.

armas para poder resolver esse problema.
Também está presente a Dra. Léa Portugal, Presidente da Associação dos Notários e Registradores
do Brasil, que é registradora e também deverá falar.
Estou à disposição.

Eu gostaria muito que depois isso fosse esmiuçado pelos juristas competentes, talvez o Dr. Marcos

Muito obrigado a todos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Sampaio)
- Muito obrigado, Dr. Lincoln, pelos seus esclarecimentos.

Passo a palavra agora à Dra. Léa Emília Braune
Portugal.
A SRA. LÉA EMíLIA BRAUNE PORTUGAL Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, Sr. Presidente
da Comissão, Srs. Deputados, meus ilustres colegas
de Mesa, o que me sobraria falar sobre notários e registradores depois de três grandes exposições? Vou
me colocar um pouco registradora, um pouco cidadã.
Gostaria de dizer que concordo com o que foi
dito e vou lembrar um pouco o registrador cidadão no
interior do meu País, porque não falo de um grande
centro, como o Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília,
mas da pequena cidade do Nordeste ou da pequena
cidade no Norte. Ele tem uma legislação concorrente,
uma cidade sem planos diretores e sem qualquer lei
municipal, e é obrigado, sob as penas da lei, a cumpri-Ia e deverá cumpri-Ia em toda sua essência. com
toda sua severidade.

O Decreto-Lei n° 58, para mim, é uma marca.
Ele tentou ordenar o êxodo rural, que nos anos 30 começava a assolar o Brasil, e criou muitas coisas boas,
como o instrumento particlAar para aqueles imóveis
loteados; deu a promessa de compra e venda - estou
falando, ainda, de técnicas jurídica-, o caráter de direito real e depois a Lei n° 6.766/79 ratificou todos
aqueles contratos que ali estavam. Vou cingir-me,
como registradora pública, aos termos da pauta.
Depois vemos o Estatuto da Cidade, que faz ingressar no mundo jurídico, notarial e registral novos
institutos jurídicos, o direito de superfície, que é muito
parecido com a nossa antiga enfiteuse, só que com
muito mais aplicação hoje no mundo moderno, o usucapião nos 250 metros, vedou a concessão de uso
para fins de moradia e ela foi - parece que aqui esqueceram disso - restaurada na Medida Provisória n°
2.220 e trouxe um novo direito de documento, resul-

ou o Dr. Lincoln, pessoas com melhor saber do que
eu, para que pudessem dizer-me exatamente que documentos são esses.
Também a Medida Provisória n° 2.220 admite a
concessão de uso especial para fins de moradia, independente de sexo ou estado civil. Gostei muito disto: sexo e estado civil. Esses são os argumentos admitidos a registro. Como partilhar isto quando não
existe plano diretor? Corno partilhar isto quando não
existe uma lei? Vamos cumprir esta lei. O registrador
brasileiro tem de cumpri-Ia, o notário brasileiro tem de
cumpri-Ia; temos uma delegação pública, exercida em
termos constitucionais, para cumpri-Ia. Temos de
cumpri-Ia.
Vamos ver a penalidade para o loteador. O Decreto n° 271, de 1967, equipara ao incorporador da
Lei n° 4.591; depois a Lei n° 6.766/79 cataloga como
crime contra a administração pública qualquer ato iHcito de loteamento, inclusive os atos de publicidade,
como faz também para o incorporador - veicular de
qualquer maneira -, e a Lei n° 9.785 modifica o art. 50
e dá maior rigor a essa parte. Agora, a nós? A Lei n°
6.766/79, no art. 19, § 4°, institui pena pecuniária ao
registrador que efetuar arquivamento e registro contra legem. Essa pena pecuniária deveria ser uma
pena vergonhosa. Eu teria vergonha de um colega
meu que tivesse que pagar essa pena por fazê-lo
contra legem. E a de n° 52, registrar loteamentos,
(inintefigívef) não aprovados, qualquer documento relativo a loteamentos e (ininteligívef) não registrado.
Estou falando, por enquanto, como registrador. Depois irei falar um pouquinho como representante de uma
associação cidadã que modestamente presido. O
Estatuto da Cidade não aplica nenhuma penalidade,
ele sempre se volta à autoridade municipal.
Quanto à aprovação, estão pedindo aprovação,
licenciamento; a Lei nO 6.766/79, licença de oitenta
dias da aprovação; a de n° 985, como já foi dito, criou
a urbanização específica, e o Estatuto da Cidade cria
aqueles novos institutos de direitos, que é bom serem
provados, e também admite, em alguns casos, para o
registro de imóveis, averbar alguns atos.
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Agora eu me proponho a falar um pouco sobre
os que me precederam para concordar em gênero,
número e grau. Gosto de ter na Mesa dois urbanistas
preocupados com o homem da cidade, em pensar a
cidade, em pensar a cidade como o lugar em que vão
crescer nossos filhos, nossos netos. Temos que legar
algo melhor para eles.
Bom, ao Dr. Marcos, condomínio e parcelamento do solo. Acho que isso é a fuga pela civilidade da legislação específica em plano urbanístico. A Lei n°
6.766/79 não é implementada, existe o loteamento da
barranca, dos rios, pela severidade da Lei n° 6.766/79
em um País, vamos dizer, em fase de desenvolvimento, para não dizer que somos terceiro-mundistas.
A solução de condomínios considero perfeita!
Condomínio, para mim, é loteamento disfarçado, sem
espaço urbano, sem verde. Se for condomínio como é
tratado no Código Civil, tem que dar, ao vender uma
fração ideal, o direito de preferência a todos os demais condôminos. Então, loteamento disfarçado. Estou
cansada de pegar aqui em Brasília. Sou registradora,
modestamente, do 2° Ofício do Registro de Imóveis
há 34 anos, aqui na cidade, e estou cansada de ver
anunciarem no jornal fração ideal. No caso de fração
ideal, tem que ser dado o direito de preferência aos
outros condôminos.
Essa situação de não poder exceder uma casa,
vamos dizer, começa a minorar o problema realisticamente. Não podemos querer abrir o leque, passadas
as duas pontas do leque. Então, considero essa solução do IBAM maravilhosa. Também aquele ponto de
como trafegar num condomínio tendo a frase do Direito Civil e do Direito Urbanístico.
Dra. Cibele, estou encantada. Se a senhora for
candidata a alguma coisa, eu me... A senhora abordou um problema de meio ambiente. Meio ambiente é
importantíssimo. Sabe, Dr. Djalma, todos nós estamos acostumados, temos que cuidar do meio ambiente. O senhor sabe, como familiar de notário e registrador, que temos que cuidar do meio ambiente. Os
problemas da n° 9.785, a inexistência de índices urbanísticos, um Município com total independência para
dividir sem parâmetros. Acho absurdo. E aprendi agora que a fossa de oitenta metros não é viável. Essa
troca de experiências está sendo muito enriquecedora. Tentarei levá-Ia aos meus colegas, aos dezoito mil
e tantos notários e registrados que compõem a
ANOREG.
Concordo plenamente com a senhora quanto ao
art. 9°. O registrador tem que cumprir a lei. Mas quan-
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do a lei for severa, for injusta, for até fora do contexto
nacional, humano, cultural brasileiro, ele tem de lutar
para que melhores diplomas legais sejam editados.
Fico muito feliz, Sr. Coordenador, urbanista, em
estar aqui e digo que a ANOREG se põe à inteira disposição, com o auxílio do IRIS, que também tem uma
visão, para colocarmos, como técnicos, cuidando um
suporte técnico-jurídico, e eu, se puder, modestamente, como cidadã dessa terra onde ainda quero viver, apesar de todos os atos de terrorismo, de todos
os atos de violência. Quero criar dias melhores para
os que virão.
Agradeço muitíssimo, estou encantada de estar
aqui, estou encantada com o que aprendi hoje, será
um dia especial na minha vida.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Sampaio)
- Nós é que agradecemos sua participação, que veio
enriquecer os trabalhos nos quais a Comissão está
envolvida.
Vou abrir um precedente, e peço até permissão
ao Presidente desta Comissão, Deputado Djalma
Paes, para passar a palavra ao nosso visitante, que
tem participado de várias reuniões nossas, o Dr. Vicente Amadei, membro do GRAPROHAS.
O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Sampaio)
- Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM-Sr. Presidente, tenho que ir para outra Comissão, já estão me
chamando. Mas não passaria por aqui sem registrar,
sinceramente, nossos aplausos por esta audiência
pública, que revela a todos nós o interesse dos palestrantes no assunto que VExa. vem coordenando, que
há, sem dúvida alguma, de marcar esta Comissão
como um dos mais belos projetos, porque, em complementação ao Estatuto da Cidade, que já foi uma
grande vitória, teremos, por parte do grupo de parcelamento da terra, um belíssimo projeto. Ele já se está
esboçando, pois em cada palestra vemos um pedacinho dele sendo montado.
Não farei nenhuma pergunta, não vou debater,
estou em outra Comissão que está sendo implantada,
a de Legislação Eleitoral, mas quero parabenizar
cada um dos palestrantes pelo alto nível do debate
desta tarde em nossa Comissão e, principalmente,
porque nosso Presidente Djalma Paes cada vez mais
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enriquece esta Comissão, fazendo com que ela COilcretize seu papel na construção de um modelo de civilização melhor.
Sr. Presidente, pedi a palavra para parabenizar
os palestrantes, a cada um per se e a todos no conjunto. Parece que combinaram e fizeram todo um trabalho, uma peça, que iremos utilizar, sem dúvida alguma, quando estivermos esboçando nosso projeto.
Sr. Presidente, mais uma vez, quero parabenizar V. Exa., que tem sido muito perspicaz nos convites
para as audiências públicas.
Peço licença para me retirar.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Sampaio)
- Muito obrigado, Deputado Simão Sessim. V.Exa., no
passado, .também presidiu esta Comissão com briIhantismo. É sempre bom tê-lo por perto.
Com a palavra o Dr. Vicente Amadei.
O SR. VICENTE AMADEI - Gostaria de agra decer o espaço que me foi concedido e de parabenizar o Presidente desta Comissão pela incitava de tratar de assunto tão importante.
Desde 1982, após a edição da Lei n° 6.766/79,
temos trabalhado no sentido de tentar aprimorá-Ia e
dar a ela sentido de realidade. Na verdade, para nós,
a Lei n° 6.766/79 não é ruim. Entendemos que o problema que tivemos com os loteamentos clandestinos
e irregulares foi culpa da legislação municipal.
Peço a todos desta Comissão muita atenção
para não fazermos nada que vá contra a realidade socioeconâmica dos Municípios e dos munícipes. Conversamos há pouco, e o doutor também se referiu a
esse assunto. Assisti a um filme em São Paulo, doloroso, e ainda estamos sofrendo as conseqüências
dele. Refiro-me à edição da Lei de Zoneamento em
São Paulo. Quando o Prefeito Figueiredo Ferraz editou a Lei de Zoneamento - na verdade não editou, foi
através da Câmara, mas naquela época a coisa era
na base do manda lá e assina aqui -, exigiu para todo
tipo de loteamento, inclusive os populares, a infra-estrutura da Avenida Paulista.
Trabalho com loteamento há 40 anos e estou há
9 anos dando consultoria no SECOVI. São 50 anos de
vida com loteamentos. Trabalhávamos nessa época
com loteamentos e tivemos que parar de fazer loteamentos populares, porque os custos da infra-estrutura exigidos para loteamentos populares inviabiliza-
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vam a venda. O comprador não tinha poder aquisitivo
para suportar o pagamento das prestações decorrentes do custo imposto pela legislação para a implementação do loteamento.
Gostaria que pensássemos na realidade do
Brasil. Quando foi criado o BNH, foi criada também a
obrigação de comprovação de renda familiar para
compra de imóvel, num País cuja informalidade ainda
hoje é de 80%. O que aconteceu? Com uma lei que ia
contra a realidade e as pessoas precisando ter uma
casa e os empreendedores precisando vendê-Ias, forjaram a renda familiar. Apresentaram uma renda familiar fajuta, enganosa, criando eventuais problemas futuros, porque a lei não foi feita olhando a nossa realidade, mas a dos Estados Unidos, onde provavelmente todos têm maiores condições de comprovação de
renda.
Observo esta posição para todos os aspectos
que foram abordados: de imóveis, urbanísticos, jurídicos etc. Vamos sempre olhar a realidade brasileira no
presente e deixar uma abertura para que essa legislação seja dinâmica e modificada de acordo com os
acontecimentos.
Quando a Lei de Zoneamento de São Paulo foi
feita, falamos muito com o então Prefeito Figueiredo
Ferraz que a Lei poderia criar problemas de engessamento. Essa Lei deveria ter caráter dinâmico, mas até
hoje esse dinamismo não existiu. Para mudar um zoneamento em São Paulo temos de ir à Câmara de Vereadores e ficar numa situação que não quero contar
para ninguém aqui. Precisamos atentar muito para
isso, por favor.
Com esse espírito, vou abordar alguns pontos sobre a matéria em discussão, se for possível, dentro do
tempo que foi concedido - o senhor por favor fique à
vontade, e quando meu tempo se encerrar me avise.
Então, como disse, dentro desse espírito trabalharemos alguns pontos para que eventualmente um
substitutivo ao projeto de lei possa atender ao interesse público, às necessidades do empreendedor e do
produtor e às condições socioeconâmicas dos compradores. Se não atendermos a esses três itens, a lei
em algum ponto vai ficar no papel, como já tem ocorrido com muitas leis.
Temas que atender ao interesse público, ao Poder Público, ao produtor e ao consumidor. Se não sairmos assim, não dá. Dentro desse espírito de colaboração, falando pelo empreendedor, gostaria de tentar
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esclarecer alguns pontos sobre o que foi dito aqui,
pela vivência que temos.
Um dos pontos importantes é a definição de loteamento fechado, condomínio, condomínio civil e frações ideais.
Quanto ao loteamento fechado e o condomínio,
separo bem as coisas. Loteamento fechado é um loteamento comum, registrado hoje pela Lei n° 6.766/79,
com concessão de uso outorgada por uma lei municipal.
Essa outorga está prevista no Decreto n° 271 , de 1967.
Então, essa legalidade está presente no loteamento fechado: as vias são públicas, os lotes são numerados,
não há venda de fração ideal, é lote mesmo. É um loteamento comum, só que os espaços públicos são concedidos através de uma concessão de uso real.
Quanto ao condomínio - e me refiro ao condomínio mesmo, não à venda de fração ideal, porque
isso para mim é crime, é burla -, previsto no art. 8° da
Lei 4.591/64, que fala sobre casas assobradadas, a
venda da fração ideal é vinculada à edificação. Tem
que haver uma incorporação, como há num prédio. O
regime está previsto na Leí 4.591/64, só que se fazem
casas. O grande óbice que se tem apontado para o
condomínio tratado pela Lei n° 4.591/64 diz respeito
ao fato de que ele eventualmente impede as ligações
do sistema viário das cidades, criando problemas à
malha viária. Penso que esse seja um problema a ser
resolvido pelos Municípios na hora de fazerem as
aprovações. Nem sempre se tomam os cuidados necessários. Vi uma cidade tomar esse cuidado, para
aprovação de um loteamento fechado. Foi exigido que
se fizesse uma rua, uma via externa ao condomínio,
possibilitando a ligação necessária mais à frente,
para que não houvesse cerceamento da malha viária.
Para que as Prefeituras têm urbanistas analisando projetos? Justamente para ver essas necessidades. Agora, a Prefeitura pode determinar o tamanho do loteamento fechado ou do condomínio. A Prefeitura é que dirá se é interessante ou não a existência
de loteamentos ou condomínios na cidade. Grandes
condomínios podem atrapalhar, então permite-se até
certo tamanho, como é o caso de loteamento fechado
em São Paulo.
Gostaria de pedir que estudem oportunamente
essas duas figuras separadamente. O condomínio
pela Lei n° 4.591/64, e o loteamento normal, mas fechado por circunstância de lei municipal que atende a
uma situação hoje real. Essa realidade do loteamento
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fechado também é muito presente. Hoje, qualquer cidade do interior a que se vá tem muitos loteamentos
fechados, por questões de segurança ou até por
questões de qualidade de moradia.
Como eu já disse, a venda de simples fração
ideal, que antes era registrada e não havia meio de
impedir isso e hoje já não é mais registrada, por força
de uma norma da Corregedoria, considero também
um absurdo. Isso está fora de cogitação. Alguma providência tem que ser tomada, para cercear esse tipo
de atuação.
Vou encerrar, porque, apesar de ter muito a falar, não será possível fazê-lo. Encerro com a questão
da faixa não edificante ao longo dos cursos de água.
Trata-se de um problema, como a Ora. Cibele sabe,
de meio ambiente.
A Lei n° 6.766/79 estabelece uma faixa obrigatória de 15 metros ao longo dos cursos de água. Os
Municípios ficam geralmente dentro dessa exigência.
Podem estabelecer até mais, mas normalmente ficam
com essa exigência. O DEPRN de São Paulo exige
uma faixa de 30 metros, baseado no Código Florestal,
que estabelece faixa de acordo com a largura do leito
do córrego, sendo o mínimo 30 metros.
O que tem ocorrido com essas faixas não edificantes - e isto é outra assunto que tem que ser estudado - é que elas ficam à disposição de invasões e
não se prestam ao serviço de preservação do córrego, que é o pretendido. E refiro-me à faixa de 15 metros. Na faixa de 30 metros, a situação ainda é pior,
pois há mais espaço para se ocupar. Por quê? As Prefeituras não têm condição de fiscalização, ou não têm
possibilidade ou não querem fiscalizar, e assim por diante. Então essa área fica lá à disposição.
Portanto, faço uma proposta aqui, para ser estudada, sobre essa questão da faixa não edificante. Naturalmente, há o problema do Código Florestal, mas
sugiro que o Código Florestal se restrinja às áreas rurais, à zona rural, conforme foi concebido; na zona urbana, que se identifique caso a caso qual a faixa necessária. Pode haver cursos de água e topografia de
imagem de córrego que exijam até 50 metros, devido
à situação, ou seja, o alagamento vai lá embaixo. Nesses casos, 30 metros apenas não são suficientes. É
necessário verificar realmente a situação caso a caso.
Há cursos de água que a exigência é satisfeita com 5
metros e há os casos ainda dos cursos de água canalizados, que têm que ter outro tratamento.
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Peço desculpas por ter-me delongado. Tenho
mais coisas a dizer, mas não faltará oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Sampaio)
- Muito obrigado, DL Vicente Amadei.
Passo a palavra ao Deputado Djalma Paes.

O SR. DEPUTADO DJALMA PAES - Vou ser
breve, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, parabenizo-o mais uma vez. São realmente empolgantes as
audiências públicas sobre a Lei n° 6.766/79.
Quero aqui pensar alto um pouco. Logicamente
queremos fazer uma legislação que atenda a toda a
sociedade brasileira e que resolva os seus problemas
nessa área.
Estive esta semana em um congresso em São
Paulo, o I Congresso Nacional de Direito das Cidades,
numa Mesa discutindo um pouco sobre o Estatuto da
Cidade. Aqui, na nossa Comissão, foi apresentada
uma pesquisa do IBESP - e não sei se foi realizada
devido ao seminário sobre violência pública que vamos realizar no final do mês - na qual se constatou
que mais de 60% dos imóveis no Brasil não são regularizados. Vi nesse congresso em São Paulo um Prefeito dizendo claramente que deveria haver uma legislação concedendo aos Município,; o registro, para facilitar essa regularização. De imediato respondi àquele Prefeito dizendo que não seria aquele o caminho.
Se há uma legislação que buror;ratiza a questão, temos que verificar onde está o entrave. Falei a S.Exa.
que na nossa Comissão estávflmos discutindo inclusive a Lei n° 6.766/79, tentando verificar isso.
Considero muito importénte para nós descobrir
esse diagnóstico e saber alie legislação podemos
elaborar para resolver o problema, para descobrir
onde está o entrave. Está na legislação municipal? É
a Lei n° 6.766/79 que dificu'ta isso? Onde está o entrave? O que queremos buscar é uma situação ideal,
e a situação ideal é que cada cidadão tenha o seu
imóvel devidamente documentado, registrado, legalizado, até porque vem daí a possibilidade de acesso a
muitas vantagens, como financiamento etc.
O outro ponto a frisar é a necessidade também
de refletirmos um pouco. Pelo que os nossos convidados expuseram, parece-me que o plano diretor é um
dos pontos fundamentais para que possa haver planejamento urbano, com toda a questão da legalização da terra. Isso foi muito repetido nas discussões
que esta Comissão travou quando do Estatuto da Cidade, mas estou verificando mais uma vez que isso
acontece também na discussão da Lei 6.766/79.
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Contudo, temos um problema: toda a legislação
está sendo feita, principalmente o Estatuto da Cidade,
que é bem explícito com relação a isso, restringindo a
obrigatoriedade do plano diretor a cidades que tenham mais de 20 mil habitantes. Sabemos que no
Brasil 75% das cidades têm menos de 20 mil habitantes. Como vamos resolver isso? Temos que fazer uma
legislação aqui que atenda às cidades que tenham
mais de 20 mil habitantes e que atenda também às
que tenham até 20 mil habitantes. O meu pai foi tabelião de registro de imóveis numa cidade mu~o pequena, no interioL Como ele faria isso?
Nas cidades, hoje, estamos caminhando para
ter toda a estrutura de uma grande cidade. Há conselhos etc. Talvez para nós seria até interessante, de
uma forma educativa, já sinalizarmos para esse pessoal que eles têm que fazer plano diretor. Sei que,
nesse caso, muitos obstáculos serão colocados. É difícil, porque será necessário assessoria etc. Muitos
Prefeitos ainda não têm clareza, formação educacional, nível cultural que lhes permita fazer algo assim.
Mas será que não queremos preparar esses cidadãos
que estão assumindo o Poder Executivo Municipal, a
fim de que tenham uma preocupação com relação a
isso?
Eu gostaria de que os senhores nos ajudassem
a descobrir de que forma isso pode ser concretizado.
Eu estava conversando com o nosso advogado da
Comissão. Daqui a pouco vou passar-lhe o ponto,
para que ele nos ajude. Para nós já é muita satisfação,
porque estamos construindo aqui algo importante. Eu
estava dizendo ao Deputado Simão Sessim que o
Estatuto da Cidade é uma coisa, mas se conseguirmos que a Lei n° 6.766/79 venha a resolver ou pelo
menos minimizar o problema, acho que esta Comissão já terá dado uma contribuição extraordinária para
esse processo, não só de urbanização, mas de cidadania. S.Exa. disse que a lei federal já poderia direcionar aos Prefeitos a questão do tamanho do lote.
(Intervenção ;naudível.)

O SR. DEPUTADO DJALMA PAES - Observe
que neste ponto está a contradição. A minha cabeça
começa a girar. Nas nossas discussões sobre o Estatuto da Cidade chegamos aqui ao consenso de que
temos que liberar o lote mínimo. Chegou à nossa Comissão o tamanho de 250 metros, mas chegamos à
conclusão de que não era possível definirmos esse
tamanho.
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Em Recife existem muitos morros - no Rio de
Janeiro também deve acontecer a mesma coisa -, por
isso às vezes um lote mínimo de 250 metros torna-se
uma enormidade. Portanto, concluímos que o Município deveria estabelecer essa área.
Como poderemos ir a pequenos Municípios de
menos de 20 mil habitantes e dizer o que eles têm que
fazer? É um problema que estou jogando para os senhores, a fim de nos ajudarem.
Seguindo esse raciocínio - e vi o nosso professor abordar aqui a questão de beira de rios e mangues - podemos ver que isso constitui um problema.
Toda a cidade do Recife é um manguezal, foi construída em cima de mangues. Como podemos resolver
isso? Metade da área de Boa Viagem é área de manguezal. Os terrenos até a terceira rua paralela à Avenida da Boa Viagem pertencem à Marinha, porque
toda área é de mangue e estuário. Eu acho que a lei
não pode ser tão fechada a ponto de não dar condições de flexibilidade. Da mesma forma que eu acho
que não devem ser fechados os lotes, também não
podemos fechar aí. O que não podemos é deixar isso
aberto aos Municípios sem que haja uma forma de
garantir que essas áreas não venham a ser invadidas.
Esse é o nosso problema lá. Gostaria de saber o que
os senhores pensam sobre isso. Agradeço aos senhores a presença e também pelo fato de estarem
contribuindo de maneira fundamental para o nosso
trabalho. Gostaria de dizer, inclusive, que esse grupo
vem se dedicando para fazer um trabalho sério e tem
verificado todos os aspectos. É lógico que não vamos
dizer aqui que faremos algo perfeito, mas estamos
procurando fazer algo que, pelo menos, atenda aos
anseios da sociedade, principalmente do Município.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Sampaio)
- Concedo a palavra ao Deputado Clóvis IIgenfritz.
O SR. DEPUTADO CLOVIS ILGENFRITZ - Sr.
Presidente, se preferir pode dizer Clovis da Silva, que
fica mais fácil. (Risos.)
O SR. DEPUTADO DJALMA PAES - Eu brincava muito com o Clóvis, dizendo que lá no norte é bem
mais fácil: é Silva, Souza etc. Quando a gente desce
para o sul temos que enrolar a língua. Aí ele me disse
que o nome dele tem Silva no final.
O SR. DEPUTADO CLOVIS ILGENFRITZ - O
Rio Grande é muito rico em etnias. O mês de outubro
é o mês do aniversário de minha cidade natal e são
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realizados os festejos de várias etnias. É um negócio
fantástico. Lá temos dez, doze etnias e ali existe
aquela paz mundial que não conseguimos no mundo.
Quase todas as raças mundiais estão ali: árabes, negros, índios, polacos, alemães, italianos, portugueses
etc.
Gostaria de cumprimentar os presentes e os
convidados. Estou sem ar, Sr. Presidente, porque estava numa reunião da bancada gaúcha, definindo as
emendas para o Rio grande do Sul. Essas emendas
são para amanhã, mas essa lei estratégica é para o
Brasil todo, por isso estamos divididos. Não tive oportunidade de ouvir todas as considerações. Temos
aqui uma Comissão de 25 membros, então os outros
devem estar em situação pior do que a nossa, porque
devem estar em outros lugares.
Não posso deixar de dar o meu depoimento,
porque depois nós vamos ter isso como base para
discussão. Não temos aqui um grande número de Deputados, mas essa matéria é de enorme importância
e será aproveitada no afunilamento do debate, para
estabelecermos o que considero uma consolidação
das legislações sobre parcelamento solo, que inclui
todas as questões aqui abordadas e que não são somente complementares à lei, mas também passam
pelo Estatuto da Cidade.
Embora pareça repetitivo, gostaria de dizer o
que falei na reunião anterior. Acho que estamos sendo impelidos a resolver problemas, e me parece que,
por falta de condições ideais das pessoas, nós os resolvemos diminuindo a qualidade, o tamanho e o valor das soluções. Isso me deixa profundamente preocupado. Nós, legisladores, não podemos concordar
em aceitar uma realidade que pode ser mudada. Cheguei até a dizer ao Presidente da Caixa Econômica e
ao representante do Banco Central que a grande
questão a ser discutida nas cidades é a distribuição
de renda, a falta de poder aquisitivo para fazer uma
casa que, embora mínima, seja decente, num terreno
com área minimamente decente. Essa preocupação
desde à questão de saneamento e meio ambiente e
aos equipamentos urbanos - escolas, hospitais etc.
Cabe a nós um esforço maior no sentido de fazer com que essa lei, essa consolidação, tenha números, dados, regulamentos e critérios que estabeleçam
algumas questões que devam ser valores universais
do ser humano. Em qualquer parte do mundo é necessário o mínimo para a sobrevivência. Nesse caso
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os outros problemas terão que ser resolvidos fora daqui, num outro sentido, num outro aspecto. Estamos
fazendo um grande esforço para arrumar verba para
habitação num País que tem dinheiro para isso.
Eu concordo com a lei de regionalização e descentralização vigente em Porto Alegre. Era Secretário
de Planejamento do Município e fui para a Câmara
para fazer a lei, porque achava um absurdo não descentralizarmos a administração e estabelecermos um
processo. Mesmo sendo pela descentralização e
achando que o Município é a célula mateI', porque é o
Poder local. penso que não a população não tem poder para exigências mínimas. Ela até se conforma
com as barbaridades que acontecem. Uma coisa é o
sujeito viver - e teríamos centenas de exemplos para
citar - em terrenos insalubres, mas à margem de um
belo rio, com urna via expressa ao lado, com ônibus,
escola perto. A pessoa fica ali, meio pendurada den tI'O do río, mas tem uma série de benefícios que deixará de ter lá no pombalzinho que vão fazer para ela, em
um terreno de oitenta metros, o que ela nunca conseguirá aumentar e onde acabará fazendo verdadeiros
absurdos. Sei disso porque sou arquiteto e trabalho
com isso há quase quarenta anos. Fazemos o melhor
dos projetos, mas dez anos depois, voltando lá, vemos que é novamente um cortiço. Às vezes não se
leva nem esse tempo. E a chave ainda é passada para
outra pessoa.
Estabelecemos em Porto Alegre o direito real de
Uso, o ejue é muito bom. Pode ser que as pessoas não
entendam, mas com isso elas não podem vender as
chaves, e o imóvel será passado apenas ao herdeiro.
Este assunto me preocupa. Espero que todos
façam um esforço para que o lote mínimo não sejF, estabelecido fora do que é consenso universal.'
Quanto às faixas de segurança ambiente I. que a
Lei n° 6.766/79 estabelece em 15 metros e á lei em
São Paulo em 30 metros, gostei muito de, opiniões
do Sr. Vicente Amadei, lTlas discordo qwmto à tendência de se jogar todo o poder para c Município. É
um horror, é um perigo, porque quem '~stá num Município grande como Porto Alegre, com estruturas incríveis de democratização do poder pólSsa para a população coisas do tipo como esses loteamentos. Então,
não se pode passar o poder para o Município enquanto não houver uma cultura bfm mais elevada. Isso
não será possível porque ql.em explora o rico é o
mesmo que explora o pobre. Se formos à vila e obser-
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varmos as faixas que foram reservadas aos córregos,
observamos que estão sendo ocupadas por pessoas
que são vítimas de um grileiro, que vende para ela
uma área por preço de banana e depois a polícia vai
lá e desocupa a área
Estou me referindo a ')sses fatos porque entendo que para conjugar o interesse público com o do
produtor e o do consumidor - achei muito bom esse
exemplo - precisamos distribuir renda. Precisamos
ter outros meios ou ep!ào subsidiar.
Tenho dois prcJútos neste sentido. Um deles,
que ainda não está ~)ronto, estabelece a necessidade
de assistência técrdca gratuita ao projeto e à construção de moradia chamada popular. Para tudo isso temos que estabelecer parâmetros;. sabemos mais ou
menos quais sL'lo. O outro projeto - acho que o Deputado Djalma Paes já se referiu a ele - diz respeito ao
plano diretor que é fundamental. Ele tem que ser feito
com as regras mínimas, senão em uma cidade com
10 mil habitantes, ao se fazer um plano diretor este só
servirá e um determinado setor, que pode ser absolutamente faccioso em um certo sentido para o interesse público, mas sobretudo para o interesse da vida,
que é o mínimo que se tem que preservar. Neste piano qiretor, proponho que o Governo estabeleça critéries de subsídios às Prefeituras, o que não custa quase nada.
Uma Prefeitura pequena, média ou grande paga
ao Governo com a planta de valores, o que custa alguma coisa. A Prefeitura sobrevoa a cidade com o auxílio do Exército, faz a planta da cidade e começa a
cobrar o IPTU corretamente, seguindo critérios para
pagar com folga um plano diretor, que fornece linhas
de financiamento ou subsídios a Municípios de qualquer tamanho.
Melhor seria se uma criança nascesse e já tivesse uma previsão da sua vida, pois ela vai crescer, mudar o tamanho do sapato, da camisa e vai chegar um
dia em que ela cursará uma universidade.
Perdoem-me se divago, mas para terminarmos
com as injustiças, com os erros, temos que trabalhar
não diminuindo, não nivelando por baixo. Por isso,
gostei muito do que ouvi, sinto muito não ter ouvido as
demais exposições, mas posteriormente lerei os depoimentos. Devemos fazer um trabalho enxuto nesta
Comissão, com pessoas que tenham bom conhecimento técnico para aliarmos ao nosso conhecimento
político, a fim de tentarmos realmente não deixar furo
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grande, apesar de alguns casos excepcionais, como
é o caso de Recife, possa requerer formas especiais.
Não vou poder ouvir todos os colegas, mas posteriormente acompanharei tudo com o maior carinho.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Sampaio)
- Muito obrigado, Deputado Clovis IIgenfritz.
Não havendo mais inscritos, antes de passar a
palavra aos nossos expositores para as considerações finais, gostaria de lembrá-los de que, embora
nossa audiência hoje esteja bem reduzida, todas as
exposições estão sendo gravadas e ficarão à disposição dos membros desta Comissão e outras pessoas
que queiram tomar conhecimento, sobretudo para a
equipe que começará a pôr no papel as idéias que
têm sido trazidas aos nossos debates.
Nesta reunião foram tratadas com muita ênfase
questões como plano diretor, padrões urbanísticos
mínimos, condomínios, enfim, assuntos que estão
aparecendo com muita freqüência. O Deputado Clovis IIgenfritz tem inteira razão em dizer que plano diretor não tem idade, não tem tamanho, e aí cito aquele
ditado: é de pequenino que se torce o pepino. Então,
quanto mais cedo, quanto menor a cidade, mais facilmente ela vai se desenvolver se tiver algum roteiro
mínimo para o seu crescimento, mesmo que isso possa ao longo do tempo ser modificado. Mais importante
do que o plano - o plano é um fotograma de um determinado momento - é o filme que se vai desenvolvendo. Se o plano diretor numa cidade pequena for feito
com os requisitos que desejamos, com participação
popular ampla, vai se criando na própria cidade um
grau de autoconhecimento que só tem a favorecer o
desenvolvimento urbano desse Município, segundo
determinadas regras, critérios, discussões etc.
Concordo que é possível que os Estados possam auxiliar os pequenos Municípios, seja através de
assessoria técnica, seja através de recursos para que
o Município contrate os técnicos que se fazem necessários. Enfim, são coisas que vamos ter que pensar
alternativamente.
Quanto aos padrões mínimos, há sempre uma
dicotomia entre autonomia municipal e a imposição
de ordem federal centralizadora. Como existem Municípios de diversos portes e com diversos graus de
percepção de si próprios, algo precisa ser feito nesse
sentido, ainda que com os cuidados de preservar-se a
autonomia dos Municípios, porque, hoje, os registros
e as regularizações estão caminhando bem.
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Agradecemos aos senhores e senhoras que
aqui compareceram e franqueamos a palavra aos que
dela quiserem fazer uso.
Com a palavra o Dr. Marcos Pinto Correia Gomes.
O SR. MARCOS PINTO CORREIA GOMESQueria encerrar minha participação com esclarecimentos que talvez tenham faltado na minha exposição.
Quando disse que o Município deve ter autonomia - que eu chamaria de autorização - para parcelamento do solo, faltou evidenciar que, no caso de região metropolitana, o Estado pode vir a ter uma participação especial, determinada no art. 13 da Lei.
O outro caso é o de parcelamento do solo quando a destinação da área for efetivamente rural e o Município quiser transformá-Ia em urbana. Nesse caso o
INCRA teria de anuir de alguma forma. Esse assunto
é polêmico, porque a lei que autoriza o INCRA a interferir na destinação tem sido aplicada, mas pode afetar
a autonomia do Município.
Esse seria o esclarecimento.
Na pressa de concluir o meu raciocínio, talvez
tenha dito que loteamentos ilegais seriam o maior
problema para a fiscalização, o que pode dar margem
a interpretações equivocadas. É evidente que de vez
em quando o número exagerado de normas causa
problema, como já comentei e foi enfatizado.
É verdade que há problemas de fiscalização,
mas é necessário rever a legislação urbanística, que
tem padrões excessivos para a nossa realidade. Pelo
menos é o que se verifica.

Sobre a desafetação que eu havia mencionado,
não sei se seria o caso de a legislação nacional defini-Ia. Se assim fosse, se teria de determinar o que poderia ser desafetado. Por exemplo: quanto às áreas
que mencionei, seria muito mais polêmico admitir a
sua desafetação. É um caso a ser estudado, porque
há um entendimento de que sequer possa haver desafetação.
Em relação ao condomínio, concordo com o que
foi exposto pelo Dr. Vicente Amadei, no sentido de
que, na verdade, a solução efetiva não deve partir da
lei nacional. A definição do IBAM sobre condomínio é
a de que não ultrapasse a definição de quadra urbana. Mas seria interessante, no meu modo de ver, que
a legislação nacional, ainda que determinasse o óbvio, destacasse que o Município pode efetivamente

02202

Sexla-kira 22

DIARIO DA ('AMARA DOS DEPUT.\DOS

impor regras para a formação do condomínio como
um lodo e não só sobre uso e ocupação individual,
edificação em cada fração, e que houvesse a possibilidade de o Município definir as formas de inserção
desse condomínio no seu espaço físico territorial, especialmente o espaço urbano e de expansão urbana.
Ainda que seja óbvio, seria importante que isso constasse em lei. A maior preocupação seria garantir essa
situação. O condomínio tem esse aspecto de Direito
Civil muito forte. Sempre há dúvida quanto ao Município poder ou não, por exemplo, definir a largura das
ruas internas de um condomínio. A verdade é que,
muitas vezes, o que hoje é condomínio, amanhã poderá não ser mais. Aí, o Município tem de fazer desapropriação para expandir a largura das ruas. Então,
há toda uma problemática que justificaria, sim, o Município atuar de forma mais intensa no condomínio
não só quanto ao que po(Je ser exercido, em termos
de atividade econômica, como de construção de cada
casa. Quer dizer, se o Município se limitar a isso não
só vai fazer muito pouco como controlar muito pouco
a evolução urbana do seu território. Não digo que a lei
nacional tem de apontar a solução exata, mas pelo
menos deve destacar que o Município pode, sim, atuar no campo chamado de condomínio.
Por fim, em relação ao que foi aventado pelo Deputado, com respeito ao lote mínimo, complementando a questão das normas básicas, das garantias mínimas do cidadão brasileiro, essa discussão existe a
partir do conceito de normas gerais, porque o jeito urbanístico está inserido na competência legislativa
concorrente, que dá à União possibilidade de editar
normas gerais. O Município edita grande parte da legislação definindo grande parte dos casos, mas só a
União é competente para editar normas gerais. O que
são normas gerais? Até hoje há uma infindável discussão sobre a resposta, e essa discussão há de continuar no futuro.
Tive oportunidade de estudar normas gerais em
Direito Urbanístico e entendo, sim, que garantias básicas para qualquer pes~;oa que resida no Bras;1 podem ser defendidas a título de normas gerais. Então,
do meu ponto de vista, mesmo com toda polêmica,
admito que a União pode perfeitamente editar normas
sobre lote mínimo e sobre condições mínimas de loteamento e de parcelamento do solo, enfim, para o Direito Urbanístico, de acordo com a Constituição. A
competência dada à U'1ião foi para editar normas de
direitos básicos da digl'1~dade humana, a fim de unifor-
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mizar a legislação naquilo que for necessário, garantindo premissas básicas para a evolução urbana.
A evolução urbana deve ser feita, respeitando a
dignidade humana, o bem-estar dos cidadãos. Por
que não a União estabelecer parâmetros mínimos?
Isso são normas gerais para a grande parte das autores. Na verdade, parâmetros mínimos, básicos, que
se queira uniformes, mas não de modo absoluto. Ou
seja, não se deve definir totalmente o que é lote mínimo ou máximo, mas definir a situação e estabelecer
normas básicas necessárias para serem observadas
em todo o território nacional. Desse ponto de vista,
seria perfeitamente possível, embora reconheça a
polêmica que existe sobre o assunto.
Agradeço mais uma vez o convite que me foi feito e parabenizo a Câmara dos Deputados e a Comissão de Desenvolvimento Urbano, que tem feito um
grande trabalho, o qual tenho acompanhado dentro
do possível, e hoje registra mais um momento importante na sua atuação. Parabéns, Deputado, pela condução dos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Sampaio)
- Obrigado, Dr. Marcos.
Passo a palavra à Dra. Cibele Riva Rume/, que
está um pouco atrasada para seu vôo.
A SRA. CIBELE RIVA RUMEL - Mais uma vez
agradeço ao Deputado. Vejo, com muita satisfação
que, se não chegamos a um consenso, discutimos
pelo menos os principais aspectos de preocupação
das equipes que estão presentes. Como somos formadores de opinião nas nossas atividades, estaremos multiplicando, sem dúvida alguma, essa tarde
junto às nossas instituições, levando essas preocupações à frente, discutindo-as nos nossos setores e retornando, se Deus quiser, com alguma contribuição
mais concreta a esse esforço fundamental feito nesta
Casa.
Nem preciso dizer que foi muito bom ter-me confraternizado com o Presidente de um grupo de trabalho que é meu colega profissional, Deputado Clóvis
IIgenfritz, que encontrei como militante habitual na
ONU, preocupado como todos nós com o tema deste
ano sobre hábitat.
Nos debates da ONU, sem dúvida alguma, prevaleceu a questão da regularidade fundiária, do acesso à habitação via qualquer sistema de propriedade
individual, para propiciar a cidadania e a possibilidade
de inserção de enormes camadas da população no
benefício da urbanização.
Como aqui estamos meio que entre pares, vamos ter de multiplicar as discussões, buscar solução
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para os conflitos, trazer idéias. Sinto-me mu~o à vontade por poder daqui em diante encaminhar toda e
qualquer possibilidade de discussão que houver na
nossa comunidade lá do sul.
Muito obrigado aos companheiros de Mesa, fantásticos. Estaremos também buscando vocês para
nos dar futuros esclarecimentos.
Muito boa tarde.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Sampaio)
- Tem a palavra o Dr. Lincoln Bueno.
, O SR. L1NCOLN BUENO ALVES - Em nome do
Instituto de Registro Imobiliário do Brasil agradeço ao
Deputado João Sampaio por esta oportunidade que
foi concedida para a nossa participação e contribuição. Os registradores se colocam à disposição para
contribuir com tudo aquilo que for possível para complementar esse trabalho, a fim de que ele tenha êxito
total. Agradeço também aos companheiros de Mesa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Sampaio)
- Nós é que agradecemos, Dr. Lincoln.
Passo a palavra para a Ora. Léa.
A SRA. LÉA EMíLIA BRAUNE PORTUGAL Quero, apagando as luzes da reunião de hoje, dizer
que minhas luzes ficaram melhores. A Associação de
Notários e Registradores está à disposição desta
Casa e do nosso País para, no que puder, ajudar a
que tenhamos o espaço urbano melhor aproveitado e
melhor vivido pelo povo brasileiro.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Sampaio)
- Obrigado a todos.
Antes de encerrar esta reunião, convoco reunião ordinária da Comissão para amanhã, às 9h.
Está encerrada a reunião.
Ata da Trigésima (Reunião Ordinária),
Realizada em 24 de outubro de 2001
Às dez horas e dezenove minutos do dia vinte e
quatro de outubro de dois mil e um, no plenário quatorze do Anexo 2, reuniu-se, sob a Presidência do Deputado Djalma Paes, a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior para discussão e votação da pauta. Compareceram os Senhores Deputados João
Castelo, Vice-presidente; Adolfo Marinho, João Leão,
Sérgio Barcellos, Sérgio Novais, Euler Morais, Gustavo Fruet, José Chaves, José índio, Marinha Raupp,
Clóvis IIgenfritz, Iara Bernardi, Maria do Carmo Lara,
Eliseu Moura, Simão Sessim, João Sampaio, titulares; Juquinha, Lúcia Vânia, Mário Negromonte, César
Bandeira, Jorge Pinheiro, Pedro Fernandes, Roberto
Pessoa, Marcelo Teixeira, Norberto Teixeira, Fernando Ferro, Moacir Micheletto, Pedro Eugênio, Lincoln
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Portela, Marcos Afonso, suplentes. Deixaram de registrar presença Edir Oliveira, Luisinho, Mauro Fecury, Paulo Octávio, Socorro Gomes e Nilmário Miranda. Ordem do Dia: Reunião Ordinária para apreciar os
requerimentos e discutir e votar as propostas de
emendas da Comissão de Desenvolvimento Urbano
e Interior ao Orçamento Geral da União de dois mil e
dois. Requerimentos: N° 60/01 do Sr. Pedro Eugênio que "Solicita seja realizada audiência pública para
discutir as alternativas para estruturação do órgão regional de desenvolvimento do Nordeste em fase da
Medida Provisória N° 2.156-3/2001". Em discussão o
requerimento, não houve discussão, em votação, foi
aprovado. N° 61/01 - do Sr. Roberto Pessoa - que
"Solicita sejam convidados para audiência pública os
Senhores: Tenente Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Baptista - Comandante da Aeronáutica, Coronel-Aviador Gerson Nogueira Machado de Oliveira Comandante da Base Aérea de Fortaleza e o Dr. Eduardo Augusto Campos - Presidente do Aeroclube do
Ceará, a comparecerem a esta Comissão para prestar esclarecimentos sobre a transferência do 1° Grupamento do 4° Grupo de Aviação (1°/4° GAV), da
Base Aérea de Fortaleza - CE para Natal- RN; ausente o autor, foi adiada a votação do requerimento.
Requerimento S/N - do Sr. Salomão Gurgel - que
"Requer seja solicitado ao TCU a realização de inspeção extraordinária em contratos celebrados entre a
SUDENE e as entidades indicadas"; ausente o autor,
foi adiada a votação do requerimento. W 62/01 da
Sra. Socorro Gomes e outros que "Requer a realização de diligência nos municípios de Belém, Ananindeua e Castanhal, no Estado do Pará, para verificar in
loco a situação dos mutuários do Sistema Financeiro
da Habitação". Em discussão o requerimento, não
houve discussão, em votação, foi aprovado. Discussão das propostas de emendas da Comissão ao
Orçamento da União para o ano de 2002. Antes de
apreciar as propostas de emendas o Sr. Presidente
declarou prejudicadas as propostas de emendas do
Deputado José índio sobre "Implantação de Saneamento Básico em Municípios do Estado de São Paulo
(SABESP) por não atender à exigência de caráter nacional estabelecida pela Resolução n° 1 de 2001 e a
do Deputado Clementino Coelho sobre Hidrovia do
Rio São Francisco, por não ser mérito desta Comissão. EMENDAS APRESENTADAS À COMISSÃO
PARA O ORÇAMENTO DE 2002: N° 01 - Implantação e Ampliação de Ações de Saneamento Básico
(em Municípios com até 75 mil habitantes) - Nacional
- Proponente: Presidência da Comissão; W 02 - Serviços de Saneamento Básico (em Municípios com po-
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pulação superior a 75 mil habitantes) - 'Iacional Proponente: Presidência da Comissão; W 03 - Ações
Emergenciais de Defesa Civil- Nacional- Proponente: Ministério da Integração Nacional; N° 04 - Melhoria das Condições de Habitabilidade - Nacional Proponente: Presidência da Comissão; N° 05 - Apoio a
Projetos de Melhoria da Qualidade do Transporte Coletivo Urbano - Nacional - Proponente: Secretaria
Especial de Desenvolvimento Urbano _. SEDU; N° 06
- Implantação de Infra-estrutura Hídrica e Combate
às Secas - Nacional - Proponente: Deputado João
Leão; N° 07 - Implantação do Planejamento para o
Desenvolvimento Sustentável do Entorno do Distrito
Federal- Nacional - Proponente: Deputado Clementino Coelho; N° 08 - Projetos Demonstrativos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - Nacional- Proponente: Ministério do Meio Ambiente; N° 09 - Apoio
a Projetos de Modernização da Gestão do Transporte
Coletivo Urbano - Nacional - Proponente: Secretaria
Especial de Desenvolvimento Urbano - SEDU; N° 10
- Apoio à Modernização Institucional dos Municípios
para Atuação na Melhoria das Condições do Setor
Habitacional para Famílias de Baixa Renda _
HABITAR-BRASIUBID - Nacional- Proponente: Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano _
SEDU; N° 11 - Melhoria das Condições Habitacionais, de Infra-estrutura e de SEDU Saneamento Básico
_ HABITAR-BRASILlBID - Nacional - Proponente:
Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano _
SEDU; e N° 12 -Implantação, Ampliação ou Melhoria
de Ações de Infra-estrutura em Municípios _ Nacional
_ Proponente: Deputado José índio. O Presidente
passou a palavra ao Consultor de Orçamento, Sr.
Osvaldo Maldonado Sanches, que expôs as modificações impostas pela Resolução nU 1 de 2001- CN que
estabelece que à Comissão só é permitido apresentar
emendas de matéria de sua competência com caráter nacional e institucional. A Deputada Marinha Ra _
upp solicitou ao consultor que demonstrasse, nas
emendas aprovadas ao Orçamento de 2001, o percentuai dos valores executados. O Sr. Osvaldo Maldo·,
.
nad o Sanc hes apresen tou os d a d os pre IImlnares e Informou que cerca de quarenta por cento do orçamend
.d
.<: '1 f
to d e d Ol~ ml. oram executa os nos meses e novembro e dezembro e que os dados referentes à execu., d d " 1
.
d'
çao orçamentana e OIS ml e um so po erfam ser
analisados após o término do período. Os membros
da Comissão apresentaram propostas de fusão da
Emenda n° 3 com a Emenda n° 6; Emenda n° , O com
a "Emenda n° 11. Discutidas e votadas, as propostas
de fusão foram aprovadas. O Presidente propôs que
os membros da Comissão escolhessem cinco pro-
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postas dentre as doze apresentadas. Aprovada a proposta do Presidente, a reunião foi interrompida por
vinte minutos para os membros efetuarem a escolha.
Às doze horas e cinco minutos, o Presidente reabriu a
reunião, A Mesa recebeu as propostas dos membros
e procedeu a apuração do resultado. A Emenda aglutinada 3/6 obteve 16 indicações; a Emenda aglutinada
10/11 obteve 16 indicações; a Emenda n° 5 obteve 13
indicações; as Emendas n° 7,8,12 obtiveram 11 indicações. Configurado o empate entre as Emendas n°
7, 8 e 12, o Presidente estabeleceu votação nominal
para decisão das duas últimas emendas a figurarem
como da Comissão. A votação teve o seguinte resultado: João Castelo, emendas n° 8 e 12; João Leão,
emendas n° 7 e 12; Lúcia Vânia, emendas n° 7 e 12;
Jorge Pinheiro, emendas nO 7 e 12; Euler Morais,
emendas nO 7 e 12; Gustavo Fruet, emendas n° 8 e 12;
José Chaves, emendas n° 7 e 12; José índio, emendas n° 7 e 12; Marinha Raupp, emendas n° 7 e 8; Clóvis IIgenfritz, emenda n° 8; Iara Bernardi, emendas n°
8 e 12; Maria do Carmo Lara, emendas n° 8 e 12; Simão Sessim, emendas nO 7 e 12; e Pedro Eugênio,
emendas n° 8 e 12. Resultado da votação: Emenda n°
12 obteve 13 votos; Emenda n° 7 obteve 8 votos; e
Emenda n° 8, 7 votos. Como resultado final foram
aprovadas pelo Plenário da Comissão as seguintes
emendas: 1 - Ações de Defesa Civil e de Combate às
Secas - Nacional. Valor: 120.000.000,00; 2 - Melhoria das Condições Habitacionais, de Infra-estrutura e
de ~aneamento Básico - HABITAR-BRA.SILlBID. NaCional. Val~r: 2000.0~0.000,00; 3 - ApOIO a Pr~Jetos de Melhon~ da Qualidade do Transporte Cole~lvo
Urbano - NaCIonal. Valor: 30.000.000,~0; 4 - Açoes
de Infra-estrutura Urbana _
N~clonal. Valor:
~O.O?O.OOO,OO; ~_5 -- Adequaçao de Vias Urba~as no
Amblto das Re~loes Integradas de Desenvolvlment?
(RIDEs) - NaCional. Valor: 50.000.000,00. O Presldente determinou ao Secre~ário que procedesse a '~itura da Ata..0 Deputado Joao Cas~elo requereu a dlspensa da leitura da Ata. ~m votaçao, formam aprov~dos o requenmento de dlspens~ e a Ata. N~~a mais
havendo a tratar, eu James Lewls Gorman Junior, Se. . .

.

cret.ano , l~vrdel a prlesesntehAtapque:d"da e aoProvadda,
sera assina a pe o en or resl ente,
eputa o
D' I
P
, h d'
bl'
O"' "
dJaC~a aes " e eOncamln a a a pu Icaçao no lano
a amara d os eputa d os.
Ata da Trigésima Primeira (Reunião
Ordinária) Realizada em 7 de novembro de 2001
Às dez horas e dezenove minutos do dia sete de
novembro de dois mil e um, no plenário quatorze do
Anexo 2, reuniu-se, sob a Presidência do Deputado
Djalma Paes, a Comissão de Desenvolvimento Urbano
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e Interior para discussão e votação da pauta. Compareceram os Senhores Deputados João Castelo,
Vice-presidente; Adolfo Marinho, João Leão, Danilo
de Castro, Mauro Fecury, Sérgio Barcellos, Sérgio
Novais, Gustavo Fruet, José índio, Marinha Raupp,
Clóvis IIgenfritz, Iara Bernardi, Maria do Carmo Lara,
Eliseu Moura, Simão Sessim, João Sampaio, titulares; Juquinha, Lúcia Vânia, Mário Negromonte, João
Almeida, Jorge Pinheiro, Pedro Fernandes, Roberto
Pessoa, Asdrubal Bentes, Marcelo Teixeira, Norberto
Teixeira, Fernando Ferro, Moacir Micheletto e Lincoln
Portela, suplentes. Deixaram de registrar presença
Edir Oliveira, Luisinho, Paulo Octávio, Euler Morais,
José Chaves, Socorro Gomes e Nilmário Miranda. Reunião Ordinária - Expediente: Comunicados da Presidência: O Presidente comunica que: 1 - a Deputada
Socorro Gomes, Vice-Presidente desta Comissão,
esteve representando a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, na "audiência pública
sobre a situação atual de violência na Região Sul do
Estado do Pará, nos dias quatro e cinco de outubro; 2 a Deputada Socorro Gomes, no período de quinze a
dezenove de outubro esteve a realizar diligências
como integrante do Grupo de Trabalho que objetiva a
elucidação do paradeiro dos desaparecidos que tiveram relação com o episódio denominado "Guerrilha do
Araguaia"; 3 - a Deputada Socorro Gomes, no período
de vinte e um a vinte e quatro de outubro esteve representando a Câmara dos Deputados, na qualidade de
Presidente da Subcomissão de Biodiversidade, na Décima Terceira Reunião do Fórum de Ministros de Meio
Ambiente da América Latina e Caribe, e na Conferência Preparatória Regional para a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, na cidade do Rio
de Janeiro; e 4 - o Deputado Marcos Afonso, a convite
do Governo do Estado do Acre, está em visita oficial
para acompanhamento técnico e político dos empreendimentos sustentáveis nos projetos econômicos daquele Estado, no período de vinte e nove de outubro a
nove de novembro; e 5 - as reuniões da Comissão serão transmitidas em tempo real, a partir desta data, e
que a coleta de assinaturas dos senhores parlamentares na lista de presença terminará logo após o encerramento da reunião. Ordem do Dia - Requerimentos: 1 .
Requerimento S/N - do Sr. Salomão Gurgel- que "Requer seja solicitado ao TCU a realização de inspeção
extraordinária em contratos celebrados entre a
SUDENE e as entidades indicadas"; 2 - Requerimento
n° 61/01 - do Sr. Roberto Pessoa - que "Solicita sejam
convidados para audiência pública os Senhores: Tenente Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Baptista Comandante da Aeronáutica, Coronel-Aviador Ger-
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son Nogueira Machado de Oliveira - Comandante da
Base Aérea de Fortaleza e o Dr. Eduardo Augusto
Campos - Presidente do Aeroclube do Ceará, a comparecerem a esta Comissão para prestar esclarecimentos sobre a transferência do 1° Grupamento do 4°
Grupo de Aviação (1°/4° GAV), da Base Aérea de Fortaleza - CE para Natal - RN; 3 - Requerimento n°
63/01 - do Senhor Sérgio Novais, que "solicita seja
realizada reunião de audiência pública para ouvir o
Senhor Alexandre Paes Santos, proprietário da APS,
a cerca do trabalho de assessoria, relativo ao Projeto
de Lei 4.147/2001". Proposição sujeita à apreciação
do Plenário - Projeto de Lei Complementar N° 20/99
- do Sr. Miro Teixeira - que "Dispõe sobre o Sistema
de Moradia Popular nas áreas urbanas destinadas
aos trabalhadores de baixa renda e dá outras providências. Apensados: PLP n° 33 e PLP n° 36 de 1999.
Relatora: Deputada Marinha Raupp. Parecer: favorável a este e aos PLP 33/99 e 36/99, apensados, com
substitutivo. Proposição em tramitação ordinária: Projeto de Lei n° 4.717/98 - do Sr. Franco Montoro - que
"Disciplina as cooperativas habitacionais." Apensado:
PL 1.628/99. Parecer: Favorável, com substitutivo. O
Presidente coloca em discussão o Requerimento S/N
do Sr. Salomão Gurgel - Ausente o autor, é adiada a
votação do Requerimento. O Deputado Sérgio Novais
requer inversão de pauta. Submetido a votação, o Requerimento é aprovado. Passa-se ao Requerimento
N° 63/01 - do Senhor Sérgio Novais. A Presidência
passa a palavra ao autor, para encaminhar. O autor
esclarece que o PL N° 4.147, de origem do Executivo,
trata da Política Nacional de Saneamento, tramita
desde fevereiro de dois mil e um e para este já foi solicitada e retirada, por três vezes, a urgência constitucional. O tema é pertinente a esta Comissão, cujos
membros examinaram a questão em outros países
como o Chile e a Inglaterra, mas para examiná-lo foi
criada uma Comissão Especial. Ressaltou que é um
projeto polêmico, pois interfere em interesses de
Estados, Municípios e até de empresas multinacionais que pretendem entrar nos programas de saneamento e que surgiu referência a este Projeto na agenda de um lobista investigado e tal citação foi publicada
em matéria de um semanário, com a informação que
um partido político pagara ao escritório a elaboração
de um parecer sobre o Projeto. Considerando a gravidade da informação publicada, requeria que o Sr. Alexandre Paes Santos fosse ouvido pela Comissão para
se avaliar o grau de interferência do escritório nos trabalhos legislativos. O Presidente passou a palavra ao
Deputado Adolfo Marinho, Relator do Projeto, que se
declarou favorável à apuração e afirmou repelir com
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violência qualquer insinuação de conexão do seu trabalho com as ações do lobista. Assegurou que o exame do projeto e do Relatório certificará sua neutralidade, que o Relatório contempla o almejado por vários seguimentos que se expressaram em inúmeras
audiências públicas, que é preciso separar o Projeto
de Saneamento e o seu trabalho de relatoria de qualquer conotação escusa. O Presidente passou a palavra ao Deputado João Almeida, que declarou não haver nenhuma suspeita contra o Deputado Adolfo Marinho e apelava para que o Requerimento fosse rejeitado pelo Plenário, pois, o estabelecimento desta conexão não é próprio e o episódio poderia retardar a
apreciação do Projeto. Solicitava ao Deputado Sérgio
Novais que retirasse o Requerimento de Pauta. O
Presidente passa a palavra ao Deputado Pedro Fernandes que afirmou ser este um assunto interno do
PSDB e que por tal se posicionava contra o requerimento. O Presidente passou a palavra ao Deputado
Clóvis IIgenfritz que afirmou que as palavras do Deputado Sérgio Novais e do Deputado Adolfo Marinho
não se contradizem, nada há contra o trabalho do Relator, mas o tema é afeto à área temática da Comissão e esta deve buscar os esclarecimentos cabíveis
para elucidar toda a situação e evitar dúvidas. A Presidência passou a palavra à Deputada Iara Bernardi
que afirmou ser necessário esclarecer a atuação do
referido cidadão, pois o trabalho de todos os Deputados fica comprometido com a reportagem, a credibilidade de todos é afrontada. Informou que a CPI do
BANESPA já apresentou requerimento convocando o
cidadão. O Presidente passou a palavra à Deputada
Maria do Carmo Lara que disse não aprovar o requerimento é omitir-se diante do esclarecimento da questão. Declarou que acompanhou o trabalho do Relator,
Deputado Adolfo Marinho, um trabalho digno, que
merece todo o respeito, e que todos os membros que
trabalharam na Comissão Especial ficaram indiretamente envolvidos na questão e têm o direito de ouvir
o cidadão e tentar elucidar os fatos que estão ocorrendo. O Presidente passou a palavra ao Deputado
Simão Sessim que ponderou ser este um assunto delicado. Ponderou que todos os argumentos apresentados têm fundamento, mas que julgava estar trazendo para o âmbito da Comissão um assunto que deveria ser apurado pela Corregedoria, mas reconhecia
ser constrangedora a situação do membros da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior e da
Comissão Especial, e acreditava que a Corregedoria
já estava apurando os fatos. O Presidente passou a
palavra ao Deputado Mário Negromonte que informou que a CPI sobre roubo de cargas já aprovara Re-
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querimento de convocação do Sr. Alexandre Paes
Santos e sugeria ser desnecessária a aprovação do
Requerimento. O Presidente passou a palavra ao Deputado João Castelo, que declarou ter ouvido atentamente todas as colocações, considerava-as pertinentes, mas julgava que o assunto não é da alçada da
Comissão e solicitava que o Requerimento fosse colocado em votação, pois já fora encaminhado por vários Deputados. O Presidente esclareceu que só restavam mais dois inscritos e passou a palavra ao Deputado Gustavo Fruet que externou duas preocupações:
uma de ordem política e outra de ordem regimental.
Afirmou que não se está questionando a ação da Comissão Especial, mas que as denúncias ganharam
repercussão e a investigação é da maior importância,
especialmente neste momento que a Câmara aprova
o Código de Ética. Externou uma preocupação: a não
aprovação pode sugerir que não se pretende apurar;
a aprovação pode ser inócua, e defendeu pragmatismo e objetividade na decisão. A Mesa passou a palavra ao Deputado Danilo de Castro que assegurou que
a Comissão estava se desviando do objetivo por estar
procurando algo que não existe. Afirmou que não considerava a Comissão o fórum adequado, declarou-se
contra o requerimento e externou seu apoio à posição
do Deputado Mário Negromonte. O Deputado Djalma
Paes, no uso da palavra, afirmou que o trabalho do
Deputado Adolfo Marinho é da maior seriedade e lisura e passou a palavra ao Deputado Sérgio Novais, autor do Requerimento. O autor afirmou ter trazido o
tema para a Comissão por considerar que a matéria
lhe é pertinente e que se existe relatório ele interessa
à Comissão e deve ser conhecido, considerou não ser
apropriado, num depoimento sobre roubo de cargas,
se tratar do PL. 4147. O Presidente declarou encerrada a discussão. O Deputado João Almeida pediu a palavra, para encaminhar a votação. Esclareceu que a
Corregedoria esta examinando o assunto, que há
dois requerimentos de convocação, um na CPI do
BANESPA e outro na CPI do roubo de cargas, equeo
relatório é uma relação privada entre o escritório e o
PSDB, se o objetivo do requerimento é conhecer o relatório, o caminho seria procurar o PSDB. O Presidente anunciou votação nominal. O Deputado João Leão
levantou questão de ordem sobre o processo de votação, afirmando que ela deveria ser simbólica. O Presidente esclareceu que a Deputada Iara Bernardi já solicitara votação pelo processo nominal, e que devido à
presença de vários suplentes, para não pairar dúvidas quanto ao resultado, seria utilizado este processo
de votação. O Deputado declarou que recorreria da
decisão da Presidência à CCJR. O Presidente proce-
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deu à chamada dos Deputados: Adolfo Marinho - sim;
João Castelo - não; Danilo de Castro - não; Lúcia Vânia - não; Mário Negromonte, - não; Mauro Fecury não; Sérgio Novais - sim; Pedro Fernandes - não; Roberto Pessoa - sim; Gustavo Fruet - sim; José índionão; Marinha Raupp - não; Clóvis IIgenfritz - sim; Iara
Bernardi - sim; Maria do Carmo Lara - sim; Eliseu
Moura - não; Simão Sessim - sim; João Sampaio sim. Resultado: nove votos sim; nove votos não. O
Presidente, no uso de suas atribuições, exerceu o
voto. Djalma Paes - sim. O Requerimento é aprovado. O Deputado Adolfo Marinho solicita a palavra e
agradece à solidariedade dos Deputados Pedro Fernandes, Gustavo Fruet, Maria do Carmo Lara, Clóvis
IIgenfritz, Marinha Raupp, Simão Sessim, João Castelo, Iara Bernardi e Danilo de Castro e declarou que
vai continuar se aplicando para merecer o respeito do
seus pares. O Deputado João Sampaio assumiu a
Presidência e passou ao exame do Requerimento n°
61/01. Para encaminhar, concedeu a palavra ao autor,
Deputado Roberto Pessoa. O autor afirmou que a
transferência do 1° Grupamento do 4° Grupo de Aviação da Base Aérea de Fortaleza para a cidade de Natal trará prejuízos à cidade. Informou que este grupo
de elite funciona há mais de trinta anos em Fortaleza
e que a cidade ficaria desprovida de defesa aérea. O
Deputado Djalma Paes reassume a Presidência. Às
onze horas e trinta minutos, a Deputada Marinha Raupp solicitou a retirada de pauta do Projeto de Lei
Complementar N° 20/99. A Presidência defere o requerimento e o PLP N° 20/99, é retirado de pauta. O
Presidente colocou o Requerimento N° 61/01 em votação. O Deputado João Castelo solicita a verificação
de quorum. Verificada insuficiência de quorum o Presidente encerrou os trabalhos às onze horas e trinta e
seis minutos. E, para constar, eu, James Lewis Gorman Júnior, , Secretário, lavrei a presente Ata, que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, Deputado Djalma Paes, , e encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE
51 8 LEGISLATURA - 3 8 SESSÃO LEGISLATIVA

Ata da Trigésima Quarta Reunião Ordinária,
Realizada em 14 de novembro de 2001.
Às nove horas e vinte minutos do dia quatorze
de novembro de dois mil e um, reuniu-se a Comissão
de Fiscalização Financeira e Controle, no Plenário 09
do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, com a presença dos Senhores Deputados Wellington Dias -
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Presidente; João Magalhães, Marcos de Jesus e
João Caldas - Vice-Presidentes; Max Mauro, Expedito Júnior, Dr. Heleno, Fernando Diniz, Luiz Fernando,
João Magno e Fernando Zuppo - Titulares; Regis Cavalcante, Mário Assad Júnior, Antônio do Valle e João
Grandão - Suplentes. Compareceram também os
Deputados Agnelo Queiroz, Alberto Fraga, Geraldo
Magela e Pedro Celso, como não-membros. Deixaram de comparecer os Deputados Fioravante, Iberê
Ferreira, Manoel Salviano, Paulo de Almeida, Rommel Feijó, Wagner Rossi e Wigberto Tartuce. Abertura: O Presidente declarou aberta a reunião ordinária
de audiência pública, destinada a debater a "apuração dos prejuízos causados pela mudança de destinação de uso de áreas alienadas e pelas ações de
grilagem de terra pública", com a presença do Jornalista Edson Santos, a quem o Presidente convidou
para compor a mesa. O Presidente comunicou ao
convidado que ele teria o prazo de vinte minutos para
fazer sua exposição e aos Deputados que disporiam
de três minutos cada, para interpelar o convidado. O
Presidente passou a palavra ao expositor, senhor
Edson Santos que iniciou sua exposição declarando
que a proposta de fiscalização é uma ação política
para prejudicar o atual governador do Distrito Federal,
senhor Joaquim Roriz. Segundo ele, estão simplesmente requentando um assunto que já foi amplamente debatido na Comissão Parlamentar de Inquérito da
Grilagem da Câmara Legislativa. A seguir, comentou
sobre as ações do ex-governador Cristóvam Buarque
relativas à mudança de áreas residenciais para áreas
de postos de gasolina e denunciou sete alterações de
destino de uso de áreas alienadas nas cidades de
Águas Claras, São Sebastião, Gama, Guará e Samambaia. O expositor entregou ao presidente da Comissão cópia dos decretos do governo anterior, que
provam a mudança de destinação de área e disse ainda, que tem fitas cassete e de vídeo que comprovam
o envolvimento do ex-governador com grileiros, mas
assinalou que as fitas estão fora de Brasília por medidas de segurança. Ao final apresentou denúncias
contra o deputado Geraldo Magela (PT-DF), que na
época era Secretário da Habitação do Governo do
Distrito Federal. O Presidente agradeceu ao Jornalista Edson Santos pela sua exposição e disse que a
Comissão vai investigar todas as provas apresentadas cobrando do depoente a entrega das fitas. A seguir, passou a palavra ao Deputado Alberto Fraga,
autor do requerimento para formular questões ao convidado e depois ao Deputado João Magno, relator da
Proposta de Fiscalização Financeira n° 56/2001 , para
formular questões ao convidado. O Presidente agra-
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deceu ao Jornalista Edson Santos pela sua presença.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, às onze
horas e cinqüenta e oito minutos, o Presidente encerrou os trabalhos, tendo antes, convocado os senhores
Deputados para participarem da reunião extraordinária deliberativa, a ser realizada, hoje, dia quatorze de
novembro do corrente ano, às doze horas e dois minutos, neste mesmo plenário. E para constar, eu, Maria Helena Pinheiro Monteiro, Secretária, lavrei a presente Ata, que será publicada no Diário da Câmara
dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Declaro aberta a reunião ordinária de audiência pública destinada a debater a apuração dos prejuízos causados pela mudança de destinação de uso
de áreas alienadas e pelas ações de grilagem de terras públicas, com a presença do jornalista Edson
Santos, a quem convido para compor a Mesa.
Comunico aos membros desta Comissão que o
convidado terá prazo de vinte minutos para fazer sua
exposição, prorrogáveis a juizo desta Presidência,
não podendo, nesse-período, ser aparteado.
Os Deputados inscritos para interpelar o convidado poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto
da exposição, pelo prazo de três minutos, tendo o interpelado igual tempo para responder, facultadas a
réplica e a tréplica, pelo mesmo prazo, não sendo permitido ao orador interpelar qualquer dos presentes.
Ressalto que esta audiência teve origem no requerimento de autoria dos Deputados Luiz Fernando
e Alberto Fraga, que muito nos têm honrado com suas
constantes presenças nas reuniões desta Comissão.
Segundo S.Exas., em se tratando de irregularidades
envolvendo a TERRACAP, o Sr. Edson Santos pode
nos prestar importantes informações para que a verdade realmente venha à tona.
Passo a palavra ao jornalista Edson Santos para
sua exposição.

O SR. EDSON SANTOS - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados, demais presentes, tenho
acompanhado pela imprensa fatos oriundos desta Comissão e de matérias com relação ao uso, ou mudança,
de destinação de área no Distrito Federal.
Gostaria de me colocar, desde já, à disposiçf:o
de VExas. e, se necessário for, ao final farei uso do
tempo a que tenho direito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wel'ington
Dias) - V.Exa., então, gostaria de começar respondendo às perguntas dos Parlamentares. C 'Jsual é
que o convidado faça primeiro sua exposi,ão e, sem
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seguida, seja aberto o debate. Evidentemente v'Sa.
fará uso de seu tempo da forma como lhe aprouver.
Atendendo a seu pedido e em concordância
com o Regimento, passaremos agora, portanto, às interpelações e, ao final, concederemos a palavra a
V,Sa para as considerações finais.
De acordo com o Regimento, passaremos a palavra ao autor do requerimento e, em seguida, ao Relator da matéria.
Com a palavra o Deputado Alberto Fraga.

O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA - Obrigado, Sr. Presidente. Inicialmente, quero saber do jornalista Edson Santos se S.Sa. confirma as declarações feitas ao Jornal de Brasília, do dia 24 de outubro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Perdoe-me a interrupção, Deputado, mas solicito que v'Exa. faça, para a'-lLJeles que, como eu, não
têm conhecimento do artigo, um resumo da declaração publicada.
O SR. DEPUTA['IO ALBERTO FRAGA - Sr.
Presidente, seria prefellvel que ouvissemos o próprio
convidado. A matéria e muito longa. Aqui diz:
Sombra disse 'ler fitas de vídeo e áudio comprovando a existência de um esquema de propinas para
regularizar parcelamento de terras do Governo do PT.
Essa é a primeira declaração que o jornalista faz
ao jornal. Somara foi o codinome usado por Edson
Santos.
Prossegue:

À época, o Secretário de Habitação era o hoje
Deputadc Federal Geraldo Magela. Sombra disse que
um assessor de Magela, chamado Fernando Rios,
chegoL a ficar hospedado de graça na casa do grileiro
Germano Carlos Alexandre, que também será chamado para depor na Comissão. "Hoje os Parlamentares do PT querem aparecer como bonzinhos, mas se
esquecem do que fizeram no passado'" - disse Sombra. Germano, por sinal, é o terceiro nome da lista das
pessoas que serão chamadas para depor. O Deputado Magela, por sua vez, nega ter envolvimento em
qualquer um desses casos: "Não tenho medo de
nada. Com Sombra ou sem Sombra, não serei atingido por essas coisas" - garantiu ele_ "O depoimento de
Pedro Passos não mudou nada. Vamos continuar investigando"- afirmou.
A matéria prossegue falando de outros envolvimentos.
A primeira pergunta, portanto, é se o convidado
confirma a presença de fitas, vídeos ou provas que
comprovem o envolvimento do Governo do PT.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Com a palavra o Sr. Edson Santos.
O SR. EDSON SANTOS - Com relação à primeira pergunta, as fitas existem, tanto de vídeo quanto
de áudio. Infelizmente, por questões de segurança já sofri várias ameaças de invasão à minha casa para
a busca de documentos e fitas por supostos desafetos meus -, fui obrigado a retirar de casa todo o material que coletei durante os últimos dez anos, não só
relativo a questões de terra - como sabe VExa., já fui
citado em diversos assuntos políticos do Distrito Federal, como na CPI da P2, na CPI da Farra dos Lotes
pelo IDHAB e na CPI da Droga, todas da Câmara Legislativa do DF.
Portanto, guardo esses documentos fora de
Brasília. Como não queria furtar-me a comparecer
hoje a esta audiência e parecer que me estava acovardando, resolvi vir mesmo sem as provas. Caso
VExas. assim o queiram, trarei todo o material. Ressalto que são necessárias cerca de doze ou quinze
horas para ouvi-lo e assisti-lo por inteiro.
Creio estar respondida a primeira pergunta de
VExa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Para efeitos da investigação, esta Comissão
requer, desde já, a apresentação dessas provas.
A Comissão as examinará, e o Relator, de acordo com a legitimidade das provas, fará delas uso adequado.
Com a palavra o Deputado Alberto Fraga.

O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA - A segunda pergunta que faço ao jornalista Edson Santos
é se S.Sa. é ou foi colaborador do PT, como já foi publicado algumas vezes.
O SR. EDSON SANTOS - Deputado Alberto
Fraga, eu nunca fui colaborador do PT, ou do PMDB,
ou de qualquer partido.
Isso deve ter sido publicado porque, no início do
Governo do Prof. Cristovam Buarque, ocorreram denúncias sobre a grilagem de terra no Distrito Federal.
Por três anos, ainda no Governo Joaquim Roriz, procedi a levantamentos sobre a ocupação de áreas e a
grilagem de terras no DF, levantamentos esses que
foram levados ao conhecimento do então Governador
Roriz, por intermédio de alguns de seus assessores.

O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA - Assessores do Governo Roriz?
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O SR. EDSON SANTOS - Do Governo Roriz.
Terminado o Governo Roriz, entra o do Prof. Cristovamo Logo nos primeiros dias, eu, o jornalista Antônio
Vital, a Promotora Alessandra Elias de Queiroga, e o
jornalista Fábio Pannunzio tentamos audiência com o
Governador Cristovam. A princípio relutaram mu~o.
Depois o ex-Secretário de Comunicação, Sr. Motta,
conseguiu a audiência. Levamos ao conhecimento de
S.Exa. tudo o que estava ocorrendo no DF e a gravidade dos atos que as pessoas estavam praticando
com relação à grilagem de terra.
Durante um bom tempo tive o respeito, a compreensão e o carinho de alguns em função da minha
postura de ter tido coragem de denunciar. Freqüentava Águas Claras, freqüentava gabinetes de Deputados da bancada do Governo na época, mas, em um
certo período, houve o rompimento. Então, eu não fui
e não sou colaborador do PT, do PMDB, de quem
quer que seja.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Deputado Alberto Fraga.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA - Só
gostaria que V. Exa., Sr. Presidente, explicasse ao
Deputado Magela como está sendo feito o processo.
Ele chegou.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Imediatamente após a conclusão de V. Exa.
terei imenso prazer de informá-lo.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA - VSa.
tem conhecimento ou já ouviu falar, durante a CPI da
Câmara Distrital, de que o Governador Roriz possuía
ou possui 300 lotes no Condomínio RK? Já ouviu falar
sobre essa história?
O SR. EDSON SANTOS - Já, e mu~o. Na época
das investigações da CPI surgiu essa história, contada por diversas pessoas - Tarcísio, Márcio Alonso,
que chegou a ser condenado por grilagem de terra,
Salomão Zerbinski, Germano Carlos Alexandre. E foi
propagado pela imprensa que ele tinha 300 lotes no
Condomínio RK. Está contido na fita. Nos quatro finais
de semana que passei com o Sr. Germano Carlos
Alexandre, indo sempre de Brasília ao local onde ele
estava foragido por ter tido a sua prisão preventiva decretada, ele me explicou como surgiu não só essa,
mas também outras histórias.
O Governador Joaquim Domingos Roriz,
diga-se de passagem, à época da CPI me interpelou
judicialmente para saber se eu confirmava ou não as
declarações dadas ao jornal. E fiz com que ele tomas-
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se conhecimento de que as declarações não eram minhas e sim das pessoas que realmente falaram.
O Governador Joaquim Domingos Roriz não
tem - pode até vir a ter - e nunca teve nenhum lote no
Condomínio RK, nesse famigerado Condomínio RK.

comentário de que fulano de tal mudou o uso de determinada área para colocar um posto de gasolina.
Mas, Sr. Presidente, VExa. nunca leu em nenhum jornal de Brasília dizerem que essa prática de mudança
de uso de terras é antiga, tem respaldo legal.

O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA - V.Sa.,
que acompanhou, participou e tinha ligações com o
Governo do Partido dos Trabalhadores na época,
pode dizer a esta Comissão se ficou provado algum
envolvimento do Governador Roriz em grilagem de
terra nessa CPI? Eu não era político na época, por
isso estou perguntando.

O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA - V.Sa.
está adiantando a minha quarta pergunta. vSa. sabe
de quem é a competência...

O SR. EDSON SANTOS - Vou me alongar um
pouco. A questão da discussão do uso da terra no Distrito Federal deixou de ser uma discussão jurídica e
técnica para ser totalmente politizada. Hoje, os senhores estão reunidos, tenho certeza de que têm muitos afazeres pela frente, mas, lamentavelmente, por
questões politiqueiras e provincianas, estamos hoje
discutindo o nada que chegará a lugar nenhum.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA - V.Sa.
acha, então, que este é um assunto requentado? É
isso?
O SR. EDSON SANTOS - Cem por cento requentado. Tive acesso aos depoimentos de todos que
passaram por aqui e hoje o tema é "Apuração dos
prejuízos causados pela mudança de destinação do
uso de áreas alienadas e pelas ações de grilagem de
terra pública". Primeiro ponto: não está em nenhum
depoimento, Sr. Presidente, nada de consistente,
nem a apresentação de nenhum documento que fosse trazer a essa Comissão algo palpável que levasse
à punição de quem realmente cometeu aqueles delitos.
Com relação ao uso de áreas alienadas e pelas
ações de grilagem de terra pública, tudo o que se
trouxe até hoje aqui faz menção a um relatório da CPI
da Grilagem da qual, diga-se de passagem, participei
com muita vontade e determinação, porque não tive
nenhum objetivo político.
Por que não se chega a quem realmente cometeu os crimes, quem mudou a destinação de área pública ao arrepio da lei? Por que não chegam os documentos?
Quanto à questão dos postos de gasolina, hoje
se acusa... Não tenho envolvimento com nenhum
Parlamentar da Câmara legislativa do Distrito Federal. Vimos todos os dias, na imprensa de Brasília, o

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Permita-me dizer-lhe que VSa. tem toda a liberdade de expressar sua opinião. Para que não haja
qualquer dúvida, a Comissão, a pedido de requerimento de Parlamentares, sentiu-se convencida a proceder a esta investigação. E, com certeza, não estamos fazendo uma investigação certos dos seus resultados. De modo que estamos requisitando documentos, estamos ouvindo as partes.
Poderemos, posteriormente, concluir se há irregularidade ou não. É este o objetivo desse trabalho.
Com a palavra o Deputado Alberto Fraga, com
muito prazer.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA - Obrigado, Sr. Presidente. Então, VSa. sabe de quem é a
competência de mudar a destinação do uso de áreas
públicas?
O SR. EDSON SANTOS - Sei. A competência é
única e exclusiva da Câmara Legislativa do Distrito
Federal.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA- E tem
conhecimento de qual Governador usou decretos
para mudar a destinação de área?
O SR. EDSON SANTOS - Eu acho que não só
eu, como também os Parlamentares que fizeram parte da base de sustentação do Governo passado - e
aqui vejo o Deputado Geraldo Magela -, temos conhecimento. O Governador Cristovam usou o artifício,
por decreto, de mudar a destinação de área para postos de gasolina.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Foi
um, foram dois, foram três? V.Sa. sabe o número?
O SR. EDSON SANTOS - Foram inúmeros. Eu
tenho aqui.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA - Se fecharem as portas, Sr. Presidente, melhora um pouco
o barulho.
O SR. EDSON SANTOS - Quinze de dezembro
de 1995. Posto de abastecimento, lavagem e lubrificação, por decreto.
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o SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA -

Onde

é isso? Aí tem o endereço?
O SR. EDSON SANTOS - Na Região Administrativa n° 3. Temos um outro aqui, o Decreto n°
18.437, de 15 de julho de 1997. São Sebastião: a
mesma coisa; Decreto n° 19.233, de 12 de maio de
1998, também em Santa Maria, posto de gasolina;
Decreto n° 17.788, de 29 de outubro de 1996, Posto
de Abastecimento, Combustível, Lavagem e Lubrificação, PLL, Águas Claras; Decreto n° 17.496, de 10
de julho de 96, Lavagem e Lubrificação, PLL, também
em Águas Claras; Decreto n° 9.772, de 13 de novembro de 1998, posto de gasolina, também no Setor
Leste da Região Administrativa do Gama; Decreto n°
9.969, de 30 de dezembro de 1998, Guará, posto de
gasolina; Samambaia, posto de gasolina.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA - Sr.
Presidente, não é preciso enumerar todos. A pergunta
só foi feita para sabermos se essas mudanças...

O que VSa. sabe, então, sobre mudança de
destinação de áreas já respondeu, já falou em seu depoimento. Tem mais alguma coisa a acrescentar?
O SR. EDSON SANTOS - Eu acho que há uma
grande exploração política no que concerne a essa
mudança de destinação de área. Dois pontos nós temos que ver; temos que discutir o seguinte: sendo ela
feita pelo Legislativo, por projeto de lei apresentado
pelos Srs. Deputados Distritais, não vejo nenhum cometimento de crime. É tanto que isso se usa há muitos anos. Os Parlamentares de hoje, quer sejam da
base de sustentação do Governo...
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA - Pode
não ser ilegal, mas é imoral. É imoral.
O SR. EDSON SANTOS - Só um minutinho, por
favor. Os Parlamentares que outrora foram governo
também aplicaram isso. Agora, o que vemos na imprensa quase que diariamente é: mudou-se a destinação da área que seria para implantar "x" e apareceu
um posto de gasolina. E souberam, por ouvir dizer,
que Deputados estariam recebendo dinheiro para
mudar destinação de área.

Se V.Exa. verificar, em todos os inquéritos não
aparece sequer um corruptor. E essa conversa de dinheiro para mudar a destinação, ela já é antiga. Falo,
porque trabalhei na Câmara Legislativa. Toda vez que
um Parlamentar apresentava um projeto para mudar
a d~tinação de área para posto de gasolina, surgia o
fato de que fulano teria levado "x", teria levado "y" em
dinheiro. Pode ser até imoral, mas é legal. É legal.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA - Perfeito.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Deputado Alberto Fraga, VExa ...
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA - Vou
concluir, Sr. Presidente. Só farei mais duas perguntas.
VSa. diz, no depoimento, a seguinte frase: "A
partir do meu depoimento é que a Comissão deveria
começar os seus trabalhos, pois tenho muitas revelações importantes a fazer". Fica difícil de aceitar que
acabe tudo no dia seguinte". Já confirmei aqui com
nosso nobre Relator, não é dia seguinte. A previsão
de acabar de fazer o relatório é 15 de dezembro. Temos alguns dias pela frente.
"Mas prefiro não acreditar que haja pressões
para impedir a verdade de vir à tona, pois o Presidente da Comissão é uma pessoa séria". Eu também concordo. Nosso Presidente tem mostrado uma condução muito imparcial nos trabalhos.
O SR. EDSON SANTOS - Plenamente, plenamente.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA - Concordo plenamente, mas gostaria de ouvir um comentário de V.Sa. a respeito desta afirmação: "A partir do
meu depoimento é que a Comissão deveria começar
os seus trabalhos".
Em seguida farei a última pergunta, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Com imenso prazer.
Sr. Edson Santos, VSa. tem a palavra.
O SR. EDSON SANTOS - Eu acredito, por tudo
que li, que foi prestado de esclarecimento aqui pelos
palestrantes, pelos convidados - desculpe-me VExa.
-, pelo conhecimento que tenho da matéria, em nada
mudou e em nada vai mudar, porque o conteúdo do
que foi trazido aos senhores é nulo, é nada, é requentado.
Eu acho sim que se deva verificar essa questão,
por exemplo, de uso de área por decreto. Isso é uma
questão grave. Não houve lesão ao patrimônio da
TERRACAP, como muita gente fala. Não houve. Quando um cidadão vai a uma licitação da TERRACAP,
compra um lote, como é o caso desse cidadão aqui,
cujo filho, um estudante de medicina, comprou o lote
da TERRACAp, depois passou uma procuração para
o pai dele, e, logo após, a destinação desse lote foi
mudada. Houve prejuízo? Houve. Não ao patrimônio
da TERRACAP. Houve prejuízo ao Erário do Distrito
Federal, porque, com a mudança de destinação de
área, teria que ser feita à época a mais-valia ou, hoje,
a outorga onerosa. Ou seja, o lote que foi comprado
por dez mil reais, só para exemplificar, ele, com a mu-
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dança de destinação de área, passa a valer um milhão de reais. E para que se implemente o projeto em
si, ou seja, se coloque um posto de gasolina, um supermercado ou o que quer que seja, tem que haver o
ressarcimento aos cofres do Distrito Federal. Isso
sim, Sr. Presidente, é uma questão grave. Pela mudança de destinação, pelos argumentos usados pelo
Executivo no passado, alguns até no calar, no terminar do seu Governo, houve prejuízo. Isso é grave, e
isso tem que ser apurado.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA - V.Sa.
está se referindo ao Governo do Cristovam Buarque?
O SR. EDSON SANTOS - Do Professor Cristovam Buarque.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - VExa., Deputado Alberto Fraga.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA- Sr. jornalista Edson Sombra, eu gostaria de saber também
o que o senhor poderia nos dizer sobre a história de
um telefone celular que foi anunciado tanto pela imprensa, do Sr. Davi Emerick. Eu gostaria de ouvir alguma coisa nesse sentido. E também por que o nome
do Delegado do DEMA na época surgiu nessa história; se ele tem alguma coisa interessante para esta
Comissão, o Delegado Mauro.
O SR. EDSON SANTOS - Mauro ou Valmir?
São dois.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA- Mauro
e Valmir. Ambos. E o Germano. Qual o envolvimento
dessas pessoas, para que o nosso Relator possa até
mesmo tomar um direcionamento com relação à convocação das mesmas, para que possamos... Já estão
convocadas, aliás, mas é que seria uma forma de ficarmos prevenidos para o que possa vir.
O SR. EDSON SANTOS - Presidente, foram
encontrados os endereços deles?
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA - Está
faltando o do Germano, acho.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Foi encontrado só o do Mauro, pelo que informaram.
O SR. EDSON SANTOS - Dr. Valmir foi encontrado?
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA - Eu
não sei.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Ainda não.
'
(Não identificado) - Só se for preso.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA - Preso,
o Germano? Eu não sei, não o conheço, como vou saber? Vou botar a Polícia atrás dele.
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O SR. EDSON SANTOS - Não precisa, Deputado.

O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA - Não?
O SR. EDSON SANTOS - Não precisa.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA - Eu
não o conheço. Só se for preso, aí vou buscar.
O SR. EDSON SANTOS - Não precisa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Deixem-me informar aqui. O Sr. Mauro está
confirmando a presença, se não me engano, na próxima terça-feira. Quanto ao Sr. Germano, ainda não
conseguimos notificá-lo, por falta do endereço, como
já informamos a VExa.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA- Há
possibilidade de trazer mais de um? O tempo está se
esgotando.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Quanto mais pudermos.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA- Trazer
dois ou três.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Gostaria que VSa. ligasse o microfone.
O SR. EDSON SANTOS - O endereço do Sr.
Germano Carlos Alexandre é SQN 309 Bloco "A" Ap.
519.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA- Está
aí.
O SR. EDSON SANTOS - Quinhentos e dezenove. O Sr. Valmir tem uma peixaria ao lado da Feira
de Planaltina e é fácil encontrá-lo pelos telefones:
389-9829 ou no celular 9991-4120.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Agradeço a informação.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA- Está
faltando a resposta do...
O SR. EDSON SANTOS - Qual a primeira pergunta de VExa.?
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA- Com
relação ao David Emerick, quem lhe concedeu esse
celular? O que ele era na época?
O SR. EDSON SANTOS - Veja bem. Nesse
ponto, voltamos à questão política. Na eleição para o
Governo do Distrito Federal, quando concorriam o
Prol. Cristovam Buarque e o ex-Senador Valmir CampeIo, houve diversos apoios políticos tanto ao PT
quanto ao PMDB na época. Ocorreram algumas reuniões, onde foram tratados esses apoios e, pelo que
me consta, o Sr. David Emerick recebeu, corno apoio
para a campanha do Sr. Otogamis Avelar, um telefone
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celular, que foi usado durante a campanha do Prol.
Cristovam.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA- Quem
pagava as contas?
O SR. EDSON SANTOS - O Otogamis.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA- E o David era coordenador de campanha?
O SR. EDSON SANTOS - Ele fazia parte do
conjunto de campanha do Prof. Cristovam.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA- Sim. E
os outros?
O SR. EDSON SANTOS - O senhor perguntou
sobre o Delegado Valmir. ..
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA- O Mauro.
O SR. EDSON SANTOS - O Mauro.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA- Que
era da DEMA na época.
O SR. EDSON SANTOS - Veja bem. O Delegado Mauro Aguiar Machado da Polícia Civil, que chegou a ser Secretário-Adjunto de Segurança Pública,
assumiu a Delegacia do Meio Ambiente no Governo
Cristovam. Conhecia-o há alguns anos, e sempre colaborou, até como fonte de matéria, ou seja, no procedimento dos grileiros no DF. Pessoa séria, que surgiu
no contexto dessa história recentemente, em função
de matérias publicadas na imprensa sobre um grampo telefônico.
Com relação ao Sr. Valmir, S.Exa. surgiu como
Delegado da DEMA no Governo do PT, realizou seu
trabalho na Delegacia do Meio Ambiente e tinha certo
envolvimento com alguns elementos que hoje sabidamente condenados por parcelamento irregular do
solo. Posso dizer que havia esse envolvimento porque
cheguei a ouvir o tratamento dado, por exemplo, ao
Germano Carlos Alexandre.
Com relação ao Germano Carlos Alexandre, conheci-o bem antes da campanha em que o Prof. Cristovam foi ele~o. Como parcelador de solo, como apoiador da campanha política e, depois, como possível
elo de ligação entre os empreendedores - na época,
todo mundo era empreendedor, embora sabia-se ilegalo parcelamento de terra - e o Executivo local na
época. Esse fato foi confirmado, inclusive, na reunião
em que estivemos, o Fábio Pannunzio, o Antonio Vital, a Dra. Alessandra Queiroga e eu, com o Governador. Houve uma reunião no Palácio do 8uriti - o que é
fácil de confirmar porque todos estavam presentes -,
para serem tomadas algumas medidas, já durante o
Governo Cristovam. Isso aconteceu com uns 10 a 15
dias de Governo.
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Ainda em relação ao Germano, sua história divide-se em várias etapas: uma fase áurea durante o
Governo do PT e uma fase de desgraça também naquee Governo. E aí faço menção direta ao Deputado
Magela, porque S.Exa. não estava presente. Foi
quando as fitas que tenho, tanto de vídeo como de áudio, dizem tudo.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA- O que
é tudo?
O SR. EDSON SANTOS - São coisas gravíssimas não só no que concerne à estrutura de Govemo,
como ao procedimento, ou aos procedimentos, de alguns Parlamentares, na época, da base de sustentação do Governo Cristovam.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA- Sr.
Edson, para mim não está clara essa posição.
O SR. EDSON SANTOS - Então, pergunte o
que o senhor quiser.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA- Pois
tudo é muito amplo. Quero saber o seguinte: há ilações, acusações ou afirmações nesse jornal de que
v'Sa. teria dito que houve uma reunião com o Governo do PT na época...
O SR. EDSON SANTOS - Sim.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA- ...com
os grileiros de terra...
O SR. EDSON SANTOS - Isso ocorreu na campanha.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA- É. Na
campanha, onde foi pedido o apoio desses grileiros ...
O SR. EDSON SANTOS - Sim.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA- ... na
campanha do Cristovam, que, sendo eleito, ajudaria.
É verdadeira essa afirmação?
O SR. EDSON SANTOS - É verdadeira. Essa
reunião existiu, aconteceu no Garvey e também no
Manhattan. Não foi uma, mas duas ou três reuniõesse não me engano.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA- Então,
v'Sa. confirma essa reunião.
O SR. EDSON SANTOS - Houve esse compromisso de, ao ser eleito, procurar regularizar todos os
condomínios do Distrito Federal.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA- Faltou
alguém?
O SR. EDSON SANTOS - Os que VExa. me
perguntou, eu respondi todos.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA- David,
Germano, Mauro, Valmir.
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Sr. Presidente, encerro minha participação, pois
estou satisfeito. Vou permitir que os Deputados façam
suas perguntas. Espero que nosso nobre Relator tenha prestado atenção às declarações, que são muito
contundentes e sérias, portanto, precisam ser apuradas.
Mantenho meu espírito do mesmo jeito em que
assinei o requerimento. Precisamos realmente investigar e apurar essas situações de mudança e destinações de área - o que esta Comissão está realmente
fazendo. Tenho profundo respeito pelos Deputados
do Partido dos Trabalhadores, mas devemos apurar
os fatos. Se houver algo do Governo atual envolvendo
o passado, vamos ter de apurá-lo.
As declarações do jornalista Edson Santos
mostram muita fundamentação. Essas malas são provas?
O SR. EDSON SANTOS - Se necessário for,
vou contrapondo.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA- Mas o
que há dentro? São documentos?
O SR. EDSON SANTOS - Sim.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA- Nas
duas malas?

O SR. EDSON SANTOS - Só a de baixo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Agradeço ao Deputado Alberto Fraga. Com
certeza, a Comissão está disposta a fazer uma investigação séria. Conforme disse anteriormente, e foi repetido, Deputado Geraldo Magela, vamos apenas tratar como provas aquilo que estiver sendo encaminhado como tal.
Recebemos os decretos, pedi que tirassem cópias, e, com certeza, estaremos encaminhando-os ao
Relator.
Requisitamos a apresentação das fitas e não
adianta fazer apenas um relato, é preciso haver
acompanhamento do encaminhamento dessa documentação. Aliás, há mais documentação com relação
à mudança de critério.
(Não identificado) - Sr. Presidente, se VExa. me
permite, se ele tiver algum documento que possa ajudar em alguma coisa que, por favor, tiremos cópia,
porque isso é muito importante para formarmos um
juízo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Com a palavra o Relator, Deputado João Magno.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, outro importante passo tomado por esta Comissão foi termos deliberado quanto à presença do
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jornalista Edson Santos na Comissão, por requerimento do Deputado Alberto Fraga, porque também
esta audiência, além das outras também importantes,
vem consolidar o papel de interesse e de imparcialidade desta Comissão, no sentido de aprofundar o assunto para podermos conhecer o que é realmente
verdade e apresentarmos relatório que favoreça o Ministério Público a tomar as providências que a ele cabem.
Sr. Edson Santos, V.Sa. disse claramente que
considera este um assunto requentado e que vai do
nada a lugar nenhum.
O SR. EDSON SANTOS - Até os depoimentos
anteriores. Desculpe.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Até os depoimentos anteriores. O senhor, então, insinua ou
afirma que essa PFC vai dar em lugar algum, para
uns e para outros não?
O SR. EDSON SANTOS - Não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Peço a VSa. que aguarde o Deputado complementar sua pergunta.
O SR. EDSON SANTOS - Perfeitamente.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Então, o
senhor insinua ou afirma que, para alguns, vai dar em
lugar algum, para outros, vai dar em lugar nenhum? É
isso?
O SR. EDSON SANTOS - Sr. Relator, vou fazer
uma pequena explanação. Quando foi implantada a
CPI da Grilagem no Distrito Federal, isso foi discutido
exaustivamente, não só no âmbito da Câmara Legislativa, mas também do Ministério Público, da Polícia
Civil e da imprensa local, e chegou-se a um relatório
final.
Esse relatório, como bem disse aqui a Deputada
Maninha, teve seus desdobramentos e, como S.Exa.
mesma disse, a Comissão foi um sucesso, seus desdobramentos com prisões, investigações e com tudo
o que o relatório podia realmente contribuir não apenas com o Ministério Público, mas também com o Judiciário.
Então, trazermos a questão já discutida na Câmara Distrital para o seio da Câmara Federal, uma
vez que, até hoje, passados cerca de seis anos, ainda
temos no Judiciário diversas ações em andamento.
Então, não vejo, no âmbito do que foi trazido do relatório da CPI da Grilagem do Distrito Federal, nada, absolutamente nada que possa colaborar com VExas.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Há no relatório extratos à parte em que V.Sa. declara, em depoimento durante a CPI, e afirma que a família dos
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Passos sempre foi beneficiada em função das relações com o Governo Joaquim Roriz. São declarações
de V.Sa.
O SR. EDSON SANTOS - Não estou questionando.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Em que
espaço o senhor era beneficiário e como se dava
essa relação?
O SR. EDSON SANTOS - Sr. Relator, vou responder a essa pergunta, muito atual, mesmo porque o
cume da pergunta me leva a isso. Vemos hoje todos
os dias na mídia televisiva, radiofônica e impressa
acusações seriíssimas contra o Governador do Rio
Grande do Sul, Olívio Dutra. Em função de quê? Em
função do fato de que uma pessoa, segundo todos
comentam, valeu-se da amizade do Governador para
se beneficiar de algo.
Não retiro o que falei à CPI da Grilagem. Não retiro. Não retiro, mas respondo à pergunta de VExa. no
ponto que senti, é um sentimento meu, que ela poderia chegar a seus desdobramentos. E ele foi, pela amizade que tinha com o Governador, e VExa. sabe muito bem que é muito bom para muita gente que quer fazer uso ter amizade de alguém que se tenha com poder, como poderoso, como pessoa de penetração,
para se auferir lucro.
Respondo hoje a essa pergunta, e até faço uma
penitência à história, aí é onde entram as fitas que até
hoje não foram divulgadas e que farão justiça. Não
morro de amores pelo Governador Roriz, como também não tenho ódio do ex-Governador Cristovam,
mas a verdade tem de prevalecer, porque o que foi feito dentro daquela Comissão Parlamentar de Inquérito, nos seus bastidores, para que se atingisse o Governador Joaquim Roriz, foram coisas absurdas. E
não sou eu que falo. Nos depoimentos que tenho gravados, a pessoa chega a confessar que usou muita
gente. Essa é a primeira resposta.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Deputado João Magno.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - O senhor
argumenta que é um assunto requentado, mas não
esclareceu se é para alguns e para outros não. Fiz a
pergunta e quero a resposta com objetividade agora.
O SR. EDSON SANTOS - Sim.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Quer dizer
que, para uns, vai dar em algum lugar, para outros
não. E o Governador Roriz, por exemplo, o senhor
acredita que vai dar em algum lugar?
O SR. EDSON SANTOS - Não vai dar hoje, não
vai dar amanhã e não deu na CPI da Grilagem. O rela-
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tório da CPI da Grilagem foi votado pelos 24 Parlamentares que compunham aquela Casa à época.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - O senhor
acha que o Governador Cristovam vai dar em algum
lugar, então?
O SR. EDSON SANTOS - Deixa eu terminar.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Eu quero
objetividade, porque...
O SR. EDSON SANTOS - Eu posso responder
à minha pergunta?
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Pode, perfeitamente.
O SR. EDSON SANTOS - Posso. Então, veja
bem. Não consta em nenhuma página do relatório da
CPI da Grilagem o envolvimento comprovado e confirmado do Sr. Joaquim Domingos Roriz naquela discussão. Esse relatório foi votado por todos Parlamentares naquela época.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - O senhor
mantém uma amizade profunda de Roriz com um espaço aqui em benefício inclusive...
O SR. EDSON SANTOS - Eu confirmo.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - O senhor
confirma?
O SR. EDSON SANTOS - Não, não.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - O senhor
disse que pela relação de amizade...
O SR. EDSON SANTOS - Não disse, Sr. Relator, não disse...
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - O senhor
me permite?
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Vamos fazer o seguinte. Deputado João Magno...
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Eu pediria aos dois, porque eu vou ter de encaminhar da seguinte forma. Temos de estipular tempo para pergunta e para resposta, senão, vamos ficar
numa situação em que não teremos proveito do que
os dois estão falando ao mesmo tempo.
Com a palavra o Deputado João Magno.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Foi V.Sa.
mesmo que argumentou que se penitenciou. Palavras
de V.Sa. mesmo...
O SR. EDSON SANTOS - Não, eu me penitenciei.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Deixe-me
concluir meu raciocínio?
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o SR. EDSON'SANTOS - Conclua.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Pois não, conclua, Deputado João Magno
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - A pergunta que fiz foi clara: na relação de amizade, VSa. argumentou que os irmãos Passos foram beneficiados por
relação de amizade. Essa foi a resposta que VSa. deu
a mim, que eles foram beneficiados por relação de
amizade com o Governador Roriz.
O SR. EDSON SANTOS - Não falei isso. a senhor tem as notas taquigráficas, eu não falei isso.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Então,
VSa. não compreendeu.
O SR. EDSON SANTOS - Eu não falei isso.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Então, eu
perguntei uma coisa e VSa. me respondeu outra.
O SR. EDSON SANTOS - Não falei, Sr. Presidente, permita-me, e ainda citei o caso do Rio Grande
do Sul, onde o Governador foi acusado...
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Eu compreendi.
O SR. EDSON SANTOS - Não, eu peço por favor que VExa. me escute.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Então, eu
peço a VExa. que me permita concluir minha pergunta.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Muito bem, então, vamos lá. Deputado João
Magno, conclua a pergunta. Em seguida, dou o tempo
necessário para ouvir a interpelação do...
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Eu quero
que V.Sa. elucide. Não estou aqui fazendo nenhum
tipo de pressão indevida...
O SR. EDSON SANTOS - Mesmo porque, eu
não me permitiria ser pressionado.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - V.Sa. pode
ficar tranqüilo.
O SR. EDSON SANTOS - Estou tranqüilo.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Sereno.
O SR. EDSON SANTOS - Sereno.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Justo.
O SR. EDSON SANTOS - Justo.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - É assim
que o trabalho funciona para elucidar. a senhor falou
a frase "eu me penitencio" ou não falou?
O SR. EDSON SANTOS - Falei e vou dizer porque falei. Na época da CPI, surgiu a história de que o
Sr. Roriz seria dono de lotes, seria dono de condomínios, seria um dos chefes da quadrilha, à época. Discutiu-se, divulgou-se uma reunião que houve em
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Águas Claras, entendeu? E que essa reunião teria
sido para captar dinheiro de grileiro, de bandidos para
a campanha do Senador Valmir Campelo.
Só um minutinho, Sr. Relator, eu vou terminar,
eu vou dar sua resposta. E, aí, chega-me às mãos um
relatório de Águas Claras, que foi entregue a um Deputado da base do Governo, entendeu, que confirmava a reunião e que, na entrevista - eu sempre falo
olhando para VExa., porque VExa. é o bojo da questão das discussões dessas famigeradas fitas -, chega
a conversa de que aquela história, de Águas Claras,
de que fulano, beltrano e sicrano teriam se reunido
com o então ex-Governador, hoje Governador Joaquim Roriz, era forjada. Eu me penitencio, e me penitencio calcado na confissão de quem participou de alguns fatos, de alguém que forjou a história de que o
Governador Roriz seria dono do Condomínio RK, ou
teria lotes nele, de que o Governador Roriz - não tenho aqui nenhuma procuração para defendê-lo nem
para acusá-lo - fazia parte daquele jogo. E, aí, respondo, finalizando sua pergunta: muita gente se vale
da amizade com autoridades para tirar proveito delas.
a Governador do partido do qual VExa. faz parte agora está atravessando um mau bocado, por causa de
uma pessoa, pessoa inclusive que deu um carteiraço.
Será que o Governador do Rio Grande do Sul tem envolvimento? E, aí, Deputado? E, aí, Deputado?
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - VSa. disse que esse assunto não deve chegar a lugar nenhum, porque caminhou para um lado de politização.
O SR. EDSON SANTOS - Sim.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Quer dizer
que, para um segmento que está sendo estudado,
examinado, investigado, isso é politização, para outro
segmento, não é politização? V.Sa. tenta mudar de
assunto, abordando fatos de Porto Alegre.
Deve ser irregularidade ou não, não sei, Estou
atendo-me ao aprofundamento deste assunto, para
fazer a investigação devida aqui. Já temos tido muita
matéria, não tem sido fácil. Imagine se, durante os depoimentos, começarmos a trazer assuntos de outras
regiões, onde também eles não estão conseguindo,
dentro de um tempo razoável, apresentar, com toda a
claridade, o que é a verdade essencial do que está
acontecendo! Então, eu estou, primeiro, entendendo
que VSa. poderá facilitar mais para nós se puder
ater-se mais exatamente nesse foco.
O SR. EDSON SANTOS - Esse foco que VExa.
me cobra hoje, agora, neste exato momento, eu poderia também aqui, por força até do requerimento, responder a VExa. que essa pergunta que VExa. está
me fazendo não é pertinente ao requerimento, porque
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o que tem a ver a amizade do Sr. Pedro Passos com o
Sr. Joaquim Domingos Roriz e o que vi aqui apresentado como requerimento, Sr. Presidente. Eu não vejo,
eu não vejo.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - VSa., ao
aceitar o convite no sentido de colaborar com a Comissão, deveria ou deverá estar aberto, para poder
auxiliar a Comissão...
O SR. EDSON SANTOS - Como V.Exa. também não poderia me cobrar de fazer comparações
com qualquer fato que seja. Já que só aceitei VExa.
me perguntar, eu gostaria também que VExa. respeitasse meu posicionamento, quando procuro mostrar
que, pelo conhecimento que tenho da matéria hoje,
eu não tenho dúvida de que o Sr. Joaquim Domingos
Roriz não tem envolvimento com grilagem de terra. E,
quando faço essas declarações, colocando comparativos' é para que não se cometa, Sr. Deputado, mais
uma vez, algumas injustiças cometidas naquele período.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Deputado João Magno.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Eu considero que não estou desrespeitando, em momento algum, o posicionamento de VSa. Eu fiz questão de fazer uma solicitação no sentido de observarmos o
foco, para não tornar subjetivo, nem superficial aquilo
que estamos querendo aprofundar e apurar. E VSa.,
permita-me concluir, mesmo disse que o problema
central, pelo que compreendi, que vai levar essa Comissão - agora, V.Sa. deve admitir que é parcialmente, porque o senhor, no início, disse que isso vai dar
do nada a lugar nenhum, por causa da politização... E
VSa. deve saber que a politização também colocada
num processo da CPI do Sul do País, de Porto Alegre,
é uma realidade.
Então, ao mesmo tempo, percebemos uma
contradição muito forte na fala de V.Sa., em que pese
sua importância, porque percebemos claramente
dois pesos e duas medidas. Isso é bem claro.
O SR. EDSON SANTOS - Se VExa. acha...
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - VSa. poderia permitir que eu conclua? Parece-me que VSa.
está um tanto inquieto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Para conclusão, Deputado João Magno.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Para que
eu possa concluir nosso pensamento aqui. VSa. começa dizendo que não vai dar em lugar nenhum e, ao
mesmo tempo, usa de argumentos politizando inteiramente, porque a verdade é que é essa...
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O SR. EDSON SANTOS - Como VExa. usou.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Pois é, eu
não nego.
VSa. está conversando com um político, V.Sa.
ainda não se alertou para isso?

O SR. EDSON SANTOS - Graças a Deus.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Tudo que
está aí, tudo que estamos fazendo aqui é por causa
da política, porque a política...
O SR. EDSON SANTOS - Ah! Então, Sr. Presidente, me desculpa...
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Ela é instituída no País. A política faz parte das instituições brasileiras, ou V.Sa. tem alguma visão que incrimine a
política? O que devemos condenar é a politicagem
que, às vezes, circunda, mas a política é o amálgama
que dá toda a sustentação ao que estamos fazendo
aqui dentro do Congresso Nacional. Então, o que
VSa. veio fazer aqui é motivado pela política, sim,
pela política...
O SR. EDSON SANTOS - Não, não.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Se VSa.
não concorda com o conceito, eu entendo que é uma
questão de negar a força da própria palavra. Inclusive,
se formos examinar o Aurélio ou qualquer outro dicionário da nossa língua, política é, na verdade, uma
arte que deve nos levar à prática do bem comum. Portanto, o que vai nos fazer trabalhar nesse cenário, por
tudo que está fundamentado em nossa Constituição
Federal, é prática de uma política que possa levar todos ao bem comum, inclusive na preservação adequada do erário público.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Peço que voltemos ao assunto em debate.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Vou voltar
ao assunto. A meu ver, existe aqui uma condenação
errônea, uma tentativa de incriminação extremamente equivocada, do ponto de vista da etimologia da palavra, do conceito. Isso tem de ser registrado nesta
Casa. As perguntas objetivas que fiz ainda carecem
de respostas claras.
O SR. EDSON SANTOS - VExa, fez apenas
uma pergunta até agora.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Não, fiz algumas, e careço de respostas claras. Quero saber
objetivamente se VSa. poderá me responder. Vai dar
para alguns e para alguns não em algum lugar?
O SR. EDSON SANTOS - Eu não falei isso.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - V.Sa. falou
que, até o primeiro momento...
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Falei que, até os de-

poimentos.... Posso?

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Sim, evidentemente. VSa. pode concluir.
O SR. EDSON SANTOS - Até os depoimentos
que ouvi e li não levam a lugar algum, porque não foram trazidos fatos até aqui, apenas recortes de jornais acusando Parlamentares de estarem mudando
destinação do uso de terras do DF Está aqui o Deputado Geraldo Magela, autor de diversos projetos de
mudança de destinação de área. Será que foi por corrupção? Será que os que hoje estão mudando, não é?
Então, não vejo materialidade alguma, Sr. Deputado.
Diante do contexto da CPI da Grilagem, desenvolvida
no Distrito Federal, e que tem hoje seus desdobramentos nas Polícias Civil, Militar e Federal, no Ministério Público, no Judiciário, não vejo razão para essa
discussão. Ouvi algumas ponderações feitas pelo Deputado Rainha - e S.Exa. apresentou diversas informações às Polícias Federal e Civil, ao Judiciário, ao
Ministério Público. Acho que esse é o foro indicado.
Respondi, agora...
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Não respondeu. V.Sa. está dilatando o argumento por isso.
O SR. EDSON SANTOS - A primeira parte.
Então, vejo o seguinte: houve uso indevido, até retirando a prerrogativa do Legislativo local, para a mudança de destinação de área no DF? Houve. Estão aí
os decretos. A Lei Orgânica do Distrito Federal está
aqui, Sr. Deputado. V.Exa. examine os decretos e veja
se a Lei Orgânica do Distrito Federal concede prerrogativa ao Governador do Distrito Federal, por meio de
decreto, para mudança de destinação do uso do solo
do DF. Aí, sim, Sr. Relator. ..
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Vai dar
para alguns, então?
O SR. EDSON SANTOS - Frisei bem a V.Exa.,
não vejo nada de novo nos depoimentos prestados
aqui pelos convidados. Vejo aí, nos decretos. Quero
que VExa., por gentileza, depois, verifique se o que
estou falando ...
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Queremos
verificar tudo.
O SR. EDSON SANTOS - ... as partes política
ou técnica. Estou me atendo à parte técnica e não política.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - É muito interessante. VSa. está sujeito a concluir este depoimento com o sentimento de que nos enganou. Mas
não vai nos enganar, porque, veja bem, o fundo...
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O SR. EDSON SANTOS - Sr. Presidente, se
esse juízo de valor prevalecer...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Quero apenas pedir ao Relator que faça ...
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Eu posso
ter o sentimento de estar sendo enganado, é normal?
Não posso argumentar? Sou Parlamentar. Não vou
retirar nada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Não, não estou pedindo para retirar.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Porque
todo o depoimento dele é recheado de fundamentação política, Sr. Presidente. Vamos ter firmeza. Ora,
não sou menino, não aceito ser enganado. Fundamentação política.
O SR. EDSON SANTOS - Se V.Exa. está dizendo que...
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Todo recheado de fundamentação política, Sr. Presidente.
O SR. EDSON SANTOS - Negativo.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - V.Sa. está
falando com um político que tem maturidade.
O SR. EDSON SANTOS - Negativo. VExa. quer
conduzir por esse lado.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Sou pequeno, mas VSa. não vai induzir depoimento dessa
natureza, não.
O SR. EDSON SANTOS - Negativo, negativo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Peço calma. Devo dizer que VExa. tem o direito de fazer perguntas, sua avaliação. Peço apenas
que...
O SR. EDSON SANTOS - Daqui a pouco S.Exa.
vai fazer juízo de valor ...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Peço apenas que V.Exa. formule as perguntas
que entender importantes ou, se compreender que
não está valendo a pena, concordamos com o posicionamento de VExa. ao não se sentir satisfeito com as
respostas dadas.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Estou sendo paciente e o serei durante todo o tempo para poder
arrecadar dados importantes. Com certeza, não quero dados que me agradem, não é por aí. Quero dados
que contribuam com o relatório. Esse é o meu desejo.
O SR. EDSON SANTOS - Quando VExa. necessitar, darei.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Permita-me concluir. Então, fiz perguntas objetivas, foi apresentado claramente na resposta dada ao Deputado
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Alberto Fraga pelo depoente que há fatos graves em
relação ao Governo Cristovam que têm de ser apreciados, considerados. Fatos estão sendo apresentados, sobre os quais foram feitos juízo, e, no nosso entender, são graves em relação a esta Comissão, ao dizer que isso é coisa recontada, que não vai do nada a
lugar nenhum. Então, qual o nosso papel, com todo o
sentido democrático desta Comissão, ao permitir o
consenso de que todos venham aqui dar suas declarações? O que estamos fazendo aqui, então? Se temos provas de escrituras que foram roubadas de cartórios da Justiça Federal...
O SR. EDSON SANTOS - Foi o Governador
quem roubou?
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. EDSON SANTOS - Estou aqui como
convidado. Se eu me sentir desrespeitado, com todo
respeito que tenho a V.Exa. e a todos os demais senhores...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Permitam-me...
(Intervenções inaudíveis.)
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO- Quero respeito! VSa. me respeite ...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Quero só dizer aqui ... Permitam-me ... Deputado João Magno...
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - V.Exa. tem
que preservar a palavra do Deputado, Sr. Presidente ...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Não, não vou preservar. Não estou preservando neste instante para poder manter a ordem. Em primeiro lugar, quero dizer o seguinte:
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Sou o Relator desta Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Não, é o Relator, mas é membro da Comissão,
e sou o Presidente. Quero só dizer que, quando o convidado fez referência ao seu posicionamento, alertei
que esta Comissão não está aqui de brincadeira,
mas, sim, porque aprovou o requerimento e porque
quer uma investigação. Ao final dos trabalhos, a Comissão se posicionará em relação ao assunto. O Relator tem o direito de fazer perguntas e inclusive de
concluir que não está satisfeito com as respostas dadas, que não há, da parte do depoente, o sentido de
se ater ao posicionamento em relação as perguntas
feitas. De qualquer modo, peço que, amadurecidamente, prossigamos com os trabalhos de forma que
tenhamos um raciocínio, uma pergunta e em seguida
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uma resposta, porque senão vamos ter aqui uma situação que não vai levar ao que desejamos desta Comissão. Deputado João Magno.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Vou falar
para V.Exa. e para os demais Deputados, e peço que
VExa. preserve minha fala. Não tenho mais perguntas a fazer ao depoente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Mas VExa. tem todo o direito.
O SR. DEPUTADO EXPEDITO JÚNIOR - Quero que minha fala seja respeitada para fazer minhas
considerações, até mesmo registrar minha indignação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Muito bem.

O SR. DEPUTADO EXPEDITO JÚNIOR - É a
primeira vez que fico indignado nesta Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - VExa. tem o direito de ficar indignado.
O SR. DEPUTADO EXPEDITO JÚNIOR- Estou
há mais de quatro sessões aqui, como Relator, e fui
respeitado por todos. Minha palavra não foi amordaçada em momento algum, mas hoje está sendo. É inconcebível que um Deputado, numa Comissão como
esta, comece a falar e seja interrompido, nos momentos mais importantes de sua argumentação, por quem
veio dar declarações. Esta Comissão está fazendo juízo de valor do seu papel. Quero elucidar isso nas perguntas.
Temas dados evidentes de que cartórios foram
roubados aqui no Distrito Federal. Temos dados também de decretos assinados. Temos o relatório de uma
CPI aqui do Distrito Federal. Esse relatório tem que
ser considerado por nós, para levarmos a cabo nosso
relatório que deverá ser encaminhado ao Ministério
Público.
Ser interrompido, no momento em que estou
emitindo a minha opinião, por alguém para dizer que é
o Roriz ou não é o Roriz que fez isso, não dá. Estou dizendo que esta Comissão começa em algum lugar e
vai chegar a algum lugar. Tenho o dever de falar. Se
formos omissos, ficarmos calados aqui nesta Comissão, estamos nos dando a entender que não tem Judiciário, não tem Ministério Público, não tem Poder
Legislativo neste País. Existem agentes nestas instâncias de Poder que não cumprem com seus deveres. Mas, felizmente, em todas elas existem aqueles
que têm profunda responsabilidade para com suas
atribuições.
É em nome desses que acredito chegar a algum
lugar positivo, para o bem da democracia, para o bem
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da ética, para o bem daquilo que se refere ao bom uso
da coisa pública, para preservar direitos de cidadania.
Entendo que estamos colaborando. Nossa função
aqui é muito pequena, é colaborar.
Realizou-se ontem uma conferência aqui no
Distrito Federal, com trezentos pessoas participando.
Estive presente, vários ambientalistas, dezenas de
entidades ambientais do Distrito Federal. Todo o pano
de fundo dessa conferência é o absurdo que está
ocorrendo hoje no Distrito Federal. Aliás, uma situação única neste País, em termos de gravidade. Refiro-me à questão da grilagem de terras no Distrito Federal, com o consenso daqueles que deveriam ter alguma preocupação. Esta Casa deve entrar nessa discussão, pois o Governo Federal tem 49% das ações
da TERRACAp, que é a empresa diretamente envolvida nisso.
Quero deixar aqui registrada a minha indignação. Se eu me sinto enganado, tenho o dever de manifestar o meu descontentamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) -VExa. tem o direito de se indignar e de fazer
suas observações. Concordo com o que VExa. disse
sobre a importância do trabalho. Não tenho mecanismo algum aqui na Mesa para cortar a palavra de "a"
ou "b".
Quando percebi que havia uma fala conjunta do
Parlamentar que estava interrogando e do palestrante, na qualidade de Presidente, o que fiz foi tirar a palavra de ambos para que voltássemos à normalidade.
Passamos, em seguida, a palavra ao Deputado
Geraldo Magela. Independente do tempo que lhe será
concedido para a sua fala, concederemos a S.Exa. o
tempo necessário, uma vez que o Deputado Geraldo
Magela foi citado, embora não seja objeto de investigação. Repito, como disse no início, não temos nenhum documento, nenhuma fita, nenhuma prova contra S.Exa.

O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA- Queria
pedir ao Deputado Geraldo Magela e a todos os Deputados que vão fazer pergunta que se restrinjam ao
que foi fundamentado no requerimento. Qualquer pergunta que vier fora dessa questão, o depoente pode
simplesmente dizer que não vai responder porque é
um direito dele.
Para não ficarmos perdendo tempo, não adianta
perguntar. Vamos falar sobre o que foi deliberado no
requerimento, o que é mais lógico e óbvio.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Lembro apenas que, como já estamos bem
adiantados nesse depoimento e como também o pa-
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lestrante tratou sobre outros temas, no que tange à situação do Deputado Geraldo Magela, não podemos
deixar conceder a S.Exa. tempo para que responda,
pois várias vezes S.Exa. foi citado durante esta reunião.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - O
Deputado Alberto Fraga, além de cumprir algumas
orientações que vêm de outras Casas, agora também
tem a capacidade da adivinhação. S.Exa. está adivinhando o que vou perguntar.
O Deputado Alberto Fraga em boa hora traz
este depoimento. Pelo que estou lendo aqui do requerimento - isso me permite perguntar muita coisa - o
Sr. Edson dos Santos, vulgo sombra, veio aqui para
prestar esclarecimentos sobre grilagem de terras públicas no Distrito Federal.
Sr. Edson, V.Sa. se importaria de declinar o seu
endereço.
O SR. EDSON SANTOS - SQN 415, Bloco "F"
Ap. 206.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA VSa. se importaria de declinar se tem emprego fixo?
O SR. EDSON SANTOS - Tenho.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA Qual?
O SR. EDSON SANTOS - Sou Diretor-Geral da
Rádio OK FM, 104,1.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA V.Sa. se importaria de dizer quem é sócio majoritário
desta rádio?
O SR. EDSON SANTOS - Luiz Estevão de Oliveira Neto.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA VSa. hoje presta serviço a uma empresa do Sr. Luiz
Estevão de Oliveira Neto?
O SR. EDSON SANTOS - Eu dirijo a empresa
dele.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - A
Rádio OK. Sr. Edson, o depoimento que VSa. vem fazer foi solicitado pelo Deputado Alberto Fraga. Outro
dia perguntei ao Deputado Alberto Fraga quem tinha
pedido a ele que fizesse esse depoimento. E o Jornal
de Brasília trouxe várias reportagens, nos últimos
dias, dizendo que VSa. viria fazer um depoimento
bombástico, que traria documentos que mudariam o
rumo da investigação desta Comissão. Esta Comissão, quando foi implantada, tinha a intenção de investigar a questão dos prejuízos dados ao Erário distrital,
no caso do DF, e federal, pela TERRACAP e empresas de ações mistas. Essa questão da destinação,
particularmente, até acho que é uma questão menor
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para o fim desta Comissão, mesmo que possa ter algumas questões de prejuízo. Pelo que V.Sa. declarou
até agora, de fato, não nos permite ver essa alteração
de rumo. No que VSa. poderia nos auxiliar para aprofundarem os rumos da investigação sobre terras, porque, quando depôs na CPI, V.Sa. demonstrou ter muito conhecimento sobre essa questão. No caso, o Dr.
Pedro Passos, à época o acusou de ser grileiro. VSa.
disse que apenas comprava e vendia alguns lotes,
por questões econômicas. O que VSa. pode nos ajudar na investigação dessa questão de grilagem de
terras e prejuízo, independente se tem envolvimento
de Governador Roriz, de Governador Cristovam? No
que V.Sa. pode nos ajudar?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Com a palavra o Sr. Edson.
O SR. EDSON SANTOS - Com relação a comprar e vender lote, no meu depoimento à CPI, não tem
isso; tem que eu construía, correto?
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - É
verdade.
O SR. EDSON SANTOS - Com relação ao vulgo, VExa. com bastante propriedade diz que é responsabilidade de quem põe. VExa. também já pôs no
papel, também é responsabilidade de VExa. V.Exa.
sabe do que estou falando.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Eu
já pus muita coisa no papel, tudo que...

O SR. EDSON SANTOS - Com relação ao
Sombra, sim.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Não
só o que eu coloco no papel...
O SR. EDSON SANTOS - ... vulgo Sombra.
V. Exa. já pôs, correto? Não me sinto atingido negativamente ou positivamente por isso. Com relação à
questão fundiária, tudo que nós tínhamos à época, e
VExa. fazia parte da Câmara Legislativa, na discussão de grilagem de terra, eu volto a afirmar, nós discutimos, foram meses e meses a fio, dias exaustivos,
tudo foi discutido. Agora, no decorrer, e como VExa.
fala com bastante propriedade, e todo o passar desse
tempo, quem me conhece sabe que depois da CPI da
Grilagem, durante o tempo em que estava na Câmara, ainda tivemos alguma coisa que levamos à imprensa, depois que saímos da Câmara, até no próprio
processo eleitoral, não tivemos no meio de nenhuma
questão que dizia respeito à terra ou a qualquer coisa.
Com a criação dessa Comissão também não me manifestei em nenhum momento, nunca dei uma entrevista, nem nada. Embora podia até fazê-lo, não fiz. E
só voltei a essa discussão, em função de uma coisi-
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nha cifrada que saiu no Correio Braziliense na coluna
da jornalista Valéria Blanc, uma carta que a Deputada
Maria José iria trazer, que estaria guardada à sombra,
uma carta cifrada. E não era uma carta que estava
guardada à sombra. Era uma carta que já tinha sido
divulgada, inclusive no próprio relatório da CPI, que é
o caso das: fulano é "a", beltrano é "c" e tal. E aí começaram as acusações de que estaria Deputado "a",
Deputado "b", Deputado "c", fazendo uso ilegal na
mudança de destinação do solo. E aí eu teria que me
tornar repetitivo. Não vejo. Eu liguei para o Deputado
João Alberto anteontem, e falei para ele: Deputado,
se eu soubesse que o que estava sendo discutido na
Câmara dos Deputados era isso aqui que acabei de
ler, sinceramente eu não teria nem pensado em vir
aqui. Porque VExas., me desculpem, são dez anos
de estudo nessa matéria. Quando eu falei que o Relator se sentiu talvez ofendido, que não levará a lugar
nenhum até aqui, em função de tudo que foi trazido
até aqui. Daqui para a frente, pode haver alguma investigação nova; nova, mas baseado no relatório da
CPI, nos depoimentos aqui prestados, eu não vejo.
Com relação à bombástica, está no jornal. Depende
do que é bombástico, depende do que vai ser tratado,
depende do que vai ser me perguntado. Satisfeito,
Deputado Geraldo Magela?
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Só
que nós só podemos perguntar, a partir de informações objetivas que tenhamos.
O SR. EDSON SANTOS - Eu acredito, e V.Exa.
sabe, que se eu hoje não comparecesse a essa reunião, estariam amanhã - televisão, rádio, jornal- a dizer que eu me acovardei. Com certeza.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Devo ressaltar, VSa. sabe, nós propusemos o
convite a partir do requerimento e foi VSa. que confirmou a data de vir aqui.
O SR. EDSON SANTOS - Vou terminar a minha
colocação. E aí, quando falo de declarações que realmente possam mudar mais ainda isso aqui, refiro-me
às fitas que foram gravadas pelo Germano e por outras pessoas, no que concerne ao seu ex-assessor,
Fernando Rios, a pessoas à época dentro da Secretaria que V.Exa. à época era titular e outras pessoas. Eu
seria leviano se aqui chegasse e falasse uma porção
de coisa que eu não pudesse chegar e provar, correto? Então, é tanto... e VExa. não estava presente à
sessão, eu pedi ao Presidente que, para não ocorrer
nenhuma dúvida, e, marcando outra reunião, eu vir
trazer o material, explanar, mesmo porque tem algumas fitas que eu faço parte das conversas, eu sou
uma das pessoas que está envolvida. E aí, se real-
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mente, Deputado Geraldo Magela, todas aquelas
acusações que são feitas, todos os fatos que são realmente bombásticos, não só referente ao nome de
VExa., a diversos Parlamentares, a diversos assessores, forem verdadeiros, realmente, haverá mudança no destino da Comissão.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA VSa. foi informado há quanto tempo desta audiência?
O SR. EDSON SANTOS - Tem quinze dias,
mais ou menos.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - E
não foi tempo suficiente para juntar estas fitas e trazer
hoje?
O SR. EDSON SANTOS - Como eu respondi, e
VExa. não estava presente no plenário, eu não deixo
mais em Brasília nada meu que julgo importante. Na
época da CPI da P2, um auditor militar se dirigiu a um
juiz, solicitando liminar para fazer uma busca e apreensão em minha casa. Dali para cá, eu não guardo
nada mais em Brasília. Nada, absolutamente. E, no
local onde se encontra, em Recife, a pessoa que está
a guardar este material, ela não se encontra em Recite. Eu a esperei até sexta-feira passada, e ainda ontem confirmei o depoimento, e não queria adiar a minha vinda até aqui, porque, com certeza, pareceria
covardia.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA _
Essas fitas que VSa. diz ter, elas foram gravadas a
partir de que situação?
O SR. EDSON SANTOS - Veja bem. À época tinha sido derrubado aquele prédio do Sérgio Naya,
pouco antes, no Rio de Janeiro. Recebi um telefonema do Sr. Germano, que queria falar comigo. Disse
que estava fugitivo da Justiça, porque havia sido decretada a prisão preventiva dele, pelo Dr. Ademar,
Juiz de Planaltina...
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA _ Isso
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TRE que elas não fossem usadas politicamente.
Então, estão guardadas. À época o senhor Germano
me deu autorização para que as entregasse ao Correio Braziliense, ao Jornal de Brasília, ao Presidente do Tribunal e ao Ministério Público, se algo de grave
acontecesse com ele.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Só
poderia ser entregue se acontecesse algo de grave
com ele?
O SR. EDSON SANTOS - Na época, era.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - E
hoje?
O SR. EDSON SANTOS - Vamos chegar lá.
Então, fui a Goiânia e ouvi toda a história dele. Até
porque...
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Na
época, ele ainda estava como fugitivo?
O SR. EDSON SANTOS - Estava. Havia prisão
preventiva decretada.
Fui num final de semana e fiz a primeira gravação. A fita é contínua, não tem cortes. Ela começa e
termina, sem nenhum corte.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA _ Ele
dá entrevista à V.Sa.?
O SR. EDSON SANTOS _ Sim.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Falando, relatando.
O SR. EDSON SANTOS - Relatando, sendo
perguntado e reinquirido, porque queria ver até onde
era ou não verdade. Ele se dizia magoado à época.
Isso aconteceu no final de semana.
Voltamos para Brasília. Em Goiânia, ele estava
hospedado numa casa pertencente ao Pastor Duarte,
em Goiânia. Quando cheguei em Brasília, vi a fita diversas vezes. Retornei a Goiânia no outro final de se-

foi quando?
o SR. EDSON SANTOS - Isso foi antes, bem

mana. Novamente ele respondeu tudo. Fiz isso durante três ou quatro finais de semana, salvo engano, para
ver se havia alguma incoerência nas suas colocações.

antes da eleição, muito antes.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA Antes. Em 1997, 1998?
O SR. EDSON SANTOS - Agora, na eleição
passada.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - O
ano VSa. não lembra?
O SR. EDSON SANTOS - Agora, de cabeça,
não. Mas, inclusive, nas fitas ele faz referência a fundo
de um jogo de futebol. São coisas realmente da época. Não pode haver questionamento sobre a veracidade delas, porque VExa. inclusive requereu junto ao

Feito isso, ele ficou lá. Manifestou o desejo de
conceder entrevista, em Brasília. Deu entrevista ao
Correio Braziliense e à TV Globo, no dia que antecedeu a entrevista de VExa. ainda quando Secretário
de Habitação. A entrevista dele não foi ao ar. VExa.
está satisfeito, Deputado?
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA Então, V.Sa. foi chamado pelo Sr. Carlos Germano,
para que ele lhe fizesse uma série de revelações contra o Governo do PT, envolvendo inclusive a minha
pessoa. V.Sa. gravou essas declarações. O que fez
com elas?
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O SR. EDSON SANTOS - Como havia observa ção dele de só divulgar se houvesse caso grave, guardei-as. Continuei guardando. Quando ele se entregou
à Justiça efoi para CPE, prestou depoimento à Polícia
Civil em que fez menção do meu nome, dizendo que
havia dado entrevistas e gravado outras fitas com outras pessoas. Disse que eu tinha as fitas. Quando ele
me entregou as fitas, e fiquei de posse das entrevistas...
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - As
outras fitas.
O SR. EDSON SANTOS - Não, porque todas as
gravações que ele fez com as pessoas - com Xaxá,
com Fernando Rios, com o Fred, com uma senhora,
cujo nome, salvo engano, é Neuza, com o síndico do
Con4!Jomínio Catavento, local em que o Fernando
Rios ocupava a casa que era dele - foram feitas na
minha presença. Eu ouvi uma das perguntas...
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O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA Não, dois tipos de fitas: a que são fitas que VSa. gravou com ele e o depoimento dele gravado em outras
f~as.

O SR. EDSON SANTOS - Que ele gravou e
uma delas que eu gravei, porque era de uma pessoa
que fazia menção à Secretaria de Hab~ação. E, quando ele liga para essa pessoa, diz: "Olha, você vai ter ligar para fulano, beltrano, tal e taL" Ele pergunta, então, se pode mandar um amigo dele ligar para ela, a
fim de tomar informações. Então, o que fiz: liguei para
a pessoa e ela realmente me deu as informações que
queria, como fazer e tal, quem intermediava dinheiro,
na época, com quem eu deveria ou não deveria falar.
E aí a pessoa citou dois ex-Parlamentares, um deles
VExa..
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Ela
quem?

O SR. EDSON SANTOS - Eu estava junto.
Então, ele havia dito que poderia divulgá-Ias, se houvesse algum fato grave, embora, tivesse por escr~o
todas autorizações. Mas, pelo compromisso assumido entre jornalista e entrevistado - fonte - só as usaria se realmente houvesse alguma coisa grave. GUardei.

O SR. EDSON SANTOS - É uma senhora, parece-me que Neuza. Disse: "Procura fulana na Secretaria de Hab~ação. " No caso seria para procurar - ela
estava presente aqui agora há pouco - a Cléo, que
também é assessora de V.Exa. E aí disse: "Mas com
ela você não fala sobre o dinheiro. Você fala só com o
Fernando Rios, que é quem vai tratar com o Secretário e com o Chico Floresta." Estou divulgando essa
conversa, porque a gravei.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - É
que teve um inquérito policial.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - E
você não a tem aí?

O SR. EDSON SANTOS - Houve o inquérito,
ele então citou meu nome. Fui chamado pela Polícia
Civil para depor. Nesse inquérito, foi- me perguntado
sobre o destino das fitas e respondi que todas estavam guardadas comigo. Pediram as fitas. Disse que
só entregaria as fitas se ele me autorizasse. Como ele
estava preso novamente, seria fácil escrever isso no
papel como prova, porque não tinha contato com ele.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - No
inquérito, o que ele fala sobre as fitas?
O SR. EDSON SANTOS - Não, ele fala que foram feitas. VExa. não tem as cópias dele?
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Eu

O SR. EDSON SANTOS - Eu tenho só a degravação. Só.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA _ PoO SR. EDSON SANTOS - Posso.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - É
importante, Sr. Presidente, requerer o original da f~a
para...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Já fizemos aqui e houve a concordância.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - De
todas as fitas.

tenho cópia.
O SR. EDSON SANTOS - O depoimento do
Germano é bem extenso. V.Exa. gostaria de saber o
quê?
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA Não, porque V.Sa. fala de dois tipos de fita.

O SR. EDSON SANTOS - Eu me comprometi-me com O SR. PRESIDENTE, em função de não
querer faltar a esta audiência e do atraso - essa pessoa só vai chegar na terça-feira próxima -, de trazer
as fitas. Se quiserem me fazer um novo questionamento, estarei aqui, sem problema.

O SR. EDSON SANTOS - Sempre foi falado de
vídeo e áudio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Deputado Geraldo Magela.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Juntos?

dia passar para a Comissão, por favor?
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o SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA -

Seria bom passar a degravação e a fita original ou cópia
sua.
SR. EDSON SANTOS - Tenho aqui as degravações não só da fita a que me referi como a com seu
ex-assessor, Fernando Rios - está aqui e passo a
VExa. -; com o Fred, do PT; esta é a da senhora, e
aqui é onde faz menção ao Condomínio Alto da Boa
Vista, aquele famigerado condomínio; aqui é com o
Delegado Valmir - ele estava fugido -, e inclusive faz
menção também ao nome de VExa., mandando que
o Germano procurasse a imprensa para explodir;
aqui, com o Ferrari, síndico do Condomínio Catavento; aqui, ele conversa com o Xaxá, da Secretaria de
Indústria e Comércio.
Gostaria, Sr. Presidente, que me fizesse o favor
de tirar cópias: Alexandre tenho, Reginaldo também.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Neuza tem, Alexandre tem, Fred, Fernando
Rios.

o

O SR. EDSON SANTOS - Então são destas
duas.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA Essas degravações e fitas não foram entregues à polícia, quando do inquérito, em razão de quê?
O SR. EDSON SANTOS - Na época, fui surpreendido pelo chamamento da polícia. Chegando lá,
disseram que era sobre essas fitas. Então, perguntei:
"Cadê o Germano?" Porque eu tinha o compromisso,
mesmo verbal, como fonte, de que só entregaria se
houvesse alguma coisa com ele. Não houve. Depois
ele se entregou. Chegou a polícia me chamando e
pedi, então... VExa. tem o meu depoimento pedindo
que ele fosse chamado e autorizasse. E ele foi chamado.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - E
não autorizou?
O SR. EDSON SANTOS - Não autorizou. Após
essa não-autorização, ele me ligou e contou o que tinha ocorrido.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Isso
foi em que ano?
O SR. EDSON SANTOS - Isso foi, acredito, no
ano passado ou começo deste. Logo após o depoimento dele. Isso é fácil de comprovar.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Em
1999 ou 2000?
O SR. EDSON SANTOS - Não. O depoimento
dele está aqui: o primeiro foi em 1999; vamos ver o final, quando diz à polícia que não autoriza. Germano
Carlos Alexandre ... Foi em 2000.
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O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Já
neste governo, portanto, com a atual Corregedoria da
Polícia?
O SR. EDSON SANTOS - É, 2000.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Vou
sair um pouco do assunto das fitas e pegar o depoimento de VSa. na CPI.
Naquele depoimento, em determinado momento V.Sa. fala que estava se sentindo ameaçado. Isso
realmente aconteceu?

O SR. EDSON SANTOS - Sim.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Em
razão de quê?
O SR. EDSON SANTOS - Sim, vou responder à
pergunta que VExa. sabe que vou responder: houve
coação ...
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA Mas, como? V.Sa. tem a mesma virtude de adivinho
do Deputado Fraga?
O SR. EDSON SANTOS - Deputado Geraldo
Magela, convivemos por quantos anos na Câmara
Distrital?
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Comigo, muito pouco.
O SR. EDSON SANTOS - Na Câmara Distrital:
eu, servidor e V.Exa., Presidente e depois, ex-Presidente.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Sim,
mas convivência comigo V.Sa. teve muito pouca.
O SR. EDSON SANTOS - É, mas convivemos.
Então, VExa. me conhece ...
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Muito pouca.
O SR. EDSON SANTOS - ... e eu conheço
VExa., há uma relação de respeito.
Então, fui ameaçado não só por um como por diversos. Tanto que o Governo que V. Exa. apoiou me
deu segurança por um bom tempo.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Pelos Passos houve alguma ameaça?
O SR. EDSON SANTOS - Por todos eles. Inclusive registrei a ocorrência policial na 3 a DP.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA Alguém dos Passos, especificamente?
O SR. EDSON SANTOS - O Pedro. Eu estava
em Águas Claras, aliás, no Torto, quando o Deputado
João de Deus inclusive estava lá e o hoje Governador,
na época, ex-Governador. Eu não retiro uma palavra
do que disse, Deputado Geraldo Magela. O que foi,
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foi. A história não é aquela que nós queremos, é a história que é; aconteceu.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Claro.
o SR. EDSON SANTOS - E eu registrei na 3a
Delegacia de Polícia.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA Neste depoimento, V.Sa. diz que teve conhecimento
de uma reunião que aconteceu em Águas Claras com
o Pedro Passos, o Cleomar, o Clóvis...
O SR. EDSON SANTOS - Diversas pessoas.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - ...
Salomão, Márcio Alonso e que teria sido acertado
nessa reunião, com o ex-Governador, na época, Or.
Joaquim Roriz, uma divisão do Distrito Federal entre
os presentes. Em tese, já que estamos falando de...
O SR. EDSON SANTOS - Claro.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - ...
divisão, grilagem de terra pública; seria uma divisão
de terra pública para grilagem.
O SR. EDSON SANTOS - Isso.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - E
que o Governador ganharia lotes em condomínios.
O SR. EDSON SANTOS - Isto.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - O
senhor afirmou isso com conhecimento de causa ou
por ouvir dizer?
O SR. EDSON SANTOS - Veja bem, como falei
agora há pouco - não sei se V.Exa. estava no recinto
-, diversas pessoas, Tarcísio Márcio Alonso, Germano Carlos Alexandre, Salomão Szervinsk - são muitas - e outras mais, surgiram com essa estória, não
só com essa, como a de que ele teria trezentos lotes
no Condomínio RK.
Numa dessas fitas - no caso, não é uma, porque
fiz questão de fazer a primeira, a segunda e a terceira,
salvo engano - o Germano confessa tudo, como aquilo foi armado, como foi protagonizado. E me revolta
até hoje lembrar quando o vi em minha frente contando que usou diversas pessoas, inclusive a mim, para
forjar uma estória daquelas.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA V.Sa. declarou à imprensa essa e estória dos trezentos lotes.
O SR. EDSON SANTOS - Isso foi público no
meu depoimento. Não houve declaração à imprensa.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Foi
público, foi público. E o ex-Governador, atual, hoje,
processou ...
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O SR. EDSON SANTOS - É, ele entregou com
uma interpelação judicial ...
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA Uma interpelação judicial?
O SR. EDSON SANTOS - ... contra mim.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - E
V.Sa. respondeu?
O SR. EDSON SANTOS - Respondi o mesmo
que estou respondendo a V.Exa.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - E aí
ele não entrou com ...
O SR. EDSON SANTOS - Com ação principal?
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA Com ação principal.
O SR. EDSON SANTOS - Não entrou, não entrou.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Não
entrou.
Gostaria de fazer algumas outras perguntas, Sr.
Presidente, e depois de ter um tempo para trazer alguns esclarecimentos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - V. Exa. está com a palavra.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Dr.
Edson, o Sr. Germano, ele foi condenado. Se não me
engano, chegou a ser condenado. E, na época em
que ele prestou essas declarações a V.Sa., ele estava
foragido?
O SR. EDSON SANTOS - Foragido.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - E,
portanto, já condenado, em tese, era um criminoso.
O SR. EDSON SANTOS - Não, eu acho que ele
teve a prisão decretada, mas ele não tinha condenação ainda, não.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Não
chegou a ser condenado?
O SR. EDSON SANTOS - Não, acho que não.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Ele,
em todos os momentos, declarou que tinha ressentimentos com o governo do PT e disse isso inclusive à
imprensa - nós temos matérias jornalísticas sobre
isso. Pode ser que não tenha feito isso nas fitas que
V.Sa. tem.
Qual a motivação que o levou a fazer essas gravações, já que elas poderiam ter esse eixo da vingança, da insatisfação?
O SR. EDSON SANTOS - A mesma motivação
que eu tive e tenho até hoje, e é o que me leva a estar
aqui, de saber realmente a verdade, e não só...
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o SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA VSa. não sabe a verdade, então?
O SR. EDSON SANTOS - Veja bem, e não só...
não sabia, à época, porque, quando ele me ligou, que
falou, então, que houve armação durante a CPI da
Grilagem, para dizer que o Governador Roriz era isso,
era aquilo, que fulano era isso, era aquilo, me interessou. E eu fui. Fui não só uma vez; duas ou três vezes.
Como também, veja bem, é bom frisar - e eu aí me
desculpo com VExa -, VExa. não precisava ter entrado no TRE com relação a essas fitas. Não precisaria.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Não
concordo com...
O SR. EDSON SANTOS - V.Exa. me conhece
muito bem e sabe que, mesmo VExa. sendo do PT, do
PDT, do que quer que fosse, pelo tempo que nós nos
conhecemos, eu não participaria nunca de qualquer
tipo de armação.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Mas
aí é que quero fazer uma pergunta a VSa. Segundo o
que VSa. disse, nesta fita, há denúncias, acusações,
e acusações...
O SR. EDSON SANTOS - Graves.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - ...
graves!
O SR. EDSON SANTOS - Graves.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA Como jornalista e como uma pessoa que, ao longo do
tempo, trabalhou com a questão de grilagem e sabe
que esta questão...
O SR. EDSON SANTOS - Com a investigação.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA Com a investigação. Na CPI, em alguns momentos,
alguns dos grileiros citam VSa. também como grileiro.
O SR. EDSON SANTOS - É.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Mas
isso é questão de lá.
O SR. EDSON SANTOS - É, isso aí não ...
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA V.Sa., como jornalista e como homem que diz estar à
busca da verdade, foi atrás das provas que poderiam
atestar a veracidade daquelas afirmações?
O SR. EDSON SANTOS - Deputado Geraldo
Magela, quando ele gravou comigo, ele gravou e pediu para que não divulgasse. Essa degravação que
tem aí da D. Neuza, eu busquei informação. A gravação que ele fez com Fernando Rios eu ouvi. A que ele
fez com o Valmir eu ouvi.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Ouviu?
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O SR. EDSON SANTOS - Ouvi! Ouvi! Ouvi. A
que ele fez com Fred, com Xaxá, com todo mundo eu
ouvi.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Ouviu, porque você estava ao lado dele...
O SR. EDSON SANTOS - E depois...
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - ...
na hora em que ele estava gravando?
O SR. EDSON SANTOS - E depois, com a degravação à mão, que eu fiz, com a entrega das fitas na
minha mão, eu fui ...
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Ou
seja, você...
O SR. EDSON SANTOS - ... em busca, sim. Fui
em busca.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - No
momento em que ele gravava, você estava junto
dele?
O SR. EDSON SANTOS - Eu estava. Eu estava.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA Estava ajudando ele a gravar?
O SR. EDSON SANTOS - Veja bem. Ele era fugitivo de Justiça.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Certo.
O SR. EDSON SANTOS - Como jornalista eu
posso fazê-lo, sem problema nenhum. Não estou cometendo nenhum crime. Posso ouvi-lo, posso fazer
tudo. Até beneficiar na fuga, se fosse necessário.
Como jornalista, eu posso. E não foi só eu. No caso,
teve o Antonio Vital e outros e outros jornalistas que tiveram acesso a ele, aqui mesmo no Setor Hoteleiro
Norte, no Núcleo Bandeirante, naquele Hotel Guarapari, onde ele ficou alguns dias. Veio a Brasília, tirou
foto, e tal e tal e tal e tal. Eu persegui ele, sim. Eu procurei ouvir.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA -Isso
é fundamental para esse esclarecimento: em todas as
fitas que ele gravou, além das que VSa. gravou com
ele, V.Sa. acompanhou a gravação?
O SR. EDSON SANTOS - Em todas elas eu estava presente. Primeiro, não tinha telefone, não tinha
nada, estava fugido e ele tinha um compromisso comigo, ou seja, eu com ele, de que ele não fosse preso.
É tanto que ele veio a Brasília, fez essas ligações, depois voltou para Goiânia e ele nunca foi realmente
preso, até o dia em que ele caiu na besteira de se entregar, porque disse que ia fazer um acordo.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - E o
que eu perguntei é se ali tem denLmcias graves.
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Tem.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Ele
pediu a VSa. que não divulgasse se ele não sofresse
qualquer coisa grave; ele não divulgou, porque ele
teve oportunidade de declarar tudo isso na polícia...
O SR. EDSON SANTOS - Não, ele declara. Ele
declara.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA Não, não.
O SR. EDSON SANTOS - Só que ele fala o seguinte...
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - O
que ele declara está no depoimento?
O SR. EDSON SANTOS - É, ele declara e diz o
seguinte...
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - O
que tem nas fitas está no depoimento?
O SR. EDSON SANTOS - Não, tem muito mais
coisa.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Por
que ele não teria dito no depoimento?
O SR. EDSON SANTOS - Ele... É porque o senhor, VExa. não o viu nas duas fases da vida dele:
quando ele era um empresário bem-sucedido, embora agisse na ilegalidade, com base na Lei n° 6.766, e
depois. Esse homem estava com um dedo apodrecendo, sem lugar para morar, abandonado pela mulher, tendo um ex-aliado ocupando a residência - que
o senhor sabe -, que l~ra o Fernando Rios ocupando
a residência dele; a ex-esposa dele querendo o imóvel, o Fernando Rios não querendo entregar...
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA Não, mas ele não deu esse depoimento nessa época,
não. V.Sa. aí tem um equívoco.
O SR. EDSON SANTOS - Não, não, não.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - O
depoimento...
O SR. EDSON SANTOS - Aqui, quando ele se
entregou na Polícia Civil, ele estava no mesmo estado.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Pois
é, mas aí já foi, pelo que me consta, bem à frente, porque ele dá dois depoimentos: ...
O SR. EDSON SANTOS - Não, eu estou falando do que VExa. perguntou do inquérito.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - ...
um, ao final. .. Sim, do inquérito; estou falando do inquérito. Ele dá um depoimento, se não me engano, no
final de 1998, quando se entrega espontaneamente...
O SR. EDSON SANTOS - Isso.
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O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - ... e
ele dá um depoimento; depois, em 1999; ele repete o
depoimento e dá outras informações. A minha pergunta é: as gravações foram feitas antes de ele se entregar ou depois?
O SR. EDSON SANTOS - V.Exa., quando fez o
requerimento para o TRE, sabe que foi antes de se
entregar.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Foi
antes de se entregar.
O SR. EDSON SANTOS - Foi bem antes. Foi
antes da eleição que VExa. entrou para que eles não
fossem usados politicamente pelo PI, e aí é onde volto ao Sombra...
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Pelo
PMDB.
O SR. EDSON SANTOS - ... pelo PMDB, vulgo
Sombra, que VExa. também escreveu.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Tenho aqui uma matéria do Correio Braziliense, de 20
de julho de 2000, que diz que VSa. tentou forjar três
denúncias contra o ex-Senador Antonio Carlos Magalhães.
O SR. EDSON SANTOS - Ótimo.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - O
que VSa. tem a dizer sobre isso?
O SR. EDSON SANTOS - Tudo.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA- Sr. Presidente, é o assunto que eu falei. O que isso tem a ver
com a Comissão, pelo amor de Deus?
O SR. EDSON SANTOS - Eu ace~o. Esta eu
aceito.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA- Mas
isso não tem nada a ver com a Comissão. O Deputado
Magela está falando há 40 minutos!
O SR. EDSON SANTOS - Mu~o obrigado, Deputado Geraldo Magela, pela oportunidade.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA- Vamos
nos ater ao negócio da grilagem de terra.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA Estou dando um presente ao depoente.
O SR. DEPUTADO EXPEDITO JÚNIOR - Já
começou a Ordem do Dia.
O SR. EDSON SANTOS - Mu~o obrigado, Deputado Geraldo Magela. Agora, Deputado Alberto
Fraga, está respondido o porquê da mala; agora, Sr.
Presidente, está respondido. Eu faço questão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Permita-me.
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Deputado Alberto Fraga, quero lembrar que ele
está aqui como convidado. Os Parlamentares têm o
direito de fazer a pergunta.
O SR. EDSON SANTOS - Eu aceito a pergunta.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Não vamos poder fugir da responsabilidade.
O SR. EDSON SANTOS - Muito obrigado, Deputado Geraldo Magela. Muito obrigado! Muito obrigado, mesmo!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - VExa. não estava interessado na mala?
(Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Está
interessado na mala, Deputado? Vamos ver a mala,
Deputado. Calma!
(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Muito bem. Sr. Edson com a palavra.
O SR. EDSON SANTOS - Vou começar pelo
começo da sua pergunta, bem no início. Deputado
Geraldo Magela, eu não tenho vergonha de ser diretor da Rádio OK FM, eu não tenho vergonha de trabalhar com o ex-Senador Luiz Estevão, porque...
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Isso
eu não lhe perguntei, até porque...
O SR. EDSON SANTOS - Veja bem, Deputado
Geraldo Magela, eu gostaria de...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - ... se
tivesse, não trabalharia.
O SR. EDSON SANTOS - Certo. Mesmo porque...
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - E
VSa. -quero até fazer um reparo-, VSa. tem o direito
de trabalhar onde quiser, com quem quiser e ganhar
de forma digna e séria, honesta ...
O SR. EDSON SANTOS - Isto. E sempre fiz
isso.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - ... o
dinheiro de VSa. Não tenho qualquer reparo ao salário que V.Sa. ganha como empregado de quem quer
que seja.
O SR. EDSON SANTOS - Deputado Geraldo
Magela, já que V.Exa. me cortou, eu me darei o direito, se VExa. me permitir, também de lhe dizer. As perguntas que VExa. fez a mim, no início, só tinham um
objetivo: levar a isso aqui, levar a este jornal. Só. Só
isso, Deputado Geraldo Magela. Mas, como estava falando a VExa., eu não tenho vergonha, eu não tenho
por que me envergonhar. Eu conheço o ex-Senador
Luiz Estevão há muitos anos e devo um único favor a
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ele, quando fui acusado. Em função de não fazer parte daquela armação contra o Deputado Manoel de
Andrade, eu fui acusado de bandido, de ser bandido,
pelo editor do Correio Braziliense. À época, o único
Parlamentar que me defendeu - e olhe que o seu colega de partido e de bancada, na época da CPI, me
defendeu com toda ênfase. Quando eu não participei
daquele evento do Manuel de Andrade... Lamentavelmente aqui não tem uma das testemunhas que estavam na residência oficial, que é o Deputado João de
Deus. Aí a coisa mudou. Mas ele foi o único que me
defendeu. Nem o Deputado com quem trabalhava subiu à tribuna para me defender.
(Não identificado.) - Quem é esse Deputado?
O SR. EDSON SANTOS - Cafu. Quando Pedro
Passos me acusou de ser bandido, o grileiro que estirou uma ficha quilométrica lá, ele levantou e disse que
tudo era mentira, calcado nos documentos oficiais
que ele tinha.
E aí vamos à pergunta do Correio Braziliense.
Estou a sua inteira disposição para responder o que
VExa. quer saber.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - O
que quero saber é que a matéria diz ...

O SR. DEPUTADO EXPEDITO JÚNIOR - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Pela ordem, concedo a palavra ao Deputado
Expedito Júnior.
O SR. DEPUTADO EXPEDITO JÚNIOR - Sr.
Presidente, já começou a Ordem do Dia, e, conforme
o Regimento da Casa, ao iniciar a Ordem do Dia, devem ser suspensas as reuniões das Comissões. Sei
que o assunto é importante e faria um apelo ao Deputado Geraldo Magela para que, depois, o jornalista
Edson Santos respondesse a essas dúvidas sobre
essa questão do ex-Senador Antonio Carlos Magalhães para o próprio Deputado.
O SR. EDSON SANTOS - Não, mas aí, Deputado, VExa. me permita. Está aqui a colocação...
O SR. DEPUTADO EXPEDITO JÚNIOR - Só
um minutinho, Presidente. Gostaria de fazer uma solicitação a VExa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Com a palavra o Deputado Expedito Júnior.
O SR. DEPUTADO EXPEDITO JÚNIOR - Ouvimos bastante o Deputado Geraldo Magela. Cheguei
aqui no início da reunião e considero importante o assunto, e deve ser debatido. O Relator também trouxe
à luz da discussão alguns questionamentos ao jornalista, como também ao Deputado Alberto Fraga. Gos-
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taria de fazer um apelo a V.Exa. não para suspender,
para que tiremos proveito desta reunião e possamos
avançar nos nossos requerimentos que já temos pautado para votação. Gostaria de pedir a V.Exa. que pedisse ao Deputado Geraldo Magela e ao jornalista
Edson Santos... Acho que as perguntas feitas e os
questionamentos dirigidos ao jornalista já estão a
contento desta Comissão. Gostaria de apelar a VExa.
para que terminássemos com esta audiência pública
e iniciássemos a nossa reunião ordinária, seguindo a
pauta dentro de um acordo, para que não avoquemos
o Regimento Interno. Então, vamos suspender esta
reunião.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Deixe-me ver como poderíamos fazer. Quero
lembrar aos participantes que tínhamos uma reunião
extraordinária - da audiência pública - seguida de
uma reunião ordinária, com uma pauta previamente
acordada. O que pode ser feito é suspender a audiência, fazer a votação, em seguida, convoca-se, durante
a ordinária, uma audiência, para que continue o depoimento. É a única forma que há. Se o Deputado Expedito Júnior pede, por uma questão de ordem e com
base no Regimento, em relação ao início da Ordem
do Dia, podemos ter a situação na qual somos obrigados a encerrar esta reunião.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA- Sr. Presidente, é só o nosso Deputado Geraldo Mage/a ser
mais incisivo e concluir as suas perguntas.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - São
mais três perguntas e a conclusão.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA- O problema é que o Geraldo Magela ocupou 48 minutos!
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - E
VExa. é o autor do requerimento, não é?
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA- Pois é.
E eu não usei ... Fiz perguntas e obtive respostas.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Tenho mais três perguntas e a minha conclusão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - O.k., Deputado Expedito?
O SR. DEPUTADO EXPEDITO JÚNIOR - O.k.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Então, Deputado Geraldo Magela, queira repetir a pergunta.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Quero saber, Dr. Edson, esta é uma reportagem pública,
que acusa VSa. de haver forjado três denúncias pesadíssimas contra o Senador Antonio Carlos Magalhães. Aqui é uma reportagem longa, de uma página,
em que uma testemunha diz que foi procurada e que

Sext<l-lCira 22

02319

V.Sa., com a ajuda do, à época, Senador Luiz Estevão, tentou forjar acusações contra o Senador Antonio Carlos Magalhães. É uma matéria longa ...
O SR. EDSON SANTOS - Conheço-a em seu
inteiro teor.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - ...
que diz que V.Sa. foi o autor de um processo de forjar
denúncias e dossiês. Eu não vi desmentido no jornal.
Não conheço. Não conheço, pode ser que esteja desinformado...
O SR. EDSON SANTOS - Totalmente.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA- ...de
alguma ação judicial de V.Sa. contra o jornal por calúnia, difamação. Não conheço; pode ser que tenha.
Gostaria de saber: esta reportagem, que foi assinada
pelo Sr. Policarpo Júnior, é mentirosa? E se quiser fazer algum outro comentário, ...
O SR. EDSON SANTOS - Vou fazer, vou fazer.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - ...
por favor, pode ficar à vontade.
O SR. EDSON SANTOS - Eu espera por isso,
com certeza, hoje nesta Comissão. E por isso vim
com...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Sr. Edson.
O SR. EDSON SANTOS - V.Exa. conhece o Deputado Marcos Rolim, é óbvio, do PT do Rio Grande
do Sul. VExa. conhece o Deputado Nelson Pellegrino,
é óbvio, da Bahia.
Essa história, Deputado Geraldo Magela, ela se
iniciou por denúncias, e o Deputado Alberto Fraga conhece uma das pessoas, em função da profissão dele,
no caso. Isto aqui. Veja: "Dossiê sobre Camaçari".
Há muito tempo, muitos anos atrás, conheci um
pessoal de Camaçari que me trazia sempre notícias
sobre mortes existentes naquela cidade e que seriam
feitas por um esquadrão da morte. Isso se arrastou
durante um bom tempo. Desaguou na D. Késia, que
está aí. O Deputado Nelson Pellegrino sabe da história, conhece; a Deputada Estadual Moema conhece a
história; o Serviço de Proteção à Testemunha sabe de
toda a história; o ex-Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal sabe da história; a Comissão
de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados
sabe da história; o Ministério Público Federal sabe da
história, e a estória desta moça aí, não chegou a hora
de contar o porquê de ela ter feito isso. Essa moça deixou o Serviço de Proteção à Testemunha, veio para
Brasília, nós nos cotizamos para matar a forme dela e
de todos os filhos, a Polícia Militar do DF deu-lhe segurança, ela viria depor no plenário desta Casa sobre
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as investigações sobre narcotráfico, roubo de carga,
ela protocolou documentos aqui para fazer. Então, o
que acontece? No episódio da cassação do Senador
Luiz Estevão, me aparece essa senhora, que já não
estava mais sendo ajudada por nenhum desses órgãos, nenhum - Polícia Militar, Deputado Rolim, ninguém, ninguém, ninguém -, e cria essa estória, ela, a
expensas do Promotor Federal Luiz Francisco.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - E o
Policarpo Junior engoliu?
O SR. EDSON SANTOS - Engoliu, engoliu e me
entrevistou. Eu lhe disse: "Policarpo, essa história aí
não existe. Você consulta o Correio Braziliense de
poucos meses atrás, que você vai encontrar uma matéria sob o título "Tráfico de Drogas na Bahia tem Sindicato", escrita por uma jornalista do Correio. Agora, o
porquê do Policarpo ter escrito, mesmo sabendo de
toda a história, eu não sei. A estória que essa moça
criou aí eu sei. Só que eu acho que o momento não é
adequado para eu contar ainda. Agora, que eu tinha
certeza de que V.Exa. faria essa pergunta eu tinha.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - E aí
quero perguntar: VSa. sabe como foram as minhas
relações com o Senador Luiz Estevão na Câmara Legislativa, enquanto Deputado e, depois, como Senador? VSa. tem alguma informação sobre isso?
O SR. EDSON SANTOS - Eu, além de tê-Ias,
acho que elas não são pertinentes ao objeto da Comissão e o objetivo qual VExa. deve dar com essa
pergunta. Deputado Geraldo Magela, se não me sujeitei, numa estrutura de poder, numa estrutura de Governo, a fazer parte de uma armação que acusou o
Deputado Manoel de Andrade de ser traficante de
drogas, não seria hoje, com o ex-Senador Luiz Estevão, que eu faria qualquer composição para prejudicar "b", "c", "d" e até VExa., porque, se assim eu procedesse, no episódio da Estrutural, eu não teria defendido o Governador que VExa., na época, servia
como base de sustentação. Fui o único que o defendeu em uma emissora de rádio. Não participo, Deputado Geraldo Magela. Não tenho bens, não tenho dinheiro, não tenho nada, mas de armação eu não participo com ninguém.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Sr.
Presidente, quero fazer minhas considerações finais.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Pois não. Pode fazer.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Primeiro, até porque fui citado pelo Dr. Edson, há algum
tempo, exerci, no Governo do Distrito Federal, um cargo que considero da maior importância: fui Presidente
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da Câmara Legislativa na época da CPI da Grilagem
da Terra e não a acompanhei muito de perto, porque
infelizmente a situação da Presidência não permitia.
Considero que foi um trabalho sério. Até que me provem o contrário, não há nenhuma razão para duvidar
daquele trabalho. Posteriormente, quando saí da Presidência, fui convidado, um tempo depois, a assumir a
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação.
E assim o fiz.
Sempre fui uma pessoa que teve interesse, tendo sido o primeiro Relator de um projeto de regularização dos condomínios no Distrito Federal. Como, na
época, o projeto apresentado visava regularizar indiscriminadamente os condomínios, com o que, naturalmente, eu não podia concordar, não o relatei daquela
forma. Fui, então, convidado para ser Secretário de
Habitação. Graças a Deus, em três meses e meio,
conseguimos fazer muito do que podia ser feito naquele momento. E ali tivemos uma ação muito clara e
aberta.
É interessante que essas fitas que o Dr. Edson
Santos menciona são citadas num inquérito policial
em que o Sr. Germano Carlos Alexandre se apresenta espontaneamente para prestar um depoimento e
fala de acusações que existiriam contra mim e outras
pessoas do Governo. Não a sustenta, não apresenta
as fitas, não dá provas, não dá absolutamente nada.
Acompanhei com muito interesse esse inquérito, porque eu queria ver aonde ele ia dar. Tenho interesse
enorme nessas fitas, porque venho sendo chantageado em função delas. E o interessante, Sr. Presidente,
é que esse inquérito foi arquivado por decisão de uma
Juíza. Seguindo inclusive a orientação do Ministério
Público, mandou arquivar o inquérito e disse que não
havia nada e pediu que fosse processado o Germano
Carlos Alexandre por difamação caluniosa. Eu, particularmente, tão logo foi publicada no Jornal de Brasília uma matéria insinuando que eu poderia ter recebido propina, entrei com uma queixa-crime, não foi sequer com interpelação judicial. O engraçado é que
nos endereços que tínhamos o Sr. Carlos Germano
nunca foi encontrado. Agora, Sr. Presidente, eu disse
que tinha muito interesse nessa vinda do Dr. Edson
aqui, porque hoje eu sou indicado, por um conjunto de
partidos, candidato a Governador e já sabia que urna
série de coisas ia começar a existir. Mas quero contar
uma história que considero da maior importância para
essa investigação e depoimento. Infelizmente, faço-a
pela primeira vez.
Em 1998, tomei conhecimento de que havia
uma fita gravada do tal Germano Carlos Alexandre
com uma outra pessoa que não sei quem era. Nessa
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fita, dizia-se que eu e outras pessoas tínhamos recebido dinheiro para regularizar condomínios, especialmente um determinado condomínio. Eu tive, naturalmente como ação preventiva, de ir à Justiça, para que
essa fita não pudesse ser usada contra mim. Eu não
queria direito de resposta, até porque, se alguém tem
uma fita como essa, tem de ir à Justiça fazer uma denúncia formal! Tem de denunciar! Se alguém recebeu
propina, tem de ser denunciado, investigado e, se
comprovada a culpa, processado e punido! O problema é que essas fitas, às vezes, não servem para provar a verdade.
Na época, o tal condomínio, para o qual, em
tese, teríamos recebido propina para regularizar, teve
suspensa sua regularização por mim. Nessa época,
eu sequer sabia da fita. E suspendi devido à matéria
do Correio Braziliense. É engraçado, porque hoje o
editor Paulo Pestana, do Jornal de Brasília, a quem
respeito profundamente como jornalista, divulga matérias anunciando que O SR. EDSON SANTOS viria
aqui fazer um depoimento bombástico, faz um editorial elogiando nossa coragem de suspender a regularização do tal condomínio, falando da nossa coragem,
transparência e firmeza com que fizemos isso. Mas
como eu soube dessa fita, Sr. Presidente? Se era
uma fita entre dois bandidos, como eu soube dela?
O SR. EDSON SANTOS- Um aparte, Deputado?
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA- Não.
Estou fazendo minhas considerações finais.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Informo que a palavra está com o Deputado.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA Como é que eu soube dessa fita? Quero contar aqui
publicamente, porque isso tem de ser registrado.
Certa manhã, chego à Câmara Legislativa e sou
interceptado pelo SR. EDSON SANTOS na garagem.
Ele me diz rapidamente o seguinte: "Deputado, há
uma fita muito grave contra o senhor que vai ser usada pelo PMDB na televisão".
O SR. EDSON SANTOS - É...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - A palavra está com o Deputado.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA "Esta fita foi gravada por dois grileiros, um dos quais é
o Sr. Germano Carlos. O Sr. Luiz Estevão prometeu a
ele 50 mil reais para gravar a fita, e ela vai ser usada
contra o senhor. E o Luiz Estevão não pagou".
O SR. EDSON SANTOS - Eu falei a VExa.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - "0
Luiz Estevão não pagou os 50 mil reais, e nós precisamos pagar os 50 mil reais para o Germano, porque
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ele está numa situação difícil. Então, quero saber se o
senhor tem como arrumar os 50 mil reais, eu devolvo
a fita para o senhor. Mas eu quero um pouco mais,
porque existem outras despesas a serem pagas. Se o
senhor puder nos arrumar 100 mil reais, eu devolvo
essa fita para o senhor". Fiquei assuntado e lhe disse:
"Não tenho esse dinheiro, não tenho como arrumar
esse dinheiro, mas vamos conversar de novo sobre
esse assunto". Esse assunto não voltou mais à pauta,
porque eu queria armar um flagrante e não consegui
armar esse flagrante. Isso foi numa conversa... Quem
conhece a Câmara Legislativa, como os Deputados
Benício e Agnelo Queiroz, sabe que há uma garagem
que dá entrada ao plenário. Fui abordado ali numa
única conversa. Portanto, Sr. Presidente, tentei armar
um flagrante depois dessa conversa. Tanto que, em
seguida, sabendo da fita, uma fita gravada por dois
bandidos para me incriminar, entrei no Ministério PÚblico Eleitoral e eu só podia saber dessa fita se alguém que tivesse participado dela pudesse me contar. E aqui ficou provado como é que elas foram gravadas. Aqui ficou provado como elas foram produzidas.
Sr. Presidente, fiz questão que este depoimento
ocorresse. No dia em que o requerimento foi apresentado, pedi a VExa. que não apenas o aprovasse, como
também convidasse o jornalista Edson Santos para
aqui vir. Porque ele tinha de vir. Eu queria que ele trouxesse as fitas hoje! Eu queria que ele trouxesse. Eu
quero que essas fitas apareçam, para que possamos,
de fato, acabar com essa chantagem, feita, às vezes,
nas páginas dos jornais, dizendo que alguém vai ser
acusado. E eu, quando era Presidente da Câmara e
como Deputado Federal, abri meu sigilo bancário, meu
sigilo telefônico e meu sigilo fiscal, que estão abertos.
Sr. Presidente, considero que este depoimento
não ajudou em absolutamente nada a mudar os rumos da investigação. Faço esta denúncia formal e
essa observação a VExa., para que V.Exa. e o Relator saibam da gravidade desse depoimento aqui hoje.
Espero que possamos inclusive analisar as fitas que
serão entregues, que eu espero que sejam entregues, e VExa. podia estabelecer um prazo de dez
dias ou menos ou em que o convidado achar que
deva entregá-Ias.
Com isso, Sr. Presidente, encerro minhas considerações finais sem nenhuma pergunta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington Dias)
- Quero falar à Comissão sobre a importância do esclarecimento que faz o Deputado Geraldo Magela. A Comissão tem a idéia de concluir os trabalhos ainda este
ano, até dia 15 de dezembro. Portanto, nós gostaríamos
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que chegasse, até a próxima semana, esse material, já
que VExa. afirma que há essa condição.
Devo informar, para que fique registrado em ata
e para que não haja pressão ou dúvida sobre isso,
que as degravações não serão publicadas, pelo menos por parte da Comissão, até que tenhamos a posse das fitas e sua devida análise, para evitar que te nhamos a autoria da publicação de um texto sem termos a confirmação em fita e documentos.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA- Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) -Informo para que não haja da imprensa Parlamentar qualquer dúvida sobre isso. Vai ser uma de gravação escrita. Estamos aguardando as fitas, vamos analisá-Ias, e só então a Comissão, com todo o
material desse trabalho, poderá dar ou não conhecimento à parte interessada.
Com a palavra o Deputado Alberto Fraga.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA- Sr. Presidente, discordo do Deputado Geraldo Magela, ao
desqualificar, dizer que o depoimento do jornalista
Edson Santos não serviu para nada. Perdoe-me
V. Exa.
Fiz perguntas diretas, como, por exemplo, se
ele era colaborador do PT ou do PMDB, e S.Sa. disse
que nunca foi; se tinha conhecimento ou prova do envolvimento do Governador durante a grilagem de terra em resultado da CPI, e S.Sa. declarou textualmente que não tinha nenhum envolvimento. Perguntei sobre mudanças... Quer dizer, as declarações dadas
pelo jornalista Edson Sombra são de fundamental importância. VExa. e todos aqui são testemunhas de
que o Deputado Geraldo Magela procurou mais ressalvar seu envolvimento, porque há denúncias aqui e
se declarou que há fitas que provam o envolvimento
do Deputado Geraldo Magela, e a conversa ficou em
torno disso.
Faço questão de ressaltar que várias perguntas
foram feitas ao jornalista, e ele respondeu, de forma
bem clara, nítida, transparente e concisa, que não havia nenhum envolvimento do Governador. Dizer que
esse tipo de declaração não tem importância, não
posso concordar com isso. VExa. sabe que sou bem
breve, ao contrário do Deputado Geraldo Magela, que
passou 56 minutos falando, para, no final, chegar a
uma denúncia, que, agora, precisa ser apurada.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Tem VExa. a palavra.
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O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Não
quero entrar em polêmica com o Deputado Alberto
Fraga, porque respeito a opinião dele. S. Exa. pode ter
a opinião que quiser. Simplesmente manifestei urna
opinião sobre o depoimento do Dr. Edson dos Santos.
Acho que, de fato, não ajudou. Mas isso é questão de
opinião. O Deputado Alberto Fraga pode ficar com a
opinião dele, que eu a respeitarei.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Com certeza. Não vamos chegar a um consenso de opinião. Cada um tem a sua.
Agradeço ao jornalista Edson Santos a presença.
O SR. EDSON SANTOS - Se fosse possível,
gostaria de fazer minhas considerações com relação
ao que o Deputado Geraldo Magela relatou.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Vamos caminhar agora para um linha na qual
vamos votar. A pauta já está acertada. O Deputado
Geraldo Magela fez esclarecimento em relação ao
que foi citado antes.
(Não identificado) - Fizemos um acordo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Foi um depoimento.
Antes de encerrar os trabalhos, convoco os Srs.
Deputados para reunião ordinária deliberativa para
apreciação da pauta.
Estão encerrados os trabalhos.
Em seguida, vamos dar início à reunião extraordinária, conforme acordado.
Agradecemos, então, ao convidado a presença.
O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Sr.
Presidente, pela ordem. Estão previstos outros depoimentos para a semana que vem?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Na terça-feira, está previsto o depoimento do
Delegado Mauro. Lembro que ficamos de ver se se fazia junto com outros. Precisamos de algum tempo
para a alteração das fitas para efeito da ata. Em seguida, estaremos entrando na pauta.
Ata
da
Trigésima
Quinta
Reunião
Extraordinária (Deliberativa) Realizada em 14 de
novembro de 2001.
Às doze horas e dois minutos do dia quatorze de
novembro de dois mil e um, reuniu-se a Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle, no Plenário 09 do
Anexo 11 da Câmara dos Deputados, com a presença
dos Senhores Deputados Wellington Dias - Presidente; João Magalhães, Marcos de Jesus e João Caldas
- Vice-Presidentes; Max Mauro, Expedito Júnior, Dr.
Heleno, Fernando Diniz, Luiz Fernando, João Magno
e Fernando Zuppo - Titulares; Regis Cavalcante, Má-
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rio Assad Júnior, Antônio do Valle e João GrandãoSuplentes. Compareceu também o Deputado Ronaldo Caiado, como não-membro. Deixaram de comparecer os Deputados Fioravante, Iberê Ferreira, Manoel Salviano, Paulo de Almeida, Rommel Feijó, Wagner
Rossi e Wigberto Tartuce. Abertura: Havendo número
regimental, o senhor Presidente declarou abertos os
trabalhos e colocou à apreciação do Plenário a Ata da
trigésima terceira reunião, realizada no dia sete de
novembro de dois mil e um. Em votação, a Ata foi
aprovada. O Deputado Expedito Júnior solicitou a incusão de um requerimento extrapauta. O Presidente
acolheu a solicitação que foi aprovada pelo Plenário.
Ordem Do Dia: A - Requerimentos: 1) Requerimento
n° 124/01 - do Sr. Sérgio Novais - que "solicita a realização de auditoria no contrato firmado entre a Secretaria de Educação do Estado do Ceará e a Editora
Globo para a aquisição de material didático do Telecurso 2000". O requerimento foi retirado de pauta em
função da ausência do autor. O senhor Presidente solicitou ao Deputado João Magalhães, Primeiro
Vice-Presidente, que assumisse a presidência da
Mesa, para a apreciação do próximo item. 2) Requerimento n° 126/01 - do Sr. Wellington Dias - que "requer a realização de audiência pública para tratar sobre as denúncias acerca da facilidade, divulgada pela
imprensa, com que são cometidas fraudes no comércio exterior". O Presidente passou a palavra ao Deputado Wellington Dias para encaminhar a matéria. Em
votação, o requerimento foi aprovado. 3) Requerimento
n° 127/01 - do Sr. Fioravante - que "solicita informações ao Senhor Procurador Geral da República a respeito das apurações de fraudes cambiais em processos de importação inexistentes e das responsabilidades dos que as praticaram". O requerimento foi retirado
de pauta em função da ausência do autor. 4) Requerimento n° 128/01 - do Sr. Fioravante - que "solicita informações ao Senhor Ministro da Fazenda referentes a
evolução da arrecadação de Imposto de Renda entre
os anos de 1994 a 2001 ". O requerimento foi retirado
de pauta em função da ausência do autor. 5) Requerimento n° 129/01 - do Sr. Fioravante - que "solicita informações ao Senhor Ministro da Fazenda sobre a
evolução orçamentária dos gastos nos setores considerados sociais e os gastos com juros, encargos e
serviços da dívida pública externa". O requerimento
foi retirado de pauta em função da ausência do autor.
B - Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das
Comissões: 6) Proposta de Fiscalização e Controle nO
7/99 - do Sr. Geraldo Magela, Ricardo Berzoini, José
Pimentel, Wellington Dias e João Grandão - que "propõem que a Comissão de Fiscalização Financeira e
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Controle fiscalize as operações de empréstimo do
Banco do Brasil para a Construtora Encol". Relator:
Deputado Milton Temer. Relatório Prévio: pela implementação. A proposição foi retirada de pauta em função da ausência do relator. 7) Proposta de Fiscalização e Controle n° 48/01 - do Sr. Manoel Vitório - que
"propõe que a Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle fiscalize a execução do Programa Pantanal,
sob a responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente". Relator: Deputado João Grandão. Relatório
Prévio: pela implementação. A proposição foi retirada
de pauta em função da ausência do relator. 8) Proposta de Fiscalização e Controle n° 52/01 - do Sr. João
Magno - que "propõe que a Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle, fiscalize o Banco Central do
Brasil, em sua ação no que concerne à atuação daquele órgão no controle das abusivas tarifas e juros
extorsivos que os bancos brasileiros estão cobrando,
proporcionando fabulosos lucros, especialmente nos
bancos privados". Relator: Deputado Marcos de Jesus. Relatório Prévio: pela implementação. A proposição foi retirada de pauta em função da ausência do
relator. O Deputado Ronaldo Caiado, vice-líder do Bloco PFUPST, requereu verificação de votação e sendo
confirmada a ausência de quorum no Plenário, às
doze horas e oito minutos, o Presidente encerrou os
trabalhos, tendo antes, convocado reunião ordinária
deliberativa para o dia vinte e um de novembro, quarta-feira, às nove horas e trinta minutos, neste plenário.
Os demais itens constantes da pauta não foram apreciados. E para constar, eu, Maria Helena Pinheiro
Monteiro, Secretária, lavrei a presente Ata, que será
publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
Ata da Trigésima Sexta Reunião Ordinária,
realizada em 20 de novembro de 2001.
Às quatorze horas e quarenta e oito minutos do
dia vinte de novembro de dois mil e um, reuniu-se a
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, no
Plenário n° 6 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados,
com a presença dos Senhores Deputados Wellington
Dias - Presidente; Fernando Diniz, Fernando Zuppo,
João Magno, Luiz Fernando e Wagner Rossi - Titulares; Carlos Nader - Suplente. Compareceram também os Deputados Alberto Fraga e Pedro Celso,
como não-membros. Deixaram de comparecer os Deputados Dr. Heleno, Expedito Junior, Fioravante, Iberê
Ferreira, João Caldas, João Magalhães, Manoel Salviano, Marcos de Jesus, Max Mauro, Paulo de Almeida, Rommel Feijó e Wigberto Tartuce. Abertura: O
Presidente declarou aberta a reunião ordinária de audiência pública, destinada a debater a "apuração dos
prejuízos causados pela mudança de destinação de
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uso de áreas alienadas e pelas ações de grilagem de
terra pública", com a presença do doutor Mauro Aguiar Machado, Delegado-chefe da 1ya Delegacia, a
quem o Presidente convidou para compor a mesa. O
Presidente comunicou ao convidado que ele teria o
prazo de vinte minutos para fazer sua exposição e aos
Deputados que disporiam de três minutos cada, para
interpelar o convidado. O Presidente passou a palavra ao expositor, senhor Mauro Aguiar Machado, que
iniciou sua exposição comentando sobre as visíveis
falsificações de documentos para comprovar posse
de terras no DF. Salientou que o problema da grilagem de terras no Distrito Federal vem crescendo a
cada ano. De acordo com ele, em 1995, havia apenas
um condomínio irregular no DF. Hoje, são 647. Desses, a Procuradoria-Geral já disse que 297 são totalmente inviáveis, pois ou estão situados em áreas de
reserva ambiental ou demandariam altíssimos investimentos para a preservação do meio ambiente. O senhor Mauro Aguiar Machado salientou que, se o DF
não começar a controlar a grilagem, em 15 anos faltará água potável. O expositor apresentou cópia de sentenças oferecidas a processos afirmando que as
mesmas não puniram os responsáveis pela "grilagem
de terras". Em seguida esclareceu o objetivo do trabalho realizado no DEMA, como Delegado do Meio
Ambiente. Atribuiu ao Poder Público grande parte da
culpa pela continuidade do "parcelamento irregular do
solo" e pela falta de punição severa. Citou a existência
de uma "indústria de liminares que facilita a continuidade destas irregularidades. Enfatizou ser necessária
uma mudança urgente na legislação atual, e que se
invista numa fiscalização integrada que funcione vinte
e quatro horas e em todo o país. O Presidente agradeceu ao senhor Mauro Aguiar Machado pela sua exposição e a seguir passou a palavra ao Deputado João
Magno, relator da Proposta de Fiscalização Financeira n° 56/2001, para formular questões ao convidado.
O Presidente agradeceu ao senhor Mauro Aguiar Machado pela sua presença. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, às quinze horas e quarenta e quatro
minutos, o Presidente encerrou os trabalhos, tendo
antes, convocado os senhores Deputados para participarem da reunião de Audiência Pública, sobre este
mesmo tema, a ser realizada dia vinte e um de novembro do corrente ano, às nove horas, no plenário
nove. E para constar, eu, Maria Helena Pinheiro Monteiro, Secretária, lavrei a presente Ata, que será publicada no Diário da Câmara dos Deputados.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Declaro aberta a reunião ordinária de audiência pública, destinada a debater temas envol-
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vendo a apuração dos prejuízos causados pela mudança de destinação de uso de áreas alienadas e
pelas ações de grilagem de terra pública, com a presença do Dr. Mauro Aguiar Machado.
Convido o palestrante para compor a Mesa.
O requerimento de realização desta audiência
pública é assinado pelos Deputados Alberto Fraga e
Wagner Rossi, devidamente aprovado por esta Comissão, e tem por objetivo contribuir com os trabalhos
que têm como Relator o Deputado João Magno.
Comunico aos membros desta Comissão que o
convidado terá um prazo de vinte minutos para fazer
sua exposição, prorrogáveis, a juízo desta Presidência, não podendo ser aparteado. Os Deputados inscritos podem interpelar o convidado, atendo-se estritamente ao assunto da exposição, pelo prazo de três
minutos, tendo o interpelado igual tempo para responder, facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo
prazo, não sendo permitido ao orador interpelar qualquer dos presentes.
Dando início aos trabalhos, passo a palavra ao
Dr. Mauro Aguiar Machado.
Antes quero registrar um fato: estamos vivendo
situação em que várias atividades estão sendo realizadas neste momento na Casa, e, por esta razão, seguramente vários Parlamentares estão com dificuldade de participar desta audiência. De qualquer modo, o
objetivo é exatamente tomar o depoimento do nosso
convidado, a fim de que possamos oferecer contribuição ao Relator no sentido da elaboração do relatório a
partir da pauta trabalhada pelo conjunto da Comissão. Os Parlamentares tomarão conhecimento por intermédio dos trabalhos da Taquigrafia.
Agradecemos a presença ao nosso convidado,
Dr. Mauro Aguiar Machado, a quem passo a palavra
para fazer sua exposição.
O SR. MAURO AGUIAR MACHADO - Muito
obrigado, Sr. Presidente. Inicialmente, quero cumprimentar os Srs. Deputados aqui presentes, os jornalistas e iniciar me apresentando.
Meu nome é Mauro Aguiar Machado, sou Delegado de Polícia do Distrito Federal, desde 1986. Nasci
na cidade de Goiânia, Estado de Goiás; sou de família
pobre, humilde, com muito orgulho. Estudei por conta
própria, formei-me na Universidade de Brasília, com
algumas especializações na área de Direito Público.
Aceitei o convite de prestar este depoimento
com o objetivo de contribuir com esta Comissão, com
a Câmara dos Deputados, com o Governo do Distrito
Federal, com a sociedade do Distrito Federal, no sentido de aprimorar os mecanismos de defesa dos interesses dessa sociedade na Capital do Brasil.
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Durante quinze anos no cargo de Delegado de
Polícia do Distrito Federal, tive oportunidade de ocupar, de 1997 até março, abril de 1998, o cargo de Delegado-Chefe da Delegacia Especial do Meio Ambiente. Esta Comissão apura os prejuízos causados
pela mudança de destinação de uso de áreas alienadas e pelas ações de grilagem em terra pública no
Distrito Federal. É sabido que qualquer destinação de
área pública ou particular gera grandes problemas
ambientais e sociais.
No Distrito Federal, eu inicio fazendo uma afirmação: a terra vale mais do que cocaína. A terra é um
objeto cobiçadíssimo, de altíssimo valor. Na qualidade de Delegado-Chefe da Delegacia Especial do
Meio Ambiente, tive oportunidade de conhecer os
problemas ambientais causados pela grilagem de terras no Distrito Federal, e eles não são poucos.
Ou o Distrito Federal toma providência no sentido de controlar essa expansão territorial, ou teremos,
em breve, uma Capital do Brasil inviável. Os parcelamentos levados à frente por pessoas inescrupulosas
beneficiaram a esperteza de uns em detrimento da
necessidade de muitos. Segundo a Procuradora Lenora Barros, que fez brilhante trabalho sobre a situação de terras no Distrito Federal, as pessoas, em sua
maioria, que hoje moram em condomínio no Distrito
Federal tentaram sair do aluguel, mas, com isso, propiciaram verdadeiras fortunas para os parceladores
que as abandonaram, e a situação a cada dia que
passa é mais grave.
Selecionei uma frase para reflexão dos senhores: "Não se defende o meio ambiente por diletantismo, porque está na moda, porque é bonito, e, sim, por
imperiosa necessidade do bem-estar e sobrevivência
do homem".
Estudos técnicos da CAESB indicam a falta de
água potável no Distrito Federal em quinze anos, a
persistir a atual expansão demográfica populacional.
Eu precisaria de, pelo menos, duas horas para falar
dos tipos de terras que temos no Distrito Federal. Para
isso, passo às mãos de V. Exa. cópia desses estudos
para que constem dos Anais da Comissão, e os tipos
de terras que são invadidas e griladas.
Eu precisaria de mais duas horas para explicar
aos senhores as artimanhas, as falcatruas que se fazem com registros falsos, com cartórios que registram títulos de compra e venda, com data de 1995. Temos escrituras de 1942, forjadas com caneta Bic - a
caneta Bic foi produzida bem posterior a essa data;
superlocalização de terra, ou seja, eu tenho documento de posse de uma chácara em determinado locai, por exemplo, em Sobradinho, e cerco uma área
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no Lago Sul. Isso é muito comum. Uma gleba de terra
no Lago Sul, hoje, tem um custo considerável. Pessoas inescrupulosas atuam em loteamento para classe
média alta e também para classe média baixa. Temos
loteamento nas divisas do Distrito Federal, sem a mínima condição humana, mais parece uma cidade do
Afeganistão, sem a menor perspectiva de um dia ter
água potável ou saneamento básico.
Então, senhores, isso tudo foi feito e continua
sendo realizado dentro de uma engrenagem que tentei combater, e temos combatido com os poucos recursos que nos são entregues.
Sr. Presidente, quero destacar que em 1975 o
Distrito Federal tinha apenas um condomínio irregular. Em 1995, chegamos a 529 irregulares cadastrados. Esse número, hoje, ultrapassa 647. Brasília é
atualmente uma cidade sitiada por pessoas que tentaram fugir do aluguel e foram enganadas por esses
grileiros, esses parceladores.
Reputo essa situação como resultante da omissão do Poder Público e da fragilidade de uma legislação que absolve essa situação e não a combate. A Lei
n° 6.766 criminaliza o parcelamento irregular de solo.
É uma lei que se tornou defasada na sua aplicação.
Posso dizer-lhes que ninguém tem medo dessa lei,
tanto que trago ao conhecimento desta Comissão
sentenças judiciais com condenações de parceladores de solo a um ano de reclusão, suspensa a pena
por dois anos e multa de cinco salários mínimos.
Essa pessoa pegou uma gleba de 55,66 alqueires, transformou-a em 957 lotes - está certo que é de
baixa renda, na região do São Sebastião - ou seja, no
mínimo, teve um lucro de R$ 957.000,00. Vendeu
cada um a R$ 1.000,00. Foi condenada a pagar 5 salários mínimos e não teve de devolver um centavo às
pessoas enganadas e que se encontram lá em seus
pobres e míseros barracos. Ela não teve de abrir uma
rua, colocar um poste de luz nem teve de fazer um
metro de esgoto público. Um outro exemplo, já num
condomínio de ricos, em área nobre, 159 hectares e
45 ares foram transformados em 642 lotes que variam
de 480 a 4.162 metros quadrados.
Ao final do processo, o juiz entendeu que a Lei
n° 6.766 não foi acolhida pela Constituição Federal,
logo, absolveu o réu. Ou seja, nesse caso, nem os salários mínimos foram recolhidos a título de pena.
Dessa forma, o que posso dizer é que o crime
de parcelamento irregular de solo, pelo menos no Distrito Federal, compensa.
Tenho acompanhado também o trabalho desta
Comissão, e um parcelador de solo usou da tribuna
para fazer o canto do cisne; faltou dizer aqui que era
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candidato a bispo, óbvio. São pouquíssimos, raríssimos os documentos, mas com uma investigação corajosa conseguimos alguns até com assinatura do
próprio bispo propondo a compra de um terreno para
pagar com lotes.
Fizemos um trabalho frente a DEMA, que gerou
ameaça de morte e me custou noites e noites de
sono. Esse trabalho foi executado para que hoje tivéssemos condições de tomar novo rumo, mudar essa
história no Distrito Federal.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não tenho medo de ameaças, também não tenho um lote
sequer no Distrito Federal - já me ofereceram vários.
Tentaram tudo, suborno, ameaças, mas não conseguiram me destituir do meu propósito.
Tive coragem, sim, de pedir, e consegui a quebra do sigilo telefônico da maior empresa de grilagem
do Distrito Federal. Esse trabalho foi entregue ao Ministério Público. Coincidentemente, uma semana
após o término dessa investigação, fui comunicado
que estava sendo demitido, exonerado do cargo de
Delegado-Chefe da Delegacia Especial do Meio
Ambiente. Tudo bem, o trabalho foi fe~o.
Esse trabalho não visa nem visou, em hipótese
alguma, ao jogo político, ao mexerico, à intriga. O trabalho realizado na DEMA foi mostrar à sociedade
quem eram os responsáveis pelo parcelamento de
solo do Distrito Federal, quem eram os espertos,
quem foram os beneficiados. Até hoje, senhores, tentam incluir esse trabalho em um jogo político, e eu não
aceito. Não estou aqui para condenar ou absolver o
Governo Cristovam nem tampouco o Governo Roriz,
quero deixar isso bem claro. Estou aqui para esclarecer qual foi o trabalho realizado na DEMA, qual foi o
objetivo alcançado e o que eu gostaria que os nobres
Deputados desta Comissão e membros do Congresso Nacional fizessem para melhorar, para estancar
essa situação que ocorre hoje no Distrito Federal.
Passo às mãos do Presidente trabalho da Dra.
Lenora Barros para ser tirada cópia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - O senhor está nos repassando e teremos
que tirar cópia, é isso?
O SR. MAURO AGUIAR MACHADO - Exato,
porque não disponho desses recursos. Sou Delegado-Chefe da 17a DP e lá não tem máquina xerox.
Esse trabalho eu considero uma bíblia para
quem quiser entender o problema de terras do Distrito
Federal. A Procuradora Lenora Barros foi muito feliz,
primeiro, ela classifica todos os tipos de terras; segundo, enfoca as questões levantadas pela CPI da Grila-
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gem; terceiro, enumera as ações que deveriam e devem ser tomadas para estancar esse problema. Então
eu considero esse documento importantíssimo para
esta Comissão.
Por último, Sr. Presidente, gostaria de falar sobre a DEMA. A Delegacia Especial do Meio Ambiente
foi criada em 1994 e instalada em 1995, com o objetivo precípuo de apurar os crimes ambientais e de parcelamento de solo. Instalada em um posto policial da
404/405 Norte, essa Delegacia tinha dois veículos,
dezoito agentes, dois escrivães e dois delegados.
Com o advento da CPI da Grilagem, a Delegacia passou a receber todo o resultado da investigação fe~a
na Câmara Legislativa do Distrito Federal e instaurou
inúmeros inquéritos.
No ano de 1997, ao assumir essa Delegacia, verifiquei que, além da extrema falta de recursos, não
havia uma política de combate e de repressão ali instalada. Comecei a buscar esses recursos e quero deixar bem claro que não os obtive. Mas, em nome da
moralidade pública, da decência, não fiquei de braços
cruzados, passei a buscar apoio na sociedade, em
ONGs, em associações de moradores, as chamadas
associações de moradores enganados. A maioria das
pessoas que compraram e que vivem hoje em condomínios são de boa-fé. Compraram pensando que um
dia teriam sua casa própria em condições dignas e
decentes para viver e criar sua família.
Ao modificar a política de combate ao parcelamento de solo, com apoio da sociedade, com apoio
das ONGs, procuramos autuar em flagrante, visando
à prisão dos parceladores. Não foram poucas. No ano
de 1997 realizamos 21 prisões em flagrante.
Isso causava alvoroço, Sr. Presidente, porque,
até então, instaurava-se o inquérito, não se indiciava
ninguém e o inquérito ia para as calendas gregas.
Essa prática deixou muita gente sem dormir no Distrito Federal. Pelo menos o nome poderia ser publicado
na imprensa no dia seguinte: preso envolvido em grilagem. Era a pena máxima.
Todos esses parceladores presos, em menos de
duas horas, saiam sob fiança de 200,300 reais. Saiam fazendo gozação, porque o crime compensa. Só
não foi bom porque o nome apareceu no jornal.
Alguns entravam até com habeas-corpus preventivo
com medo de serem presos. Esta a relação de flagrantes realizados.
Nós também buscamos ordenar a Delegacia de
forma a permitir investigações mais amplas. Trabalhar
com o que foi feito pela CPI da Grilagem foi importantíssimo, ordenar aqueles documentos, ligar os laranjas ao capo. É uma técnica usual dos grileiros não re-
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gistrar o condomínio nem assinar os contratos. Contratam uma pessoa para aparecer como o loteador e
eles ficam de fora só engordando suas contas bancárias.
Para isso foram necessários mandados de busca e apreensão, quebras de sigilo telefônico para que
pudéssemos criar um liame entre os laranjas e os parceladores. E conseguimos. Tanto que, com quatro
meses de atuação nessa Delegacia, 180 parceladores foram indiciados.
Eu trouxe algumas manchetes da época, o assunto rendia bastante na mídia. Vejam: "Vendedores
de Ilusões"; "Caça ao Falso Corretor"; "Sob o Teto da
Lei". Como conseguíamos essas informações? Como
conseguíamos fazer esse trabalho sem apoio governamental? Quero deixar isso bem claro. Com informações dos moradores enganados pelos grileiros.
Trouxe um caso pontual, o do Condomínio Villages Alvorada, do loteador Ales Ribeiro de Lima. Ele
formou o Condomínio Villages Alvorada a partir da
posse de uma chácara de 2 mil e 500 metros. Quer dizer, ele conseguiu uma liminar - daqui a pouco vou falar sobre as liminares -, cercou uma área de 679 mil
metros quadrados e implantou o Condomínio Villages
Alvorada. Mas, mesmo após haver implantado o condomínio e ficado milionário, ele não estava satisfeito o condomínio fica exatamente na QI 28/29 do Lago
Sul e, atualmente, um lote naquele setor custa cerca
de 30 ou 40 mil reais, até mais.
Na Chácara Casa Blanca, que foi onde se iniciou a formação do condomínio, até hoje funcionam os
poços artesianos do condomínio. Mas, não satisfeito,
ele partiu para o loteamento da área verde do próprio
condomínio. Com isso ele tiraria a água potável dos
demais moradores. Assim sendo, estes denunciaram
o novo loteamento do Sr. Ales Ribeiro dentro do loteamento anteriormente grilado.
Fomos lá e buscamos o comprador. Constatado
realmente o fato de que ele estava vendendo lotes na
área verde do condomínio irregular, foi autuado em
flagrante. Ele pagou uma fiança de 200 reais e foi posto imediatamente em liberdade.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Desejo apenas lembrar ao Sr. Mauro Aguiar
Machado que o tempo regulamentar se esgotou.
Entretanto, concedo mais cinco minutos ou o tempo
necessário para a conclusão de sua exposição.
o SR. MAURO AGUIAR MACHADO - Eu
agradeço a V.Exa.
Então, Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Deputados, torna-se necessário que haja mudança urgente
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na legislação que cuida do parcelamento de solo não
apenas no Distrito Federal, mas em todo o Brasil. Os
condomínios de Águas Lindas estão prestes a contaminar as águas do Rio Descoberto. Quando isso ocorrer, não teremos sequer a água potável de que dispomos hoje no Distrito Federal.
Quando se atravessa a divisa do Distrito Federal
com o Estado de Goiás, no local perto da barragem
do Rio Descoberto, pode-se verificar que os condomínios estão descendo, e o esgoto daqueles condomínios, com certeza, vai contaminar o lago de onde vem a
nossa água potável.
Quero deixar bem claro que acredito que o trabalho da CPI, realizado na Câmara Legislativa, não
pode ser abandonado. Qualquer que seja o Govemo,
este deve investir em fiscalização integrada de 24 horas, conforme foi por mim proposto durante o Governo
Cristovam Buarque, mas infelizmente não implantado
até o momento. Sem fiscalização integrada em vários
órgãos, 24 horas, isso não vai parar, Srs. Deputados.
Conforme levantamentos feitos por órgãos ambientais, por órgãos do Governo, na época, são 700
mil reais o custo para se implantar uma central de fiscalização, envolvendo todos os órgãos interessados,
24 horas. É preciso deixar de brincar de fiscalizar; é
preciso fiscalizar de verdade.
Gostaria também de passar esses documentos
ao SR. PRESIDENTE, tendo em vista que foram pedidos recursos não só por mim, mas pelo Grupo Executivo de Trabalho de Regularização de Condomínios e
pelo Ministério Público; e esses recursos ainda estão
por ser aplicados na área de meio ambiente.
Não quero me alongar mais, apenas desejo dizer, ainda sobre a questão da indústria de liminares
nessa área de parcelamento de solo, que é preciso
uma legislação que proteja a propriedade pública e
não o interesse do parcelador.
Hoje há uma inversão: uma pessoa invade uma
área de duzentos metros quadrados; no final de semana vai lá e leva a cerca para 6 hectares; arruma
duas ou três testemunhas laranjas que moram naquele local por mais de cinco anos e há uma liminar concedendo-lhe interdito. Esse interdito é utilizado pelo
parcelador para abrir ruas, solicitar o fornecimento de
energia elétrica para a CEB. Enquanto não se decide
a questão da liminar, da noite para o dia, em questão
de menos de 72 horas, são construídas entre cinqüenta a cem casas de alvenaria. Primeiramente é feito o barraco de alvenaria; futuramente, esse barraco
será utilizado como barraco da obra.
Então, essa indústria das liminares vem permitindo essa situação e atando as mãos dos órgãos de
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fiscalização. Isto é, se esses órgãos de fiscalização
funcionassem, mas não funcionam - posso afirmar
aos senhores. É necessário que haja uma campanha
de conscientização principalmente dos senhores juízes e que se modifique a lei, para que não se brinque
com terra pública e com o futuro desta cidade. Se
nada for realizado, Brasília se tornará inviável tanto
em termos de recursos ambientais como em termos
de trânsito.
Antes de iniciar minha exposição, eu esqueci de
dizer aos Srs. Deputados que fui Secretário-Adjunto
da Secretaria de Segurança no Governo Cristovam
Buarque; Delegado-Chefe da Delegacia Especial de
Meio Ambiente; fiz parte do Grupo Executivo de Trabalho de Regularização de Condomínios no Distrito
Federal e, em 1999, fui Conselheiro da Secretaria de
Meio Ambiente do Distrito Federal. Falo isso porque
conheço os estudos, os projetos e a situação que vivemos.
Quero agradecer a oportunidade de participar
desta audiência pública e me colocar à disposição
desta Comissão para eventuais esclarecimentos.
Espero não ter sido muito enfadonho.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Em primeiro lugar, informo ao Plenário que o
Deputado Geraldo Magela justifica sua ausência devido ao fato de estar presidindo a 111 Conferência Parlamentar das Américas, que está sendo realizada entre os dias 17 e 21 do corrente, no Rio de Janeiro. O
Deputado Alberto Fraga, que já havia conversado comigo e com o palestrante, pede desculpas por sua ausência, que se deve a uma situação de emergência.
Lamento a ausência de S.Exas. pelo importante depoimento prestado pelo Dr. Mauro Aguiar Machado
que, além de demonstrar amplo conhecimento sobre
o assunto, traz farta documentação, que subsidia as
informações prestadas e que, com certeza, será de
grande importância para o Relator, a quem passo a
palavra.
Com a palavra o Deputado João Magno.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Dr. Mauro
Aguiar Machado, levando em consideração a sua exposição, desejo fazer algumas perguntas. Antes, porém, registro que boa parte do que forma a nossa
convicção - até mesmo pelo que já conseguimos estudar no relatório da CPI da Grilagem instaurada pela
Câmara Legislativa e nos outros documentos que
chegaram a esta Comissão, bem como todas as declarações aqui feitas - e o que VSa. traz só vem reforçar a necessidade de que esse nosso relatório realmente aponte um caminho para o Ministério Público,
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qual seja o de ser mais determinado no sentido de tomar providências que a ele cabe tornar.
Venho lamentando a atuação, principalmente do
Judiciário, porque creio que tanta negligência que
acontece aqui no Distrito Federal é um caso singular,
negativo em termos de usurpação do bem público, do
terreno público e quase não percebemos providências efetivas para evitar que esta cidade seja loteada ilicitamente. É o que está acontecendo.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - V.Sa. disse a respeito de um parcelador que parece quer se
candidatar a bispo. Quem é esse parcelador?
O SR. MAURO AGUIAR MACHADO - Pedro
Passos.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Pedro
Passos. De quem é o sigilo telefônico que foi pedido?
O SR. MAURO AGUIAR MACHADO - Foi pedido judicialmente. Foi quebrado o sigilo telefônico do
Sr. Pedro Passos e de toda a família.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - V.Sa. chegou a falar da maior empresa de grilagem do Distrito
Federal. Houve a quebra por parte da ...
O SR. MAURO AGUIAR MACHADO - A pedido
da Delegacia Especial do Meio Ambiente foi feita investigação, e o resultado encontra-se em processo
judicial no Ministério Público.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - V.Sa. argumenta que foi demitido a partir dessa decisão.
O SR. MAURO AGUIAR MACHADO - A partir
desse episódio. Em menos de urna semana após a
entrega do material de investigação, sem nenhuma
consideração, sem nenhuma explicação. Simplesmente fui comunicado da minha exoneração do cargo
de Delegado· Chefe da DEMA.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - VSa. tem
alguma conclusão a respeito dessa demissão? O que
levou, então, os superiores a procederem a tal demissão?
O SR. MAURO AGUIAR MACHADO - Acredito
que eu tenha contrariado interesses de pessoas que
não me queriam mais à frente dessa missão.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - V.Sa. entende que se passa diretamente pelo Governador,
ex-Governador Cristovam Buarque.
O SR. MAURO AGUIAR MACHADO - Negativo.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Não é da
parte dele?
O SR. MAURO AGUIAR MACHADO - Não,
acredito que pessoas ligadas à direção da polícia, ligadas ao Governo e também aos grileiros conseguiram, através de mexericos. Disseram-me na época,
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Sr. Deputado, vou lhe ser franco, que falaram ao Governador que eu teria recebido lotes em condomínio.
Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Eu não tenho lote no Distrito Federal, nem eu nem ninguém da
minha família. Eu tenho uma apartamento na 210 Sul,
onde mora minha ex-esposa com meus filhos. Eu
moro de aluguel em Taguatinga. Então, inventa-se
mexericos, Sr. Deputado, para prejudicar pessoas. Da
mesma forma que eu disse que não vim aqui para falar de mexericos nem de Teresas.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - É lamentável que o Deputado, autor do requerimento, Sr. Presidente, não se encontre presente. Estou satisfe~o com
as respostas de S.Sa. Compreendo que S.Sa. realmente trouxe uma posição séria, sensata de quem veio com
espírito de colaborar com os trabalhos que estão sendo
fe~os, a bem de um mínimo de regularidade do processo fundiário e urbano do Distrito Federal.
Agradeço também a posição ponderada de
S.Sa., num esforço para que esta Comissão tenha um
máximo de dados, para que façamos um relatório à
altura do que é necessário.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Consulto o nosso convidado se há mais algum
elemento que S.Sa. gostaria de apresentar antes do
encerramento dos trabalhos. Quero, desde já , deixar
bem claro que, com certeza, vamos precisar dele.
Certamente o Relator vai debruçar-se sobre essa documentação e, seguramente, precisará de mais esclarecimentos. Esperamos contar com a importante
colaboração de S.Sa.
O SR. MAURO AGUIAR MACHADO - Só quero...
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - V.Sa. me
permite uma última pergunta, mais para colaborar
também.
O SR. MAURO AGUIAR MACHADO - Pois não.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Qual o
nome da segunda empresa de grilagem que teve seu
sigilo quebrado?
O SR. MAURO AGUIAR MACHADO - Quando
me refiro à empresa, trata-se de um grande empreendimento. As empresas do Sr. Pedro Passos, a Bemvirá e a Lumina são empresas normais de mercado;
uma é da área de empreendimentos imobiliários, a
outra é um haras.
Quando afirmamos perante esta Comissão que
a grilagem, o parcelamento irregular do solo - vou
usar esse termo - praticado pelos irmãos Passos, é líquido e certo. Temos documentos apresentados pelo
Ministério Público e documentos da investigação da
quebra de sigilo telefônico, que comprovam essa prática ilícita. São 25 condomínios implantados no Distri-

Sexta-lCira 22

OD29

to Federal; são milhares de lotes na região de Sobradinho e no Lago Sul. É nesse sentido a que me refiro à
empresa.
Quero aproveitar a pergunta de V.Exa. para esclarecer um assunto muito mal ventilado pela imprensa. Tentaram fazer uma ligação entre o empreendimento da família Pedro Passos e o Governador Joaquim Roriz. O que as investigações mostram, Srs. Deputados, é que existia - não sei se existe, porque não
acompanho - uma ligação de amizade entre o Governador Joaquim Roriz e o Sr. Pedro Passos. Mas daí
qualquer ilação à grilagem e ao parcelamento de solo
é uso indevido da investigação.
Eu, até a presente data, só me referi a esta investigação, porque o Correio Braziliense utilizou indevidamente a investigação por mim realizada, fazendo
uma conclusão equivocada e errônea, usando-me
para fins políticos, e eu não aceito isso.
Por isso, estou vindo a público perante esta Comissão para espantar isso de vez e dizer que relação de
amizade não se mistura com empreendimento ilíc~o.
Eu conheço uma pessoa que veio a esta Comissão e foi tachada de jornalista marrom, de mentiroso.
Chama-se Edmilson Édson dos Santos, é um jornalista sério, a ponto de colocar sua cabeça a prêmio na
época da CPI da Grilagem. Foi o principal assessor
da CPI da Grilagem, fez uma análise detalhada e detida de todos os documentos da CPI da Grilagem, teve
a coragem de entrevistar pessoas ligadas aos parceladores. Essa pessoa foi denegrida, no dia seguinte,
pela imprensa, como mentirosa, porque apresentou
poucos documentos, porque não quis entregar fitas
que ele, como jornalista, possuía.
Então, senhores, dignidade, honra, temos que
tomar mu~o cuidado. Eu jamais acusei uma pessoa
num inquérito policial, em quinze anos como delegado
de polícia, sem a devida prova. A prova é fundamental
para que possamos formar o verdadeiro juízo. Agora,
ouvir dizer que ... eu acho que... fulano me disse... ,
nada disso serve. Para afirmar, temos que buscar fundamentos. Foi assim que aprendi com meus pais, na
minha formação moral e na minha formação jurídica.
Já pedi a soltura de acusado preso injustamente. Ao longo de uma investigação, verificamos, em um
caso de homicídio, que o autor não era aquele, de
imediato; tudo levava a crer que era ele, havia indícios
veementes. No momento em que chegamos à conclusão de que ele não era o autor, de imediato, comuniquei ao juiz que tinha soltado aquela pessoa. Por que,
senhores? Porque tenho senso do justo e do injusto.
Srs. Deputados, aprendi uma coisa que gostaria
de deixar bem clara, vou morrer pobre materialmente,
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mas rico em espírito, com minha decência, com minha consciência tranqüila e com o senso de dever
cumprido.
Não vim a esta Comissão falar bem ou mal de
ninguém, vim prestar este depoimento, Sr. Relator,
para esclarecer, de uma vez por todas, que o Delegado de Polícia Mauro Aguiar Machado realiza seu trabaho. Tudo o que eu disse nesta Comissão, temos
provas no Ministério Público e no Judiciário à disposição dos senhores.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, V. Exa. me concede a palavra?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, como Relator desta Comissão, nesta fala conclusiva, registro minha inteira divergência do Dr. Mauro Aguiar Machado. Pode até ser que o jornalista
Édson Santos tivesse vindo a esta Comissão, semana passada, para colaborar, mas não conseguiu. Ele
desrespeitou, inclusive produzindo obstrução inteiramente desrespeitosa à fala do Parlamentar, no nosso
caso, o tempo todo, falando como se fosse mais que
um Parlamentar, em alguns momentos. Isso revelou
um tipo de atitude que eu achei negativamente extraordinária em relação a todas as outras audiências
que fizemos. Ele foi inteiramente superficial. Nas
questões de fulcro, ele, o tempo todo, se esquivava de
dar as respostas necessárias.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Agradecemos ao Dr. Mauro Aguiar Machado e
aos demais participantes a presença.
Antes de encerrar os trabalhos, convoco os Srs.
Deputados para uma reunião de audiência pública
amanhã, dia 21 de novembro, às 9 horas, no Plenário
IX, com a presença do Dr. Valmir Alves de Carvalho,
sobre este mesmo assunto.
Está encerrada a reunião.

Ata da Trigésima Sétima Reunião Ordinária,
Realizada em 21 de novembro de 2001.
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e
um de novembro de dois mil e um, reuniu-se a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, no
Plenário n° 9 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados,
com a presença dos Senhores Deputados Wellington Dias - Presidente; Expedito Júnior, Fernando
Zuppo, Fioravante, João Magno, Marcos de Jesus,
Max Mauro, Paulo de Almeida - Titulares; Carlos Nader, Márcio Matos, Márcio Reinaldo Moreira, Mário
Assad Júnior, Medeiros e Nelson Trad - Suplentes.
Compareceu também o Deputado Alberto Fraga,
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como não-membro. Deixaram de comparecer os Deputados Dr. Heleno, Fernando Diniz, Iberê Ferreira,
João Caldas, João Magalhães, Luiz Fernando, Manoel Salviano, Rommel Feijó, Wagner Rossi, e Wigberto Tartuce. ABERTURA: O Presidente declarou
aberta a reunião ordinária de audiência pública, destinada a debater a "apuração dos prejuízos causados pela mudança de destinação de uso de áreas alienadas e pelas ações de grilagem de terra pública",
com a presença do doutor Valmir Alves de Carvalho,
Ex-Delegado do Meio Ambiente do DF, a quem o
Presidente convidou para compor a mesa. O Presidente comunicou ao convidado que ele teria o prazo
de vinte minutos para fazer sua exposição e aos Deputados que disporiam de três minutos cada, para interpelar o convidado. O Deputado Max Mauro assumiu a presidência momentaneamente. O Presidente,
Deputado Wellington Dias, reassumindo a presidência, passou a palavra ao autor, Deputado Alberto
Fraga, que teceu comentários sobre o tema dessa
reunião. Em seguida, foi dada a palavra ao expositor,
senhor Valmir Alves de Carvalho, que iniciou sua exposição comentando que as invasões de terras cresceram no atual governo do DF, e que houve facilidades para ampliação do Condomínio RK. O empreendimento faz parte de um processo judicial que envolve o atual governador do DF, Joaquim Roriz. Esclareceu que não ficou comprovada a participação do atuai governador, Joaquim Roriz, com a grilagem no DF.
O expositor, Valmir Alves de Carvalho, assumiu a
Delegacia do Meio Ambiente, no governo Cristovam
Buarque, em substituição a Mauro Aguiar Machado,
que teria sido exonerado por indisposições entre os
funcionários. Ao final apresentou documentos para
serem utilizados no relatório final. O Presidente
agradeceu ao senhor Valmir Alves de Carvalho pela
sua exposição e a seguir passou a palavra ao Deputado João Magno, relator da Proposta de Fiscalização Financeira nO 56/2001, para formular questões
ao convidado. O Presidente agradeceu ao senhor
Valmir Alves de Carvalho pela sua presença.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, às
dez horas e quarenta e cinco minutos, o Presidente
encerrou os trabalhos, tendo antes, convocado os
senhores Deputados para participarem da reunião
extraordinária deliberativa, a ser realizada, hoje, dia
vinte e um de novembro do corrente ano, às dez horas e cinqüenta minutos, neste mesmo plenário. E
para constar, eu, Maria Helena Pinheiro Monteiro ,
Secretária, lavrei a presente Ata, que será publicada
no Diário da Câmara dos Deputados.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington Dias) - Declaro aberta a reunião de
audiência pública destinada a debater a apuração dos prejuízos causados pela mudança de
destinação de uso de áreas alienadas e pelas ações de grilagem de terra pública, com a
presença do Dr. Valmir Alves de Carvalho.
Antes de convidar o palestrante a sentar-se à mesa, gostaria de transmitir algumas
informações que considero importantes sobre o tema da pauta de hoje. Recebemos do
Exmo. Sr. Governador do Distrito Federal, Joaquim Domingos Roriz, Ofício de nº 470-A, que
diz o seguinte:
Exmo. Sr. Presidente,
É com muita honra que me dirijo a V.Exa. para agradecer o convite que me foi
formulado para comparecer a esta douta Comissão de Assuntos Financeiros da Câmara dos
Deputados, através do Ofício nº 284/2001 , datado de outubro de 2001 , acusando inclusive o
recebimento das notas taquigráficas dos depoimentos através dos quais meu nome foi
mencionado. Infelizmente, devido às minhas responsabilidades à frente do Governo do
Distrito Federal, nas quais se traduzem o compromisso agendado previamente, impossível
se torna no momento minha presença diante desta augusta Comissão.
Por economia de tempo e para que a minha ausência não provoque qualquer dissolução de
oportunidade dos trabalhos que se ultimam, e, em respeito a V.Exa. e aos membros da
Comissão, esclareço o seguinte:
Nas notas taquigráficas encaminhadas, vislumbrei apenas um fato, entre os
pautados, envolvendo o meu nome. É o que diz respeito a uma divisão de terras entre a
Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP - e o Condomínio Rural Residencial RK.
Estando o assunto sub judice, entendo que devo abster-me de comentar a matéria por
respeito ao Poder Judiciário que a está apreciando. Entretanto, caso esta Comissão entenda
necessário, colocarei à disposição cópia das informações que prestei ao Superior Tribunal
de Justiça.
Ao ensejo, renovo a V.Exa. meus protestos de estima e consideração.
Com isso, gostaria de dizer que o Governador, em outras palavras, por razões aqui
citadas, não comparecerá para depoimento na Comissão.
Consulto o Relator sobre o interesse em ter acesso a esses depoimentos que o
Governador coloca à disposição da Comissão.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO· Perfeitamente, Sr. Presidente. Entendemos
que a requisição desse documento das declarações do Governador Joaquim Roriz é
importante para o relatório, e peço a V.Exa. que proceda à solicitação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington Dias) - Portanto, será encaminhado pela
Assessoria da Comissão o pedido de cópias desse documento do STJ.
Recebemos também, com data de hoje, carta do Sr. Germano Carlos Alexandre,
dirigida à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, que diz:
Agradeço o telegrama formulando convite para exposição sobre o assunto 'Terras do
DF'. Entretanto, tudo que sabia já falei em depoimentos prestados às autoridades do
Governo local, nada mais sabendo que possa acrescentar aos altos propósitos desta
Comissão.
Peço aceitar o meu pedido de desculpas por não poder ajudar em nada.
Para terminar, sempre que o assunto for terra é bom lembrar que, "em cada palmo,
em cada terra que Deus fez há uma hipoteca social a ser resgatada em favor do ser
humano e da vida.
Respeitosamente agradecido, faço os melhores votos de sucesso.
Germano Carlos Alexandre."
Portanto, como se trata de um convite, o convidado declina a participação, pelas
razões expostas.
Foi aprovado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle convite formulado
à Promotora Dra. Alessandra Queiroga. A Promotora alegou que estava com problemas de
saúde, que está afastada do trabalho até o dia 04 de dezembro, mas se dispõe a
comparecer à Comissão. Pede, no entanto, como já foi aprovado, que seja uma reunião
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reservada. Justifica seu pedido pelo fato de que o processo no qual está trabalhando ainda
não foi concluído. Assim, ela evitaria eventuais prejuízos para o processo. Não obstante,
manifesta interesse em comparecer à Comissão e poder colaborar com essa investigação.
Examinando o calendário da Comissão observamos que temos audiências marcadas
para o dia 05, que é o dia seguinte ao retorno da promotora. O dia 06 estaria vago em nossa
agenda. Gostaría de propor para o dia 06, após audiência com a promotora, a conclusão
dessa fase que trata deste tema e, a partir daí, esperamos os esforços do Relator numa
perspectiva de concluir o trabalho - quem sabe? - até o dia 15, data do encerramento do
período legislativo. Há perspectivas de haver prorrogação, pelo que ouvimos do Presidente
ontem. É possível que os trabalhos não se encerrem no dia 15, sendo prorrogados até o
final de dezembro, ou dia 22, pelo menos. São esses esclarecimentos que eu queria fazer.
Gostaríamos de convidar o palestrante Dr. Valmir Alves de Carvalho para compor a
Mesa. Lembro ainda que estaremos realizando, a partir de amanhã, o seminário sobre
Fiscalização e Controle dos Recursos Públicos. Desde já quero agradecer os Parlamentares
que se dispuseram a contribuir na condução dos trabalhos nas várias Mesas que estaremos
realizando. Agradeço a toda a equipe da Comissão que trabalhou, e está trabalhando como
nunca, para o resultado que acreditamos atingir, e também a todas as demais pessoas
envolvidas, os consultores da área técnica da Casa, às diversas entidades e assessores de
órgãos que estão contribuindo para a realização desse evento, que somente será possível
graças a esse empenho das diversas áreas.
Temos um grande número de convidados. O seminário começa quinta-feira, às 9h,
no Auditório Nereu Ramos. Quinta-feira, pela manhã e à tarde, teremos painéis que vão
tratar do posicionamento dos três Poderes, das três esferas governamentais e da sociedade
civil sobre a elaboração de um plano nacional de fiscalização e controle e de diretrizes para
o sistema, uma rede nacional integrada de fiscalização e controle. Sexta-feira teremos um
conjunto de painéis nos plenários das Comissões e no Auditório do Interlegis, que também
contará com um conjunto de temas a serem debatidos. Teremos a conclusão da votação.
pelas Comissões, de um documento que tem por objetivo exatamente esse entendimento.
Dito isto, e com a presença do palestrante, Dr. Valmir Alves de Carvalho, passamos
a palavra a S.Sa.
Comunico aos membros da Comissão que o convidado terá o prazo de 20 minutos
para fazer sua exposição, prorrogáveis, a juízo desta Presidência. não podendo ser
aparteado. Os Deputados inscritos para interpelar o convidado poderão fazê-lo estritamente
sobre o assunto da exposição, pelo prazo de três minutos, tendo o interpelado igual tempo
para responder, facultadas a réplica e tréplica pelo mesmo prazo, não sendo permitido ao
orador interpelar qualquer dos presentes.
Dando início aos trabalhos, passo a palavra ao Dr. Valmir Alves de Carvalho, a quem
agradecemos pela presença.
Convido o Deputado Max Mauro para me substituir na condução dos trabalhos, uma
vez que preciso me ausentar por instantes.
O SR. VALMIR ALVES DE CARVALHO - Bom dia, Sras. e Srs. Deputados. Fui
fundador da Delegacia do Meio Ambiente, de onde fui delegado-chefe por um ano e oito
meses. Ela foi criada e implantada no Governo Cristovam Buarque, em fevereiro de 1995.
Assumi a delegacia de forma muito precária, com poucos servidores, pouco material,
e em local impróprio.
Em seguida, fui convidado a colaborar na CPI da Grilagem, na Câmara Legislativa,
onde prestei assistência intimando e localizando pessoas, fazendo prisões e diversas
diligências.
Quando a CPI concluiu seus trabalhos, o relatório foi encaminhado a outra Comissão
do Ministério Público, na qual também fui convidado a colaborar. Essa Comissão é formada
por promotores, e dela fazem parte: a Ora. Alessandra, o Dr. Moisés e outros.
Esse relatório originou outras investigações, outras indiciações, outras descobertas.
Embora a Comissão tenha funcionado por menos tempo e com menos recursos que a CPI
da Câmara Legislativa, mesmo assim, foram feitas algumas diligências. Recordo-me de que
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foram feitas, aproximadamente, 28 denúncias, nas quais foram responsabilizadas em torno
de cem pessoas envolvidas com grilagem de terras diversas, uma vez que a grilagem de
terra não trata só de condomínio, mas também de colônias agrícolas e de arrendamentos do
Instituto Zoobotânico.
Com relação ao tema propriamente dito, gostaria de responder a perguntas
especificamente ligadas a ele, para não sai sair fora do que interessa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington Dias) - Dr. Valmir, é importante que o
senhor fique muito à vontade, porque o momento é para que o senhor preste informações
que possam contribuir para alguma investigação em curso.
Passamos a palavra ao autor do requerimento, Deputado Alberto fraga.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA - Agradeço, Sr. Presidente. Era exatamente
isso que eu iria pedir a V.Exa, porque estou com dois projetos de suma importância na
Comissão de Relações Exteriores: um sobre a Lei Orgânica da Polícia Militar e outro sobre a
regulamentação do § 7º do art. 144.
Peço desculpas se não der tempo para eu fazer perguntas. Mas gostaria que o Dr.
Valmir respondesse aos mesmos questionamentos que tiz aos outros convidados.
Primeiro:
ficou comprovada durante suas investigações, quando delegado, a
participação ou envolvimento do Governador Joaquim Roriz em grilagem de terra?
Segundo: há conhecimento de que o Governador Roriz tinha 300 lotes no
Condomínio RK? O senhor sabe alguma coisa sobre isso?
Pedimos ainda que, quando V.Sa. falar em Governo anterior, seja citado o nome.
Ontem o Dr. Mauro esteve aqui e me disse que, durante as investigações no
Governo passado, do Prol. Cristovam, ele foi exonerado do cargo de delegado titular, no
momento em que mais se aprofundava nas investigações. Infelizmente, não pude ficar para
perguntar de qual Governo partiu a exoneração, se do Governo do Prof. Cristovam ou do
Governo do Sr. Joaquim Roriz.
Seriam basicamente essas perguntas: se há envolvimento do Governador, se o
senhor sabe se ele tem lotes, qual a participação dele, o que ficou apurado e qual sua
impressão em relação ao que foi apurado na CPI, já que V.Sa. estava à frente das
investigações policiais.
Muito obrigado.
. O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington Dias) - Com a palavra o Dr. Valmir Alves
de Carvalho.
O SR. VALMIR ALVES DE CARVALHO - Com relação à comprovação, Deputado,
ao que sei, não foi comprovada a participação do Governador Joaquim Roriz. Durante toda
a investigação da CPI e da Promotoria esse assunto foi discutido, tendo em vista algumas
circunstâncias que faziam entender que houve certa facilidade na montagem do Condomínio
RK, às vésperas da eleição de 1994. Tenho todas as reportagens colecionadas.
O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA - Dr. Valmir, por gentileza, essa reunião a
que o senhor está se referindo é a mesma em que o jornalista Edson Sombra fez uma
acusação dizendo que o Governo do Partido dos Trabalhadores se reuniu com grileiros de
terra, pensando em obter vantagens com regularização de condomínios, troca de votos, é
isso ou não?
O SR. VALMIR ALVES DE CARVALHO - Não, eu não falei reunião. Eu falei que é
um tema que, durante a CPI e a Comissão do Ministério Público, sempre surgia. Sempre
vinha à baila essa idéia do envolvimento do Governador.
(Intervenção inaudível.)
O SR. VALMIR ALVES DE CARVALHO - Foi discutido...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington Dias) - O senhor poderia continuar agora, lamentavelmente com a ausência do companheiro.
O SR. VALMIR ALVES DE CARVALHO - Então foi discutida a reportagem,
amplamente divulgada nos jornais da cidade, em que o Edmílson Édson falava sobre o
envolvimento do Governador, inclusive que ele teria pegado 300 lotes e que a TERRACAP
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teria facilitado com a documentação. Isso foi discutido. Foi para a CPI, para a Comissão.
Agora, provado, Deputado, não foi.
Qual foi a outra pergunta do nobre Deputado?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington Dias) - A outra pergunta que ele faz é
se o Governador estaria envolvido na denúncia da existência de 300 lotes.
É. Exatamente. Foi amplamente
O SR. VALMIR ALVES DE CARVALHO
divulgado. Tanto na CPf como nos jornais. Existe o arquivo. O jornal Correio Braziliense e
o Jornal de Brasnia têm tudo arquivado. Eu tenho quase tudo aqui. Foi discutido. Os
próprios grileiros falavam, o Tarcísio Márcio Alonso - são muitos grileiros.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington Dias) • E falavam no depoimento?
O SR. VALMIR ALVES DE CARVALHO - No depoimento. e está na reportagem. Eles
se desentenderam com o Edson, no final, e começaram a brigar, a discutir. O jornal
publicava as matérias. Ao Salomão Szervinski também foi perguntado na CPI se ele sabia.
O assunto estava no ar, mas não tem como provar, entendeu?
(Não identificado) - O Deputado Alberto Fraga fez uma pergunta se o senhor sabe de
envolvimento do ex-Governador Cristovam com a grilagem.
O SR. VALMIR ALVES DE CARVALHO - Se o Governador Cristovam teve
envolvimento com o quê?
(Não identificado) - Com grilagem de terra. Ele não falou nesses termos, mas a
pergunta dele deixou a entender isso.
O SR. VALMIR ALVES DE CARVALHO - Se ele tivesse feito essa pergunta, eu teria
respondido na bucha para ele.
O Governo Cristovam foi só arrocho, só pressão. Eu estou com a reportagem aqui.
Eu fiz demolição no Condomínio RK. Está na primeira matéria que eu trouxe aqui: "Sivsolo
derruba três casas no RK". Eu coloquei na primeira linha. Eu fiz demolições, eu arranquei
poste de energia elétrica no RK. Agora, hoje lá é uma cidade. Então, é uma questão de
entendimento. A pessoa tem de ver e discernir. Agora foi feito o asfalto da entrada, com
balão de acesso, mas tudo depois desse Govemo. Não precisa ninguém dizer quem fez e
quem não fez.
Outra coisa, toda a documentação de grilagem de terra que foi feita em Brasília e nos
condomlnios foi feita até 1994. De 1994 até agora, no inicio deste outro Governo, ficou
parado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington Dias) - Vou passar a palavra ao Relator,
Deputado João Magno, em razão da ausência do autor. Se ele voltar, daremos a
oportunidade para que continue com suas perguntas.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Dr. Valmir, o que levou o Sr. Mauro Aguiar
Machado a ser exonerado do cargo?
O SR. VALMIR ALVES DE CARVALHO - Sou suspeito para falar do Mauro, porque
temos um atrito. Exatamente porque ele se aproximou do Governo - chegou a ser
secretário-adjunto do Governo Cristovam - e me pedia sempre informações sobre
condomínio. Eu lhe mandava relatórios, confiando nele. Sal para assumir a lI! DP da Asa
Sul e ele pediu para ir para a DEMA. Então, não posso dizer até aonde chega o interesse
dele. Mas ele trabalhou na 1011 DP na época da grilagem; relacionou-se com o Edson Santos
lá; foi para a assessoria do Secretário, pegava informações comigo, e depois pede para ir à
DEMA.
Outra coisa, o Dr. Mauro agora está em uma situação em que não pode falar, porque
ele foi exonerado e vai de novo. A Polícia Civil é muito dura nesse ponto. Se ele fala
bobagem aqui, amanhã ele está lá de Santa Maria.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Ele argumenta que teria concedido a quebra
de sigilo telefõnico.
O SR. VALMIR ALVES DE CARVALHO - Isso aí houve, mas aquilo ali ele fez
porque era obrigado a trabalhar. O Governo Cristovam era o seguinte, vou deixar bem claro:
foi feita uma Comissão - a CPI foi uma das razões -, para parar a greve que estava no DF
e regularizar os condomínios. Foi feita uma Comissão para isso, e até a Arlete ficava, ela
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participava da reunião conosco, e as pessoas eram escolhidas a dedo. Também a Ora.
Alessandra, que é a pessoa que mais entende de condomínio no DF hoje. Na Polícia Civil,
eu não sabia, mas agora acredito que eu sou o que entendo política de condomínio, eu sei
de tudo. Se é documento de terra eu sei tudo, até o nome do pessoal, quem foi, quem não
foi. Acho que tem coisa que a Ora. Alessandra sabe que eu não sei e tem coisa que eu sei
que ela não sabe. E também outras pessoas do próprio Governo do Distrito Federal foram
usadas também para fazer esse trabalho.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - O senhor se refere à Dra. Alessandra
Queiroga?
O SR. VALMIR ALVES DE CARVALHO - Alessandra, a promotora. E dos outros
órgãos também foram usadas pessoas, do IPDF, o Felipe Torelli, a Dra. Vera Amorelli, da 5ª
Subprocuradoria, uma senhora também muito responsável, uma equipe muito boa. E nos
reunimos, todo o Governo, em torno do assunto, e era sempre a mesma coisa: melhorar,
regularizar, proibir.
Então, com relação à proibição, deixo bem claro, não tenho compromisso com
ninguém, para ficar mentindo aqui. Se não parou foi porque ninguém tomou conhecimento.
Outra pessoa muito responsável também, na época do (Ininteligível.) foi o coronel
Paulo César Alves. Fizemos demolições na Estrutural não foi uma vez só, não.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - O Sr. Mauro Aguiar argumentou ontem que
teria sido exonerado - estou-me atendo a este ponto porque é relevante para o que eu
pretendo - não por uma providência ou por uma iniciativa política do Governador
Cristovam, mas por causa de indisposições com outros com quem ele convivia ali dentro da
Polícia. O senhor comirma isso?
O SR. VALMIR ALVES DE CARVALHO - Veja bem, eu confirmo. Ele criou uma briga
com o Diretor da Polícia, com o Dr. Teodoro Rodrigues; ele criou um atrito com o diretor.
Outra coisa, eu saí de lá e ele ficou me fiscalizando depois que eu saí. Não sei o que ele
queria saber da minha vida. Ele chamou o MP para fazer uma vistoria lá, para saber o que
eu fiz e o que não fiz. Por isso, fui processado por prevaricação, tentativa de... Mas, foi
arquivado, foi considerado improcedente a denúncia, está arquivada a denúncia dele. Mas
faltou-lhe ética - ele como delegado e eu como colega - ao facilitar para o Ministério
Público, ao mostrar o meu serviço lá dentro. Tenho esse mágoa dele. Não faço questão de
deixar público porque ele sabe.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, nessas duas audiências, a que
transcorreu ontem e a de hoje, para mim, o ponto que ficou claro foi no sentido de que a
possível exoneração do expositor de ontem não se dá por tentativa de abafar apurações ou
de levar até às últimas conseqüências apurações e punições de grileiros, mas sim por
incompatibilidade entre funcionários de cargos de comiança. Isso para mim ficou bem
resolvido, bem claro.
Ontem, o Alberto não pôde priorizar, ele é o autor do requerimento. Hoje ele também,
lamentavelmente, não pôde priorizar, porque não está aqui. Quero dizer que estamos
priorizando. Temos tantas coisas em andamento nesta Casa. Precisaríamos estar
presentes, no entanto estamos aqui.
Agradeço ao expositor por ter atendido ao convite desta Comissão e quero dizer que
me sinto contemplado com o que foi falado até agora.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington Dias) - Consulto outros Parlamentares
sobre se gostariam de fazer alguma pergunta.
V.Sa. disse que dispõe de alguns documentos e informações, enfim, de material em
que consta, inclusive, a relação de quem é grileiro. Sabemos o quanto o V.Sa. conhece da
situação dos condomínios em Brasília. Mas gostaria que acrescentasse informações que
achar importantes sobre esse tema e que nos repassasse a documentação para contribuir
com essa investigação.
Só para ficar claro, farei alguns comentários sobre a TERRACAP. A TERRACAP é
uma empresa que possui 51% das ações no Distrito Federal e 49% da União. Há uma
legislação que prevê, claramente, prioridade para a União em relação às terras do Distrito

0233.'

02116

Scxta-feira 22

DL\RIO DA ('AMARA DOS DJ:I'lJ /.\DOS

Fcvcrciro dc 2002

Federal, em razão de tratar-se da Capital do Brasil. Logo, o interesse desta Comissão é, dq
ponto de vista do Governo Federal, buscar as informações necessárias para que sejanf
tomadas providências. Não só fatos já antes ocorridos como também para evitar situações
futuras que venham a prejudicar a ocupação do solo urbano ou rural no Distrito Federal. De
modo que gostaríamos que o senhor pudesse nos contemplar com suas considerações
finais remetendo-nos a documentação que entender importante para essa investigação.
O SR. VALMIR ALVES DE CARVALHO - Da documentação, que eu tenho, a
imprensa tomou conhecimento. São reportagens e algumas declarações tomadas por mim
sobre o próprio grileiro em outras delegacias. Com relação à pergunta que respondi, esse
fato deve-se à comprovação - como o senhor falou - do desentendimento funcional do
comando. O Dr. Teodoro Rodrigues me mandou um dia à fazenda Paranoá, onde a Magali
e o José Adib estavam fazendo uma cerca de míl metros, ali, na parte chique, na parte mais
cara da cidade, na gestão do Dr. Mauro Aguiar. Eu fui, da 1ª OP, com a minha equipe, e
derrubei a cerca. Então, veja bem, ele tem que ser meu inimigo. Ele vai fazer condomínio na
minha cara, eu olhando para ele lá? Então, essa foi uma das coisas pelas quais ele deve ter
ficado irritado comigo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington Dias) - Com essas considerações,
agradecemos a presença ao nosso convidado, Dr. Valmir Alves de Carvalho. Como havia
informado aos senhores, vamos agora para o último depoimento, no próximo dia 6, e
esperamos, com isso, concluir a fase de investigação a fim de permitir a conclusão do
trabalho desta Comissão, por meio do nosso Relator, Deputado João Magno.
Antes de encerrar os trabalhos, convoco os Srs. Deputados para uma reunião
deliberativa lembrando-lhes que temos quorum.
Dada a ausência de outros Parlamentares, e como temos apenas um requerimento
- é o item 6 da pauta - podemos votá-lo. Não que os demais não sejam importantes, mas,
em razão da ausência do Relator, podemos deixá-los para depois. Creio que o item mais
polêmico era o item 1 da pauta, mas, como o autor está ausente não haverá polêmica.
Convoco os Srs. Deputados para reunião deliberativa neste plenário para apreciação
das proposições da pauta. Daqui a cinco minutos, no máximo, até que tenhamos condições
técnicas, daremos início à nova reunião ordinária.
Esta encerrada a reunião.
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ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA (DELIBERATIVA)
REAUZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2001.

As dez horas e cinqüenta e

um minutos do dia vinte e um de novembro dé dois mil e
um, reuniu-se a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, no Plenário 9 do
anexo 11 da Câmara dos Deputados, com a presença dos Senhores Deputados
Wellington Dias - Presidente; Marcos de Jesus e João Caldas - Vice-Presidentes;
Paulo de Almeida, Max Mauro, Expedito Júnior, Iberê Ferreira, Fioravante, João
Magno, Fernando Zuppo e Mauro Benevides - Trtulares; Regis Cavalcante, Carlos
Nader, Mário Assad Júnior, Medeiros, Márcio Matos, Nelson Trad. Antônio do Valle e
Márcio Reinaldo Moreira - Suplentes. Compareceram também os Deputados Sérgio
Novais. Pedro Celso e Luciano Pizzatto, como não-membros. Deixaram de
comparecer os Deputados Dr. Heleno, Femando Diniz, João Magalhaes, Luiz
Fernando, Manoel Salviano, Rommel Feijó, Wagner Rossi e Wigberto Tartuce.
ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor Presidente declarou abertos os
trabalhos e colocou à apreciação do Plenário a Ata da trigésima quinta reunião,
realizada no dia quatorze de novembro de dois mil e um. Em votação. a Ata foi
aprovada. EXPEDIENTE: O Presidente informou que os doc::umentos relacionados na
comunicação enviada aos gabinetes permaneciamà·idisposição dos senhores
Deputados na Secretaria da Comissão, inclusive ..o; Ofrcio nO 70612001 da 28
SECEXlTCU, de 16/11/2001, referente aoPr.~sso tc nO 019.773/1995-1, que
encaminha cópia do relatório de auditoria no FGTS) realizada conforme PFC nO 38195.
ORDEM DO DIA: A • Requerimentos: 1) REQUERIMENTO N° 130/01 - do Sr.
Expedito Júnior, que "solicita seja convPcado o Sr. Ministro da Agricultura a fim de
prestar esclarecimentos sobre restos a pagar referente ao exercicio financeiro de
1999 e 2000". O requerimento foi retirado de pauta em função da ausência do autor.
2) REQUERIMENTO NO 124101 - do Sr. Sérgio Novais. que "solicita a realização de
auditoria no contrato firmado .entre a Secretaria de Educação do Estado do Ceará e a
Editora Globo para a aquisiçao de material didático do Telecurso 2000". O Presidente
passou a palavra ao Deputado Sérgio Novais para encaminhar a matéria. Em votação,
o requerimento foi aprovado. 3) REQUERIMENTO NO 127/01 - do Sr. Fioravante - que
"solicita informaçoes ao Senhor Procurador Geral da República a respeito das
apurações de fraudes cambiais em processos de importação inexistentes e das
responsabilidades dos que as praticaram". O requerimento foi retirado pelo autor. 4)
REQUERIMENTO N° 128101 - do Sr. Fioravante, que "solicita informações ao Senhor
Ministro da Fazenda referentes a evolução da arrecadação de Imposto de Renda
entre os anos de 1994 a 2001". O Presidente passou a palavra ao Deputado
Fioravante para encaminhar a matéria. Em votação, o requerimento foi aprovado. 5)
REQUERIMENTO NO 129/01 - do Sr. Fioravante - que "solicita informações ao Senhor
Ministro da Fazenda sobre a evolução orçamentária dos gastos nos setores
considerados sociais e os gastos com juros. encargos e serviços da divida pública
externa", O Presidente passou a palavra ao Deputado Fioravante para encaminhar a
matéria. Em votação, o requerimento foi aprovado. O senhor Presidente solicitou ao
Deputado Marcos de Jesus. segundo Vice-Presidente, que assumisse a presidência
da Mesa. para a apreciação do próximo item. 6) REQUERIMENTO NO 131/01 - do Sr.
Wellington Dias - que "solicita a realização de audiência pública sendo convidado o Sr.
Paulo Eduardo Caetano de Mello, professor da Universidade de Brasília - UnB, e
representantes dos seguintes órgãos: Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
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Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da
Integração Nacional, Ministério do Planejamento. Orçamento e Gestão. Ministério da
Ciência e Tecnologia, Banco do Brasil, Banco do Nordeste do Brasil, Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF, Departamento Nacional de
Obras Contra a Seca - DNOCS. INMET. Centro Tecnológico da Aeronáutica, IBAMA.
EMBRAPA, Universidades Federais dos Estados do Nordeste, Minas Gerais e
Espirito Santo. Organizações Não-Governamentais que trabalham as questões do
Semi-Árido e ASA - Articulação do Semi-Árido, que representa cerca de 600
(seiscentas entidades)". O Presidente passou a palavra ao Deputado Wellington Dias
para encaminhar a matéria. Em votação, o requerimento foi aprovado. B •
Proposições Sujeitas à Apreciação pelas Comissões: 7) PROPOSTA DE
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N° 7/99 - dos Srs. Geraldo Magela, Ricardo Berzoini,
José Pimentel, Wellington Dias e João Grandão, que "propõem que a Comissão de
FiscaJizaçao Financeira e Controle fiscalize as operaçOes de empréstimo do Banco do
Brasil para a Construtora ENCOL". RELATOR: Deputado MILTON TEMER.
PARECER: favorável à implemetação. A proposição foi retirada de pauta em função
da ausência do relator. 8) PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N° 48/01 do Sr. Manoel Vitório, que "propõe que a Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle fiscalize a execução do Programa Pantanal. sob a responsabilidade do
Ministério do Meio Ambiente". RELATOR: Deputado JOÃO GRANDÃO. PARECER:
favorável à implementação. Vista ao Deputado Expedito Júnior, em 07/1112001. A
proposição foi retirada de pauta em função da ausência do re4ttor. 9) PROPOSTA DE
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N° 52/01 - dos Srs. J~o:Mâgno e Ricardo Berzoini,
que "propõem que a Comissão de Fiscalização Fin~i:tceira e Controle, fiscalize o
Banco Central do Brasil, em sua ação no qu~c~~e à atuação daquele órgão no
controle das abusivas tarifas e juros extor. NqS1,que os bancos brasileiros estão
cobrando, proporcionando fabulosos lucros, especialmente nos bancos privados".
RELATOR: Deputado MARCOS DE JESlJS. PARECER: favorável à implementação.
O Deputado Iberê Ferreira solicitou Vista, sendo concedida pelo senhor Presidente.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, às onze horas e treze minutos, o
Presidente encerrou os trabalhas, tendo antes, convocado os senhores Deputados
para participarem do Semináriô Nacional de Fiscalização e Controle dos Recursos
Públicos, nos dias 22 e 23 de novembro de 2001, no Auditório Nereu Ramos, das
nove hRras às dw~ssete '!,.oras. E para constar, eu, Maria Helena Pinheiro Monteiro
<kb,s ~. ~
,Secretária, lavrei a presente Ata, que será
publicada no Diário da Câmara dos Deputados. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxn~~g:
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TERMO DE REUNIÃO

Em vinte e oito de novembro de dois mil e um, deixou de se reunir, ordinariamente, a
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle por falta de quorum. Assinaram o livro
de presença dos Senhores Deputados WeUington Dias - Presidente; João Magalhães Vice-Presidente; Mãrio Assad Júnior, Dr. Helena, Expedito Júnior, Manoel Salviano,
Márcio Matos, Mauro Benevides, Fioravante, Joêo Magno, João Grandão e Femando
Zuppo. E, para constar, eu

h-e~.~:f ..

:>

Maria Helena Pinheiro

Monteiro, Secretária, lavrei o presente Termo.

51" LEGISLATURA - 3" S~s;(O LEGISLATIVA
ATA DA TRIGÉSIMA NONA REUNIAo ORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE DEZEMBRO DE 2001.
Às nove horas e cinqüenta e dois minutos do dia cinco de dezembro de dois mil e um,
reuniu-se a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, no Plenário nO 09 do
Anexo 11 da Câmara dos Deputados, com a presença dos Senhores Deputados
WeUington Dias - Presidente; Marcos de Jesus - Vice-Presidente; Paulo de Almeida,
Manoel Salviano, Expedito Júnior, Max Mauro, Dr. Heleno, Mauro Benevides, Luiz
Femando, Jooo Magno, Fioravante e Femando Zuppo - Trtulares; Regis Cavalcante,
Ursicino Queiroz, Carlos Nader, Mário Assad Júnior e Márcio Matos - Suplentes.
Compareceu também o Deputado Luciano Pizzatto, como nêo-membro. Deixaram de
comparecer os Deputados Fernando Diniz, Iberê Ferreira, João Caldas, Joêo
Magalhlies, Rommel Feij6, Wagner Rossi e Wigberto Tartuce. ABERTURA: O senhor
Presidente, Deputado Wellington Dias, solicitou ao Deputado Marcos de Jesus que
assumisse a Presidência em função de o Requerimento de Audiência Pública ser de
sua autoria. O Presidente declarou aberta a reunião ordinária de audiência pública,
destinada a debater "as denúncias acerca da facilidade, veicUlada pela imprensa, com
que sêo cometidas fraudes no comércio exterior", com a preSença dos Senhores Dr.
Flávio Paixão, Procurador-Chefe do Estado do Rio de Janeiro; Dr. Carlos Alberto
Gomes de Aguiar, Procurador da República no Estado do Rio de Janeiro; e Dr. José
Augusto Vagos, Procurador da República nQ;'~o do Rio de Janeiro, a quem o
Presidente convidou para compor a mesa. O.presidente comunicou aos convidados
que eles teriam o prazo de dez minutos IPlIf8 fazerem sua exposição e aos Deputados
que disporiam de três minutos cada, para interpelar os convidados. O Presidente
passou a palavra ao primeiro expositor, Dr. Carlos Alberto Gomes de Aguiar, que
iniciou sua exposição comentando que considera falhos os sistemas de declaração de
desembaraço de mercador.ias e declarou que desembarcam containers de navios no
Brasil sem que sejam fiscalizados pela Receita Federal, isso devido muitos critérios de
fiscalização serem desconhecidos pela maioria dos fiscais. O expositor trouxe provas
de declarações de produtos com valores abaixo do real e denunciou que nas
Declarações de Importação - "Dis', o importador faz o cadastro do produto que está
sendo importado e coloca valor que muitas vezes nêo é o real. Trouxe um esmeril e
um blazer à Comissão como exemplos de produtos importados de forma fraudulenta e
finalizando, comentou que as empresas que já fraudaram deveriam estar sujeitas a
uma fiscallzaçêo maior e afinnou ainda que o sistema de fiscalização da Receita
Federal, o Siscomex, é falha e que esse sistema precisa ser melhorado. O Presidente
agradeceu ao Dr. Canos Alberto Gomes de Aguiar pela sua exposição e passou a
palavra ao Dr. JoSé Augusto Vagos que iniCiOU sua exposição criticando a fonna como
é feita a classificação das mercadorias que devem ou não ser fiscalizadas. Devido à
instrução nonnativa da Receita Federal, o sistema classifica automaticamente as
mercadorias importadas, pennitlndo que algumas delas não sejam selecionadas para
a fiscalização. O expositor explicou que a c1assificaçêo prevê a passagem por quatro
canais: pelo canal verde passam as mercadorias que não precisam de nenhuma
fiscalização; no canal vennelho, a análise é f1slca e documental; o canal amarelo
analisa apenas os documentos; e o canal cinza é o direcionamento para flscalizaçao
de certos produtos, com controle de preços. O procurador citou como exemplo a
abertura de containers que deveriam ser de m6veis, que têm allquota mais baixa e
eram brinquedos, que precisam inclusive de autorização do lnmetro. Coosid
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sistema e Isca Ização a uaneira ineficaz no Pais. O Or. José Augusto Vagos solicitou
autorização ao senhor Presidente para que fosse ouvido os Auditores da Receita
Federal, senhor Carlos Eugênio Seiblitz e o senhor Eduardo Coulamy, O Presidente
passou a palavra aos auditores que denunciaram estarem recebendo ameaças de
morte, após denúncias contra as fraudes praticadas na Receita Federal e acusaram o
Fundape de intermediar financiamentos com dinheiro público para empresas de
importação, sendo que os financiamentos são liquidados com deságio de 90% de seu
valor. O Presidente agradeceu aos convidados pela sua exposição e a seguir passou a
palavra ao Deputado Wellington Dias, autor do requerimento, para formular questões
ao convidado. Em seguida, o senhor Presidente agradeceu a presença dos
convidados e informou aos presentes o início da Ordem do Dia, da sessão da Câmara
dos Deputados, explicando aos senhores deputados e convidados a necessidade de
encerrar os trabalhos. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, às onze horas
e quarenta e dois minutos, o Presidente encerrou os trabalhos, tendo antes,
convocado reunião reservada de audiência pública, destinada a debater a "apuração
dos prejuízos causados pela mudança de destinação de uso de áreas alienadas e
pelas ações de grilagem de terra pública". com a presença da senhora Alessandra
Elias de Queiroga, Promotora de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social do
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para o dia seis de dezembro do
corrente ano, quinta-feira, às nove horas e trinta minutos, no Plenário nO 9 do Anexo li
da C,élmara QOs Deputados. E para constar, eu, Maria Helena Pinheiro Monteiro
Lfy)~~~~
,Secretária,
lavrei a presente Ata. ~~hs~rá~
publicada no Diário da Câmara dos Deputados. xxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXX~"T
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos de Jesus) - Declaro aberta a reunião ordinária de audiência pública destinada a debater denúncias veiculadas
pela imprensa sobre facilidades de fraudes cometidas
no exterior.
Estão presentes à reunião os Srs. Procuradores
da República Flávio Paixão, Carlos Alberto Gomes de
Aguiar e José Augusto Vagos.
Convido os palestrantes a comporem a Mesa.
Comunico aos membros desta Comissão que
os convidados terão prazo de dez minutos para fazer
suas exposições, prorrogáveis a juízo desta Presidência, não podendo ser aparteados. Os Deputados
inscritos para interpelar os convidados poderão
fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição
pelo prazo de três minutos, tendo o interpelado igual
tempo para responder, facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo. Não é permitido ao orador interpelar qualquer dos presentes.
Dando início aos trabalhos, concedo a palavra
ao Dr. Carlos Alberto Gomes de Aguiar, Procurador
da República do Estado do Rio de Janeiro.

O SR. CARLOS ALBERTO GOMES DE
AGUIAR - Bom dia.
Exmo Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, demais participantes, inicialmente, eu gostaria de agradecer, em especial, ao Deputado Wellington Dias a iniciativa de promover esta audiência pública, tendo em vista a
relevância do tema e a necessidade de se discutir assunto de interesse nacional. Consideramos que este é o
fórum adequado, porque permite a participação da sociedade civil e sobretudo a revisão, por integrantes desta
Casa, de determinadas falhas nos procedimentos de
exportação e importação nacionais.
Serei extremamente breve não só para poupar
tempo, mas sobretudo para demonstrar de maneira
sintética o objeto desta reunião.
O que nos motivou procurar esta Casa foi o estado atual em que se encontram os critérios para importação e exportação adotados atualmente pela Receita Federal. No Ministério Público Federal do Rio de
Janeiro há hoje um inquérito civil público cujo objeto é
exatamente apurar as irregularidades e carências enfrentadas pela Receita Federal, que dizem respeito
mais propriamente à importação, o que tem facilitado
e permitido o descaminho e até mesmo o contrabando no território nacional.
Para que os senhores tenham idéia, no quadro
existente hoje não é possível identificar o ingresso de
mercadorias estrangeiras passando pelos portos brasileiros sem que haja o conhecimento da Receita Fe-
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deral. Ou seja, significa dizer que navios - isso já foi
constatado - trazem contêineres e os desembarcam
nos portos brasileiros sem o menor controle por parte
da Receita Federal. É o que se chama de contêiner pirata. Não estou fazendo nenhuma alusão a canal verde, cinza, amarelo ou vermelho. Estou dizendo que o
contêiner desembarca do navio e sai sem que a Receita Federal tenha sequer conhecimento de que ele
tenha sido transportado por determinado navio. Daí
os senhores imaginam o que pode existir dentro desse contêiner. Pode-se ter uma simples mercadoria - e
aí estaríamos diante de uma situação de sonegação
fiscal-, como também armas e até mesmo entorpecentes.
De imediato, podemos perceber que o problema
é extremamente complexo. Vejam os senhores que
temos uma realidade em que contêineres sequer são
apreciados. A Receita Federal não tem conhecimento
de que eles existem, principalmente de seu conteúdo.
Esse problema já indica a fragilidade estrutural que os
portos e aeroportos brasileiros enfrentam.
Há ainda outra realidade que diz respeito ao
próprio sistema de declaração e desembaraço de
mercadorias importadas, o chamado SISCOMEX. Ao
ver do Ministério Público, esse é um sistema importante, representa um avanço, mas ainda é dotado de
carências. Os parâmetros e a indicação de mercadorias a serem efetivamente fiscalizadas - não vou entrar em detalhes quanto aos critérios utilizados, se
nos canais verde, amarelo, enfim - são desconhecidos da maioria dos fiscais e extremamente carentes,
se levarmos em consideração as peculiaridades dos
recintos alfandegados.
Tomamos a liberdade de trazer alguns exemplares de produtos importados que se apresentaram
com falsa declaração de conteúdo. Por exemplo, o importador declara trazer uma coisa, quando, na verdade, traz outra, praticando também a subvaloração. Ou
seja, ele declara que determina mercadoria custa um
valor que não tem sequer condições de custear as peças que a compõem, mas, ainda assim, ocorre a Iiberação. Essa é a realidade de hoje. Por quê? Porque o
SISCOMEX, como está hoje, faz a parametrização
das mercadorias de maneira aleatória, o que é bom,
contudo, centralizada em Brasília, o que não contribui
para a efetiva fiscalização das mercadorias. Por quê?
Porque não permite que os fiscais, levando em consideração as suas peculiaridades, ou seja, as mazelas
locais, e elas existem, não tenham dúvida, possam direcionar determinadas mercadorias para este ou para
aquele canal. Abro um parêntese: existem hoje 4 canais. Não sou técnico no assunto, tudo o que eu disser
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sobre isso deve-se considerar como salvo melhor juízo. O canal verde de parametrização não enseia qualquer fiscalização de mercadoria. Se a mercadoria for
para o canal verde não haverá qualquer análise fiscal,
nem documental, nem física. O canal vermelho já permite essa análise física e documental; o canal amarelo permite a análise documental, documentos que instruem o desembaraço da mercadoria; e o canal cinza,
que, em síntese, permite um direcionamento para a
fiscalização de determinados produtos. Pois bem:
essa é a realidade na parametrização.
O fiscal, diante dessa realidade, mesmo ciente
de que uma determinada mercadoria ou empresa
costuma, ou já apresentou indícios de importação fraudulenta, não tem autonomia para direcionar essa
mercadoria ou esse desembaraço para o canal vermelho, se a parametrização indicar que o canal será o
verde. Ou seja, há inexistência de fiscalização. Isso
permite situações como a que trouxemos hoje para
exemplificar aos senhores, que é a dos esmeris. Temos este esmeril, que é um produto complexo - eu
não saberia dizer qual a sua finalidade -, composto
de diversas peças, que teve o valor declarado de US$
1,96.
O SR. DEPUTADO WELLlNGTON DIAS - Sr.
Presidente, gostaria de fazer um comentário.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos de Jesus) - Com a palavra o Deputado Wellington Dias.
O SR. DEPUTADO WELLlNGTON DIAS - Qual
é a data da compra, porque o dólar está variando muito nos últimos tempos. V.Sa. tem idéia de quando foi
feita a compra?
O SR. CARLOS ALBERTO GOMES DE
AGUIAR - Foi no ano passado. Não teríamos bem
como precisar a data, Sr. Deputado, porque este é um
caso específico. Oficiamos à Receita Federal, à Alfândega do Rio de Janeiro, e aqui temos a quantidade de
Dls que foram desembaraçadas. Dls são Declarações
de Importação. Em síntese, esse é o processo administrativo em que se vai dar o desembaraço da mercadoria. Como isso funciona? O importador, no computador de casa - isso é um avanço - entra no sistema
integrado, tem uma senha para tanto, e faz o cadastro
do produto que está importando. Nesse cadastro,
nessa apresentação de informações, também valora
a mercadoria.
Pois bem, este esmeril foi declarado a U$1 ,96.
Mas os senhores poderiam dizer: "Bom, mas ele já foi
apreendido". E eu responderia que este contêiner foi,
mas esses aqui não o foram. Foram liberados. Temos
aqui a identificação de que o Erário está sendo lesado. Tributos deixaram de ser arrecadados. Não é pre-
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ciso muito esforço para concluir que esta mercadoria
não vale U$1 ,96. Até eu que não sei para que serve
sou capaz de concluir que não tem esse valor. Os fiscais fizeram pesquisa de mercado e identificaram na
Internet o esmeril sendo vendido a U$46, U$49. Há
uma diferença gritante de preço.
Outra realidade que se identifica e que trouxemos para os senhores a título de exemplo: temos a
identificação de que o Erário está sendo lesado. A
concorrência - e aí vamos ter a repercussão na esfera social- entre as empresas também vai ser efetivamente atingida. Obviamente, o comerciante que consegue trabalhar com esses preços consegue pagar
menos tributo por essas mercadorias e é claro que ele
vai ter um preço mais competitivo. Daí, os senhores
podem imaginar, vem o desemprego e outras coisas
mais.
Ternos outro exemplo, que é a importação de
trapos, de acordo com a classificação dos importadores e aceita a partir do sistema. E qual é a realidade?
Os importadores declaram estar trazendo trapos, na
acepção própria da palavra, tiras de pano, e isso evidentemente não tem o valor de uma roupa acabada.
Quando se abre um contêiner, e isso já aconteceu, os
fiscais se deparam com roupas acabadas, de marca,
que trapos não são. Aqui está um exemplo do que é
considerado trapo. Esta é uma roupa acabada - apesar de sua aparência, pois está amassada - que foi
declarada como trapo. A Receita Federal libera esta
mercadoria.
O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATIO - Sr.
Presidente, gostaria de pedir um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos de Jesus) - Pois não, Deputado.
O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATIO -Não estou entendendo bem, Sr. Procurador. A Receita libera depois que abriu o contêiner e descobriu que
não eram trapos, ou ela libera como trapo por estar
sendo enganada? Ela libera intencionalmente mesmo descobrindo que não é trapo? Desculpe a pergunta, mas a sua afirmação não me esclareceu.
O SR. CARLOS ALBERTO GOMES DE
AGUIAR - Não estou sendo muito didático e foi muito
oportuna essa observação. Enfim, o que eu quis dizer
quando a Receita libera é que existe um sistema falho
que permite a liberação deste tipo de importação. E
daí a realidade a que chegaríamos. Essas mercadorias foram apreendidas, aí está caracterizada a falsa
declaração de conteúdo. Não há conivência, salvo exceções, mas não é o caso aqui. E esse é um ponto importante a ser comentado. Quando o sistema está diante dessa realidade, que acontece no Brasil inteiro,
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ele não consegue adequar-se para impedir que situações como essa se repitam. Isso significa dizer que
hoje, se uma empresa que, declarando estar importando trapos, já tenha sido flagrada importando roupas de marcas conhecidas e novamente tentar importar, mais uma vez declarando trapos, não existe uma
crítica no sistema para que essa empresa seja necessária e efetivamente fiscalizada. Ela pode, sim, ser
"parametrizada" pelo canal verde; ou seja, aquela empresa vai ter sua mercadoria liberada, tranqüilamente.
E podemos até citar um caso concreto, de uma realidade que não mais existe, mas que vigorou durante
algum tempo: se uma empresa resolvesse importar
filé de merluza da Argentina, por exemplo, caso em
que não há tributação, ela seria necessariamente fiscalizada. Então, se a empresa fraudadora, que às vezes sequer existe fisicamente, é uma empresa de fachada, sem cadastramento prévio, se essa empresa
resolve fazer importações repetindo as fraudes anteriores, como se dá no caso dos trapos, vai receber o
mesmo tratamento dado às demais empresas, às que
jamais fraudaram, ou que jamais foram flagradas fraudando, ao passo que para uma mercadoria como
essa, o filé de merluza, sobre o qual não há tributação, necessariamente haverá uma efetiva fiscalização.
Estou sendo alertado aqui acerca do tempo.
Bem, um dos grandes problemas que, no entendimento do Ministério Público, contribuem para essa realidade são as instruções normativas. E citaríamos
em especial a Instrução Normativa n° 111, que, em
síntese, prevê a devolução dos documentos que instruiriam o desembaraço ao importador após o término
da fiscalização. Ou seja, a Receita Federal não fica
com prova documental alguma do ilícito. Para o Ministério Público, isso é extremamente preocupante, pois
sabemos que, num processo judicial, é preciso haver
provas documentais para se caracterizar a fraude, e
essa instrução normativa, lamentavelmente, dificulta
o cumprimento dessa exigência.
Temos outras instruções normativas, mas acho
que este não é o foro adequado para discuti-Ias, nem
eu teria condições de identificar todas as falhas que
nelas existem. O fato é que temos de rever a atual situação. É um problema extremamente grave, que tem
repercussão na esfera tributária e na esfera social, e
sempre do ponto de vista negativo, pois uma indústria
que convive com esse tipo de realidade é capaz de
competir com maior força, com melhores preços,
quando em confronto com os demais concorrentes.
Temos uma realidade que viola os interesses do
consumidor. Sim, porque, embora tenhamos citado
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esses dois exemplos, temos hipóteses outras, como,
por exemplo, óculos de grau que são importados e
vendidos na rua, por camelôs, óculos de péssima
qualidade, sem critério nem controle sobre a sua capacidade de atender à finalidade para a qual foram
criados, e há até risco de lesão ou agravamento do
problema visual do usuário. Temos problemas que repercutem, portanto, em diversos momentos e em diversos setores de interesse coletivo. Isso leva-nos à
conclusão de que devemos rever essa realidade. E aí
o problema não passa só pelo SISCOMEX, mas também por uma melhor estruturação da Receita Federal, que acaba não exercendo a sua atividade-fim, que
é a de efetivamente fiscalizar e permitir o recolhimento de tributos. No momento em que esta Casa discute
a a~eração da alíquota do Imposto de Renda, parece-me que não podemos dar-nos ao luxo de deixar de
receber, deixar de arrecadar os tributos de importação e de industrialização inerentes a essa atividade
que é o comércio exterior.
Só para finalizar, pois já vou passar a palavra ao
colega, toda essa realidade que identificamos, urna
realidade que obviamente não se resume nesses dois
exemplos, ainda é financiada pelo Poder Público.
Mais à frente, os senhores terão melhores informações sobre o instituto do FUNDAP, instrumento pelo
qual o Erário é utilizado para subsidiar as importações. Repito: subsidiar importações. Não estou falando de exportações, não. É o dinheiro público sendo
usado para subsidiar importações.
Não vou mais alongar-me. Vou devolver a palavra ao Sr. Presidente - não estou muito acostumado
com esta rotina. Agradeço aos senhores a paciência e
a atenção.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos de Jesus) - Concedo a palavra ao Dr. José Augusto Vagos,
Procurador da República do Estado do Rio de Janeiro.
O SR. JOSÉ AUGUSTO VAGOS - Sr. Presidente, agradeço a deferência. Gostaria de dizer que é
uma honra, como membro do Ministério Público Federal, estar aqui presente e poder participar desta audiência pública.
Gostaria de apresentar alguns aspectos mais
concretos em relação ao discurso do colega Carlos
Aguiar. Hoje é consenso entre nós do Ministério Público Federal que o regime de fiscalização aduaneira é
ineficaz. Isso passou a ficar muito evidente a partir de
1998. A Instrução Normativa n° 111 da Receita Federal é do ano de 1998. Essa instrução, como outras que
regulam o sistema aduaneiro, em muito tem extrapolado a competência regulamentar da Secretaria da
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Receita Federal. Muitas vezes existem aspectos de
legislatura nessas instruções. Essa é urna questão
muito séria, que pretendemos encaminhar em breve
ao Judiciário.
No momento em que entrou em vigência essa
Instrução Normativa na 111/98 da Receita Federal, recebemos representações para instauração de inquérito civil público, porque o fiscal ficou totalmente tolhido na sua tarefa de fiscalizar de acordo com a sua experiência subjetiva, já que o próprio sistema, por parâmetros subjetivos, direcionava as importações para
o canal verde, quase 80% das importações; pelo que
apuramos, apenas 1% ou 2% são dirigidas ao canal
cinza, onde efetivamente o fiscal tem condições de
fiscalizar, de valorar - porque a valoração é a questão
mais séria nesse processo, já que as mercadorias
vêm, quase todas elas, subfaturadas, como temos
percebido. Então, tão logo instauramos esse procedimento, fizemos uma inspeção no porto e pedimos que
fosse aberto um contêiner que fora dirigido para o canal verde. O despachante aduaneiro estava lá por
acaso. Nesse contêiner descobrimos que, embora na
declaração de importação tenha sido declinado tratar-se de móveis, cuja alíquota é um pouco mais baixa, na verdade tratava-se de brinquedos, que necessitavam de autorização do INMETRO.
Essa é uma questão que transcende a tributação, uma questão de mercado consumidor, de segurança do consumidor, uma questão que diz respeito à
indústria nacional, ao emprego. Os produtos fabricados aqui no País não têm condições de concorrer com
esses produtos que entram subfaturados, que não recolhem impostos. No caso daqueles esmeris, por
exemplo - eram 1.600 -, eles caíram no canal verde,
e o fiscal resolveu, naquele momento, extrapolar a
atribuição que lhe competia por força da instrução
normativa, já que ele estava adstrito a muito mais que
uma instrução, estava adstrito ao Código Penal, porque o funcionário público que detecta um descaminho
tem o dever de autuar, mas naquele momento a Secretaria da Receita Federal não queria que ele fizesse
isso. Então, o importador impetrou um mandado de
segurança para que houvesse a liberação, uma vez
que a mercadoria tinha caído no canal verde; logo, a
Receita Federal não teria atribuição, e o fiscal não poderia questionar o valor; tinha simplesmente que liberar. E o juiz de uma vara federal cível do Rio de Janeiro liberou, porque o juiz cível só afere os aspectos formais da importação, que estavam perfeitos. Levamos
a questão para a Procuradoria da República, na área
criminal, e rapidamente conseguimos urna liminar de
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um juiz criminal, proibindo a liberação daqueles esmeris, porque se tratava de um crime.
Então, é uma questão que envolve todos os segmentos, todos os órgãos. Nesse caso dos esmeris,
em sua defesa administrativa na Receita Federal, o
importador disse o seguinte: "Nos últimos doze meses, essa é a segunda importação desse item promovida por esta empresa, sendo certo que não é um produto bem aceito no mercado pelo consumidor, apesar
do baixo preço de venda". Então, ele estava querendo
justificar o preço de US$ 1.96 dizendo que o produto
era vagabundo, não prestava. É uma questão, ao nosso ver, bastante séria, porque obviamente o consumidor, na escolha entre um rolamento FAG fabricado
pela indústria nacional, que custa R$ 70,00, e um produto FAG fabricado na China, falsificado, mas com as
mesmas características, sem ter condições de avaliar
a segurança e a qualidade, é óbvio que vai optar pelo
mais barato.
Quanto a esse relatório de inspeção em relação
a esses brinquedos, tomei a liberdade de tirar algumas cópias do nosso processo, porque achei que seria o mais didático. Nós ternos esse relatório de inspeção, e temos o depoimento do presidente da empresa
COPAG, uma empresa que fabrica baralhos, que entram aos milhares e milhares, subfaturados, ao preço
de US$ 0.07, quando em uma perícia já ficou provado
que é impossível, por menores preços que existam no
mercado mundial, fabricar um baralho por menos de
US$ 1,00. Então, eu trouxe o depoimento desse empresário, que diz o seguinte: "Não posso concorrer
com esses baralhos que entram subfaturados. Haverá
um momento em que vou acabar fechando minha empresa, demitindo meus funcionários, e vou passar a
importar baralho para vender aqui no Brasil". Ternos
também o depoimento do Presidente da UNAFISCO,
Sr. Paulo Gil, que até se encontra presente aqui. É um
depoimento bastante didático. Tirei cópias e tomei a
liberdade de passá-Ias ao Presidente da Mesa para
que possa distribuir, se for o caso, aos senhores participantes. Ternos depoimentos do coordenador de assistência técnica da empresa de rolamentos FAG, no
mesmo sentido: não está dando para concorrer com
esses produtos que entram subfaturados, além de serem falsos. E temos depoimentos do auditor fiscal
Carlos Eugênio, que também se encontra aqui presente. É um depoimento bastante didático também, e
mostra de forma bastante clara toda essa sistemática
atual de importações que foi implementada pela Receita a partir de 1998.
Para finalizar, gostaria de deixar claro que não
somos contra o sistema, o SISCOMEX. O Ministério
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Público entende que é um sistema moderno; só que
ele não pode ser aplicado aqui no Brasil como é aplicado na França, porque dependemos aqui de uma fiscalização de zona primária bastante eficiente, já que
não temos estrutura para uma fiscalização de zona
secundária. Então, o momento em que se está com a
mercadoria é o momento de se fazer a fiscalização,
mesmo porque depois que ela está espalhada no
mercado fica mais difícil fazê-lo. E no Brasil temos
cerca de 2 mil fiscais na aduana; na França, esse número é muito maior, sem comparar áreas de litoral.
Então, esse modelo é válido, mas tem que ser aprimorado. Esse é o nosso entendimento.
Gostaria de pedir permissão ao Presidente da
Mesa para que fosse dada oportunidade de falar a
dois auditores fiscais que tiveram atuação bastante
eficiente no Porto do Rio de Janeiro, têm conhecimento de causa e podem relatar casos específicos, em
conformidade com o regulamento interno da Rece~a
Federal.
Agradeço a oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos de Jesus) - Passamos a palavra ao Dr. Carlos Eugênio.
O SR. CARLOS EUGÊNIO - Respondendo à
pergunta anteriormente feita pelo Exmo. Sr. Presidente, a importação daquele espécime de esmeril ocorreu em setembro de 2000. O dólar, à época, valia R$
1,90, em torno disso, o que significa dizer que o preço
desse esmeril ficava em torno de R$ 3,80.
Peço desculpas antecipadamente aos presentes, até por um certo nervosismo meu, porque pretendo passar aqui para os senhores um pouco da minha
indignação. Durante oito anos trabalhei na alfândega
do Porto do Rio, ocupei todos os cargos lá, e vi coisas
que são absolutamente aterradoras. Tenho certeza
absoluta de que essa votação que houve ontem, em
que se aprovou a flexibilização dos direitos trabalhistas em função do desemprego, encontra suas causas
em grande parte nesse problema da importação.
Gostaria de detalhar, de mostrar algo concreto e específico sobre aquilo que eu, particularmente neste
período, considero um tratamento inadequado que a
Receita Federal dá à questão, causando seriíssimos
prejuízos ao País.
Para aprofundar um pouco mais, a começar
pelo caso dos trapos, vou apresentar aqui algumas
transparências.
(Apresentação de transparências.)
Como servidor público, tomei conhecimento
desse caso através de um e-mail que circulava pela
Internet, na Intranet da Receita Federal. Esse e-mail
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partia de uma pesquisa que tinha sido feita, e dava
conta de que no Porto de Suape, em Pernambuco, em
três meses haviam sido importados 1 milhão de quilos de trapos e desperdícios. Foi fe~a uma consulta,
na classificação do código dos trapos, e deu-se conta
de 1 milhão de quilos. Um milhão de quilos, a uma média de 200 gramas cada peça, são 5 milhões de peças
de roupas. O primeiro questionamento a se fazer é o
seguinte: onde iria parar tanto trapo? O que se faz
com trapos? São pelo menos 50 contêineres de 40
pés. Pela minha experiência no Porto do Rio, todas as
vezes em que me defrontara com trapos, e foram cerca de oito vezes, em todas as vezes não havia trapos,
e sim roupas. Então, eu pensei: como é possível que
no Porto do Suape em três meses tenha entrado 1 milhão de quilos de trapos?
Pois bem, o problema não ocorria apenas no
Porto do Suape, mas em todo o Brasil. Em três meses
o Brasil importara 3 milhões de quilos de trapos. Esse
e-mail vinha circulando genericamente. O que se faz,
numa situação dessa? Imediatamente envia-se uma
equipe ao porto para verificar o que está ocorrendo.
Foi o que foi encaminhado ao Secretário da Receita
Federal, por intermédio do Superintendente da Receita.
Nas partes marcadas, vemos que apenas no
Porto do Suape, em três meses, como foi dito, entrou
1 milhão de quilos de trapos. Esses fatos foram levados ao conhecimento do Secretário da Receita, e o
processo posteriormente encaminhado à Corregedoria da Receita.
O que aconteceu com esse processo? O que foi
fe~o em relação ao Porto do Suape? Isso ocorreu no
dia 10 de novembro. Pois bem, 1 milhão de quilos, em
três meses, projetam algo como 10 mil a 11 mil quilos
de roupas, por dia, saindo ao preço interno de
R$0,10. O que fez a Corregedoria da Receita diante
dessa denúncia?
A denúncia havia sido encaminhada por intermédio do Superintendente, mas por uma falha do protocolo, ou talvez até por uma diligência da pessoa, foi
enviada diretamente para o gabinete do Secretário. A
Corregedoria da Receita não fez rigorosamente
nada, e devolveu o processo para que seguisse burocraticamente, subindo a cadeia hierárquica. Assim,
com essa atuação, perdem-se aproximadamente três
meses sem se fazer rigorosamente nada, com uma
estimativa de, no Porto de Suape, liberarem-se cerca
de 11 mil quilos de trapos por dia. E esse é apenas um
caso, de uma única empresa. E - pasmem! - quem é
o maior importador de trapos? É uma massa falida!
Nós temos um sistema que cadastra como importa-
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dor uma massa falida que importa 1 milhão de quilos
de tecidos, e ninguém acha isso estranho! Como é
possível uma massa falida importar uma quantidade
dessa de tecidos? Apenas para os senhores terem
uma idéia, 11 mil quilos de roupas por dia, a 200 gramas cada peça, são 55 mil roupas. Quem for à indústria têxtil pode calcular quantos empregos foram exportados apenas no Porto do Suape, por uma massa
falida e em apenas três meses.
Caso idêntico é o do esmeril, que vamos mostrar também, apenas para ressaltar a gravidade e a
forma inadequada como essa questão é tratada. É
isso que precisa ficar patente. Pude testemunhar,
nesses oito anos, que o sistema de importação, não
só o SISCOMEX, mas a sistemática de importação
como um todo, é um tremendo queijo suíço. Deixa
passar contêineres sem nem tomar conhecimento da
existência deles. E gostaria de fazer aqui uma comparação. Certamente todos os senhores freqüentam
shopping centers, aqui em Brasília ou em qualquer
outro lugar. O que se encontra num shopping center? Há uma cancela por onde se entra; recebe-se um
cartão, coloca-se esse cartão na cancela e o carro
sai. Qual é o princípio lógico de um sistema como
esse? Sai apenas quem entrou e pagou. É um sistema que me parece bastante simples. E eis o que me
pareceria igualmente básico: um navio vai descarregar, trazendo 1.000 contêineres de 40 pés; cada contêiner tem um número, e esse número é único; por
que não identificar esse número? O número entraria
no sistema, como o carro que recebe o cartão; ora, se
o contêiner se descarregou sem ter sido declarado, a
cancela simplesmente não se abrirá, porque esse
contêiner não consta do sistema. Pois bem, alimenta-se o sistema; se a mercadoria está desembaraçada, a cancela se abre. Então, a cancela só se abriria
para quem entrou, para quem existe. Não me parece
uma coisa tão complexa. E, vejam bem, estamos há
anos e anos recebendo contêineres inteiros de 40
pés que se descarregam no Brasil.
Essa é uma idéia que foi apresentada no primeiro trabalho feito sobre esse assunto, ainda quando eu
estava no Porto do Rio. Parece-me que, na atual situação, é absolutamente fora de propósito discutir controle de volume, controle de carga aérea, se não temos controle de contêiner. Essa é a situação. E isso é
fato provado. É claro que essa situação da descarga
pirata é difícil de provar. Temos um caso provado de
um navio que descarregaria no Porto de Recife 18
contêineres de 40 pés, conforme relato da Polícia Federal. Dois foram apreendidos, 10 possivelmente de-
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sembarcaram e 6 vieram do Porto do Rio com documentação emitida após a saída de Recife.
Gostaria de esmiuçar um pouco mais os detalhes no caso do esmeril, que é outro caso emblemático. Esse caso do esmeril, senhores, esteve em gabinete de juiz, esteve no gabinete do Dr. Everardo Maciel, esteve em várias instâncias, porque é algo assombroso. Defrontei-me pessoalmente com essa situação. O que os senhores fariam, nessa situação? Esse
esmeril pesa 10 quilos. Veio a US$ 2.00, ou seja, US$
0.20 o quilo. Se abrirmos a Gazeta Mercantil e formos procurar o preço do ferro manganês no mercado
internacional, verificaremos que é de US$ 0.44 o quilo; ou seja, o quilo de uma matéria-prima, de um produto primário, custa o dobro!
Reza o art. 334 do Código Penal (peço aos senhores que o leiam):
Art. 334 Constitui crime de contrabando ou descaminho importar ou exportar mercadoria proibida
eludindo no todo ou em parte o pagamento do imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo
da mercadoria.
Pois bem, esse esmeril, declarado a US$ 2.00,
vem abaixo da metade do preço da matéria-prima.
Apenas um rebolo, conforme consulta na Internet,
custa a U$ 6.00. Pergunto aos presentes: o que deve
um fiscal da Receita fazer diante de uma situação
dessas? O canal é vermelho, certo? Um objeto como
esse, com um preço que evidentemente - não tenho a
mínima dúvida - não paga sequer a matéria-prima!
Poderemos pensar em duas opções: deve-se liberar
ou reter? O canal vermelho implica verificação, análise dos documentos e conferência da mercadoria.
Pois bem, pasmem, senhores: há uma ordem para o
fiscal da Receita, ele é obrigado a liberar a mercadoria!
Nesse caso, até cabe um raciocínio. O crime é
uma espécie de proibição. Nem tudo que é proibido é
crime. Por exemplo, jogar lixo na rua é proibido, mas
não é crime; matar alguém é crime e evidentemente é
proibido. Todo crime é proibido. Então, é proibido importar mercadorias sem pagar os impostos. Então,
mercadoria que não pagou impostos não pode ser liberada. Só que se criou uma sistemática, uma dogmática, em torno da legislação, em que as pessoas
perdem a noção da realidade. Vejam bem: essa é uma
consulta feita por Carlos Fernando Silva Barbosa, um
colega do porto que era o chefe da equipe de valoração. Ele fez uma consulta à Divisão de Valoração
Aduaneira, da Coordenação Aduaneira da Receita.
Vamos ver qual foi a resposta que recebeu sobre esse
caso:
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Informo que, desde o final do ano de 1999, estamos impedidos de direcionar para a conferência do
valor aduaneiro, no curso do procedimento de despacho, as declarações que não forem parametrizadas
para o canal vermelho. Nesse contexto, diante de situações em que haja dúvidas quanto à veracidade ou à
exatidão do valor declarado pelo importador, faz-se
necessária a abertura do processo revisional, naturalmente após o desembaraço da mercadoria.
Ou seja, qual é a orientação oficial do órgão, ou
era, nesse momento? Entregar essa mercadoria ao
importador e fazer uma fiscalização depois. Mas
como fiscalizar se massas falidas estão importando
milhões de toneladas? Vamos autuar as massas falidas? Empresas com capital social de 5 mil reais, 10
mil reais, importam dezenas de milhões de dólares. O
que se vai cobrar dessas empresas depois? Parece-me que - e aqui certamente a opinião mais abalizada será dos excelentíssimos Procuradores da República - o Código Penal, que é a lei, é claro: mercadoria que não paga tributo não pode entrar no País.
Mas temos uma ordem, uma orientação normativa
que diz: liberem a mercadoria e depois cobrem, se
Deus quiser. Quem manda mais, o legislador do Código Penal, ou a Divisão de Valoração? Essa é a grande
questão.
Ouvi uma anedota há cerca de dois meses que,
neste caso, tem algum fundamento: se Montesquieu,
que foi quem idealizou a tripartição dos Poderes, renascesse e viesse ao Brasil de hoje, não entenderia
nada, porque aqui o Executivo legisla, o Judiciário
executa através de liminares e o Legislativo processa
e julga em CPls. Nesse caso, a anedota se encaixa
um pouco, porque o que temos é o Executivo suplantando inteiramente a legislação. Isso se repete em "n"
outros casos que constam desse inquérito civil público, e o resultado é esse esmeril, são os trapos, são alguns outros exemplos que estão aqui: lâmpada, US$
0.03 - lâmpada automotiva. A lâmpada vem da China
a US$ 0.03, com ISO 9002, só que não tem fabricante. E não há norma que obrigue a ter fabricante. Aí o
importador diz o seguinte: não, o governo da China
proíbe que se decline o fabricante, porque lá é tudo
estatal, são grandes exportadoras. E nós aceitamos
isso. Então, um fabricante nacional de esmeril está
sujeito a uma série de normas da ABNT, mas esse
não; o esmeril entra por US$ 1.96, custa R$ 80,00 na
loja, paga R$ 3,00 ou R$ 4,00 de imposto e ainda tem
direito a subsídio! Esses três ou quatro reais o importador, coitado, não paga tudo, não, porque uma parte
vai ser coberta por dinheiro público, para subsidiar
esse terrível encargo que ele está sofrendo. O colega
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Eduardo vai poder explicar melhor como essa mágica
acontece.
Além disso tudo, ainda temos o subsídio!

É isso. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos de Jesus) - Gostaria que V.Sa. explicasse melhor o canal
cinza. Falou-se muito sobre o canal vermelho, e esse
é um termo técnico que nós não conhecemos. Há alguma outra cor de canal? Canal verde, canal azul?
O SR. CARLOS EUGÊNIO - São basicamente
quatro canais.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos de Jesus) - V.Sa poderia explicar melhor os canais?
O SR. CARLOS EUGÊNIO - No canal verde a
mercadoria é liberada automaticamente pelo sistema.
No canal amarelo, a mercadoria sofre exame apenas
dos documentos, mas não de conteúdo do contêiner,
e em seguida o fiscal a libera. No canal verde não é o
fiscal, é o sistema que libera. No canal vermelho o fiscal examina documentos, confere a mercadoria e desembaraça-a. Apenas no canal cinza é que haverá o
controle de preços.
Onde está a fragilidade do sistema? Não sei se
os senhores têm idéia, mas há uma tarifa de mercadorias. Para cada mercadoria existe um código. O sistema controla as mercadorias pelo código. Então, vamos supor que amanhã se resolva o seguinte: o esmeril de bancada... Está entrando muito esmeril de
bancada. A propósito, essa empresa, no caso do esmeril, importou algo da ordem de 100 contêineres,
antes de serem pegos os contêineres de esmeril.
Apenas essa empresa do setor de ferramentas. Para
que os senhores tenham uma idéia, praticamente,
hoje em dia, não se vêem ferramentas nacionais no
mercado. E igual depoimento pode ser prestado por
diversos outros setores industriais.
Desculpem, eu estava falando do controle das
importações. Esse controle é feito a partir do código
da mercadoria. Então, é muito fácil para o importador
- e todos os que operam no comércio exterior sabem
quais são os códigos de mercadoria que estão no
controle de valor - simplesmente errar o código,
usando o código de outro produto. Por exemplo, o importador de roupas o que fez? Meu Deus, precisamos
defender a indústria têxtil; então, criou-se uma série
de controles para os produtos têxteis: terno de linho,
tecido disso, tecido daquilo. Só que, logicamente, trapo não é importante; então, não se controla trapo. Ou
seja, as roupas todas vão para o código dos trapos.
O principal parâmetro de inteligência do sistema
- e eu discuto que haja inteligência - é controlar pelo
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código tarifário. O pior é que existe um ato declaratório, salvo melhor juízo ilegal, que diz que errar a classificação fiscal não constitui delito. O sujeito nem
paga multa! Há uma lei que tipifica a multa, e aí vem
um ato declaratório que diz que não há multa nesse
caso!
Tudo que digo aqui, um pouco emocionado, e
com sacrifício, até, é porque trabalhei oito anos na
Alfândega, fui exonerado ex-officio do cargo de inspetor substituto do porto em fevereiro, e desde então
tenho estado desligado dessa parte de comércio exterior, embora a acompanhe. Logicamente, este meu
testemunho é o testemunho da situação até fevereiro,
março. Sei que houve alterações posteriores, mas a
idéia que gostaria de passar aos senhores, tirada da
minha experiência de oito anos, é a de que existe um
imenso descalabro nessa área. Essa colcha de normas, instruções normativas, portarias e atos declaratórios que se criou afasta inteiramente o ser humano
do bom senso e leva para uma burocracia cega, que é
o que leva um esmeril desses a ser liberado, 100 contêineres, a US$ 1.96, quando esse preço não paga
sequer a matéria-prima. E assim por diante.
E gostaria de dizer, mais uma vez, que além disso tudo ainda há um subsídio. Quer dizer, o importador traz isso, paga esse preço, e ainda conta com um
mecanismo escuso para obter subsídio, o que é algo
estarrecedor que, se houver tempo, o colega Eduardo
poderia expor aos senhores.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos de Jesus) - É grave, gravíssimo, não é, Deputado Wellington Dias?
Convidamos o Deputado Max Mauro para assumir a Presidência dos trabalhos, devido a um compromisso que temos na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. Passamos, então, à Presidência
ao Deputado Max Mauro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Max Mauro) Passo a palavra ao auditor Dr. Eduardo Colami.
O SR. EDUARDO COLAMI- Inicialmente, gostaria de agradecer ao Ministério Público Federal a
convocação para que viesse trazer essas informações aos representantes do povo brasileiro.
Os senhores vão desculpar a indignação que
tento segurar ao fazer este relato. Sofri, antes de chegar aqui, inúmeras ameaças de morte, para narrar
aos senhores o que vão ouvir agora. E não fui o único,
Sr. Presidente. Está presente aqui o Major do Exército
Brasileiro Carlos Alberto Marcília, irmão do auditor federal Antônio Marcília, que se encontra hospitalizado,
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vítima de atropelamento suspeitíssimo, depois de haver relatado, juntamente com minha pessoa, os fatos
escabrosos, escandalosos, que os senhores vão ouvir agora.
Não bastasse a total falta de controle que está
sendo evidenciada - não é preciso ser engenheiro de
especialidade alguma para ver que um equipamento
como aquele não pode custar US$ 1.96; é triste que
um caso como esse tenha que ser trazido ao recinto
dos representantes do povo -, os senhores verão que
ainda há um subsídio com dinheiro público para tudo
isso, e que esse fato já foi relatado por quatro vezes
na administração da Receita Federal, e que esse fato
se baseia em atos normativos administrativos que
contrariam a lei, e que no último desses relatórios,
como os anteriores não surtiram efeito, foi feita uma
representação contra ato ilegal do Sr. Ministro da Fazenda e do Sr. Ministro da Indústria e Comércio. Foi
editada então uma medida provisória que alterou a
lei, adequando o ordenamento jurídico ao ato administrativo que possibilita esse descalabro. Esse foi o
resultado dessa investigação penosa, da renúncia do
convívio com nossas famílias, das ameaças de morte,
de dezoito horas de trabalho por dia, de trabalho aos
finais de semana, de trabalho durante o carnaval, de
cancelamento de férias. Esse é o retrato triste do nosso País, hoje. E é isso que venho aqui relatar aos senhores, evidentemente emocionado, e torno a pedir
desculpas, porque me é impossível narrar essa situação friamente. Então, peço desculpas antecipadamente, porque foi uma sacrifício muito grande. Meus
filhos foram ameaçados e os filhos do colega Marcília
também. Quando disse à minha mãe que estaria aqui,
nesta situação honrosa, perante os representantes
do povo, ela chorou, porque foi ameaçada tambémuma senhora de 63 anos!
Então, os senhores já entenderam a gravidade
do que vai ser tratado aqui. O que passo a narrar é
caso de bandidagem. E peço aos senhores, em respeito a essas ameaças de morte, que prestem atenção, por favor. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Max Mauro) Peço aos presentes que se mantenham em silêncio
para não tumultuar os trabalhos.
O SR. EDUARDO COLAMI - Muito bem, em
1970, o Estado do Espírito Santo, onde inclusive nasceu minha mãe, instituiu um incentivo conhecido
como FUNDAP, o Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias, com o objetivo de atrair para
aquele Estado as chamadas trading companies,
que são as empresas que atuam no comércio internacional, comprando no exterior mercadorias para ven-
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dê-Ias no mercado brasileiro, e comprando mercadorias no mercado brasileiro para ofertá-Ias no mercado
internacional. Como os senhores podem ver, quanto
aos benefícios fiscais e financeiros, o Estado do Espírito Santo, buscando fomentar o desenvolvimento,
ofereceu benefícios para que essas empresas se instalassem no seu território.
Inicialmente, as empresas recolheriam ICMS
com prazo mais dilatado, de 60 dias, quando o normal
numa importação, por exemplo, é recolher antes que
a carga seja liberada. A alíquota, ao contrário dos demais Estados do Sudeste e do Sul, não é de 18%, é
12%, portanto consideravelmente menor. E o principal, o item n° 3, é o financiamento, que hoje é no valor
de 8% das importações, financiamento esse em condições especialíssimas: juros de 1% ao ano, cinco
anos de carência para que se inicie esse pagamento
e 25 anos de prazo para sua liquidação. E existe uma
autorização legal - eu diria ilegal, porque contraria
claramente a Lei n° 8.666 - para que esses títulos, representando esse empréstimo, sejam liquidados por
90% de seu valor de face.
Então, resumidamente, a coisa vai funcionar da
seguinte forma (vou utilizar um exemplo para tornar
mais fácil compreender a situação): essa empresa
fundapiana - é assim que são chamadas - realiza
uma importação no valor de 100 mil dólares, por
exemplo; vai pagar o ICMS somente 60 dias depois
que a mercadoria der saída de seu estabelecimento.
Não vai pagar nada no momento do desembaraço. Ao
invés de pagar (vamos manter tudo em dólares) 18
mil dólares, pagará 12 mil dólares de ICMS, e terá direito de receber do Banco de Desenvolvimento do
Espírito Santo um crédito em sua conta no valor de 8
mil dólares.
É claro que não é dinheiro dado, Sr. Presidente,
porque não se pode dar dinheiro público, não é verdade? Ele vai ter que pagar esse dinheiro que lhe está
sendo emprestado. Existem, porém, leilões, e temos
informações - tudo isso já está relatado; como eu disse aos senhores, existem provas documentais extensivas, e por duas vezes isso já foi relatado à administração da Receita Federal, e por último ao próprio Ministro da Fazenda - de que nesses leilões os títulos
são liquidados com 90% de deságio; ou seja, o camarada pegou um empréstimo de 8 mil dólares e vai liquidá-lo por 800 dólares.

Pergunto se algum dos senhores emprestaria,
por exemplo, 1.000 reais, e aceitaria a quitação por
100. É uma pergunta que deve ser feita. Se não procedemos assim com o nosso próprio dinheiro, deve a
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Fazenda Pública ser tratada dessa forma? Está de
acordo com o interesse público?
Acontece que esse benefício, que realmente é
digno desse nome, foi desvirtuado. Detectou-se uma
fraude de largas proporções. Vou apresentar um
exemplo para os senhores e depois vamos ver o tamanho que esse monstrengo assumiu. Peço perdão
porque estou falando e operando o micro, simultaneamente.
Roteiro de uma operação FUNDAP típica. Temos no porto do Rio de Janeiro aproximadamente
quarenta operações investigadas. Apenas uma era
regular, apenas uma não tinha esta forma que vou
descrever para os senhores. Vamos imaginar que o
meu colega Carlos seja a empresa fundapiana e eu
sou o importador. O que verificamos no porto do Rio é
que o importador, muitas vezes, já tem o seu fornecedor no exterior.
Peguemos como exemplo o caso de uma empresa de petróleo, que já tem seu fornecedor, nos
Estados Unidos, de mangueiras de precisão, que já
tem despachante aduaneiro, seus preços negociados, uma empresa que lhe presta serviços de transportes internacional e uma empresa de logística no
Brasil. Tenho então todo o meu trâmite comercial em
andamento. Procedo da seguinte forma: Faço a minha
importação como sempre fiz, negocio, pago pela mercadoria, realizo todos os atos de comércio e patrimoniais de pagamento. Quando a carga chega ao Brasil,
vem acompanhada de dois documentos básicos: um
é o conhecimento de transporte, chamado na área de
BL, Bill of Landing; e o outro é a fatura comercial, que
podemos comparar a uma nota fiscal, discriminando:
a pessoa que comprou a carga, quanto custou, a
quantidade, o peso, o preço unitário. O conhecimento
de transporte é um título endossável que representa,
salvo prova em contrário, a propriedade da carga.
Quando esses dois documentos chegam,
acompanhando a carga, o importador procede da seguinte maneira: a fatura que representa aquela venda
é substituída por outra confeccionada, via de regra,
em editor de texto, em que vai constar o nome da empresa fundapiana como sendo a negociadora. Ela é
que aparece como compradora, apesar de termos
nos registros na Receita Federal de quem efetuou o
pagamento e os contratos pequenos. Essa informação já temos.
Aquele conhecimento de transporte é endossado para as empresas fundapianas. Então, com documentos de instrução do despacho aduaneiro em seu
nome, essa empresa registra a declaração de importação em seu nome. Tão logo a carga seja liberada,
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tão logo haja o desembaraço aduaneiro, a empresa
fundapiana devolve a mercadoria - a propriedade
nunca deixou de ser do seu legítimo dono -através
da simples emissão de nota fiscal. A carga fica, entre
aspas, na "titularidade da empresa fundapiana somente naquele curto espaço de despacho aduaneiro.
E o que elas ganham com isso? Há aí uma divisão de benefícios. Podemos ver ali nos itens 6 e 7
que, tendo o documento de importação em seu nome,
a empresa fundapiana está habilitada a se apresentar
ao BANDES como importadora para aquele caso, e
vai poder sacar aquele financiamento no valor de 8%
da carga, que será quitado depois por 10% do seu valor.
o importador verdadeiro, normalmente situado
no Estado do Rio de Janeiro ou no Estado de São Paulo - que é a principal economia do nosso País, regionalmente - pagou o ICMS, a alíquota reduzida, e com
um belo prazo para gerar esse capital. Só que isso
não é tudo. Mostrarei um contrato aos senhores em
seguida.
Na disputa por clientes, já alguns anos essas
empresas fundapianas têm oferecido aos importadores um rebate desse financiamento, via de regra, no
valor de 3% da carga.
Então, hoje, por exemplo, o importador que traz
a carga no seu próprio nome, prevendo essa importação de 100 mil dólares - que é um número fácil para
darmos como exemplo -, recolheria, sem considerar
o Imposto de Importação e o IPI, para não complicar,
tributos no valor de 18 mil dólares, antes da liberação
da carga, que seria pago ao Estado em que esse importador é domiciliado.
Na hipótese B, a importação é feita através da
empresa fundapiana, e pelo mesmo valor de 100 mil
dólares teríamos o recolhimento de 12 mil dólares de
ICMS 60 dias depois da importação. Porque a emissão dessa nota fiscal é no próprio ato de desembaraço, e imediatamente a titularidade da carga é transferida para o verdadeiro importador. E o que é o mais
importante, o importador receberia um reembolso de
3 mil dólares, ou seja, aquela carga que lhe custou
originalmente 100 mil dólares teria um custo real de
97 mil dólares.
O dinheiro público e os recursos para esse
monstrengo vêm do orçamento do Estado do Espírito
Santo e do BANDES, do imposto que nós pagamos
neste País. Num momento como este, em que as nossas exportações de aviões estão sendo acusadas de
subsídios, temos que nos defender na Organização
Mundial do Comércio, porque no Brasil não praticamos subsídio à exportação, praticamos subsídio à im-
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portação. Eles não têm que nos acusar, têm que nos
agradecer porque estamos jogando no lixo o desemprego desse povo. É isto que está acontecendo.
O colega está me chamando atenção para o
prejuízo fiscal que os outros Estados da União sofrem, corno o Rio de Janeiro e São Paulo. O Ministério
Público Federal deixou com o Exmo. Sr. Wellington
Dias, Presidente desta Comissão, disquete com cópia
dos relatórios que foram feitos, das representações
que foram encaminhadas e da quantificação.
Hoje, o volume dessas importações é grotesco:
atinge os 4 bilhões de dólares. E, segundo dados da
Gazeta Mercantil, vem crescendo a 75% ao ano.
Hoje, a triste verdade é que somente um tolo comete
a honestidade de importar em seu próprio nome, porque é urna fraude de dificílima fiscalização. Imaginem
os senhores, todos esses documentos, a priori são
emitidos no exterior, a negociação foi realizada no exterior, o exportador está lá e o ônus da prova é da Receita Federal. Como é que vou provar, por exemplo,
que aquela fatura que foi substituída é falsa?
Em alguns casos entramos em contato telefônico com os exportadores, como nesse caso das mangueiras de precisão, que foi tão grotesco, feito tão
apressadamente. A certeza da impunidade era tamanha que os fraudadores escreveram errado o nome
da empresa. É uma coisa que ofende a inteligência
porque ninguém escreve errado o seu próprio nome.
Eu, pessoalmente, telefonei para esta empresa, que
fica no Estado da Virgínia, nos Estados Unidos, e conversei com o Diretor de Exportação. E urna das perguntas que lhe fiz foi: vocês escrevem errado o nome
da empresa de vocês? Ele me deu a resposta óbvia:
"Claro que não, até porque não escrevemos o nome,
o papel é timbrado, já está escrito."
Não existe isso de se apresentar uma fatura feita em editor de texto, nenhuma empresa do mundo
faz isso. E hoje, se os senhores forem a urna alfândega brasileira irão constatar que, numa estimativa conservadora, pelo menos metade das importações são
instru ídas com papéis falsos. E o ônus da prova é nosso! É impossível comprovarmos a fraude, salvo no
caso de um exportador que se indigne com essa situação de ver o seu nome enlameado sem prévio aviso.
Temas casos em que realmente recebemos cópias dos documentos verdadeiros por pura iniciativa
do exportador.
Torno a dizer aos senhores: essa situação é ilegal, contraria a Constituição Federal, notadamente o
princípio da capacidade contributiva, e o Decreto-Lei
n° 3.766. Essas empresas não poderiam se passar
por importadoras não tendo elas atuação comercial.
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Esse é o cerne da fraude. Não tendo elas atuação comerciai, elas se fazem passar por importadoras, emprestando o seu nome a importadores verdadeiros,
para que, dessa forma, possam se apresentar ao
BANDES, fazendo jus ao famigerado financiamento,
que seria um instrumento de desenvolvimento.
Houve alteração do Decreto Lei n° 3.766 por
medida provisória. Tenho que dar esse depoimento
porque senão sentirei vergonha de mim mesmo: o Poder Legislativo é uma conquista do povo. Já passou
esse período na nossa história em que um príncipe
editava as normas. Isso em países desenvolvidos foi
deixado para trás, há séculos. É uma vergonha que
uma lei tecnicamente correta seja alterada por medida provisória para acomodar uma situação como
essa. Não posso ter sofrido ameaças de morte, chegar diante de VExas., representantes do povo, e não
falar nesse detalhe, em toda sua contundência, em
toda sua sordidez.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Max Mauro) Antes de VSa. encerrar sua exposição, embora possa
ferir o Regimento Interno, gostaria de parabenizá-lo,
como capixaba, pelo seu depoimento. VSa. trouxe ao
conhecimento da Casa uma situação que já discutimos em outras oportunidades.
Concedo a palavra ao autor do requerimento, o
ilustre Deputado Wellington Dias, Presidente desta
Comissão.
O SR. DEPUTADO WELLlNGTON DIAS - Sr.
Presidente, saúdo esta Comissão pela oportunidade
que nos deu de aprovar um requerimento há algum
tempo. No início do ano, uma matéria foi publicada no
jornal O Globo, em que foram divulgados depoimentos de alguns empresários, de alguns auditores e do
próprio presidente da entidade dos fiscais da Receita,
mostrando uma preocupação com esta situação. E
tive o prazer de receber na Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle as primeiras informações e documentos.
Desde aquela época já percebia que estávamos
tratando de um assunto da maior importância para o
Brasil, país que tem dificuldade de equilibrar suas
contas externas, seu balanço de pagamentos. Refiro-me ao real e ao dólar, aos mercados interno e externo, especialmente, à balança comercial.
O Presidente da República disse que a ordem é
exportar ou morrer. Isso mostra a necessidade que
tem o País de exportar, gerar dólares e, se possível,
importar menos, para que se tenha uma saída como
essa.
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Numa sessão anterior, representantes da Receita deram um depoimento, e o Secretário da Receita
Federal, Sr. Everardo Maciel, prontificou-se a vir em
uma etapa seguinte. No meio desse depoimento sentimos a necessidade de ouvir alguns auditores. Inclusive aproveito a oportunidade para parabenizar os jovens Procuradores da República do Estado do Rio de
Janeiro: Dr. Carlos Alberto, Dr. Flávio, Dr. José Augusto Vargas, e também os auditores.
O que me impressiona é que, na medida em que
deixamos essas pessoas no isolamento, nós as levamos a uma situação de risco de vida. São pessoas
que, como ouvimos aqui, sofrem represálias internas,
respondem a processos por causa daqueles que não
cumpriram com as suas responsabilidades, e foram
impedidas de vir a esta Comissão. Os procuradores
deveriam trazê-Ias legalmente à Casa do povo, à Comissão que tem esse papel de fiscalização.
Estamos falando da possibilidade de haver uma
fraude no FUNDAP, que se estima seja na ordem de
1,3 bilhões de dólares/ano. Em contrapartida, cito um
exemplo dramático: não havia 350 milhões de reais
para que se pusesse fim à greve das universidades,
situação que levou o País a um trauma enorme.
Por conta do sistema - também quero reafirmar
o que disse o Dr. José Augusto - o Governo buscou
modernizar, e está usando instrumentos técnicos,
mecanismos modernos para a investigação. Queremos esta modernização, mas a forma como ela está
sendo feita, dentro da realidade brasileira e segundo
estudos realizados pelas entidades da Receita, está
propiciando uma sonegação que poderá chegar a 30
bilhões de reais. Quero dizer, Sr. Presidente, que é
possível que esteja passando pelas alfândegas, entre
importações e exportações, uma sonegação da ordem de 30 bilhões de reais, que não é pouco!
Então, é um trabalho que interessa especialmente a quem é Governo, e não a quem é Oposição.
Gostaria de fazer parte de um Governo que tem
a opção de analisar a situação e - quem sabe? - de
melhorar suas receitas num patamar grande, por conta de sangrias, bastando para isso cumprir corretamente a legislação existente, sem precisar criar novas leis ou editar medidas provisórias.
Sr. Presidente quero agradecer a todos que trouxeram mais informações para se fazer o relatório. Será
que é possível v.Sas. trazerem alguns desses equipamentos para que possamos visualizar melhor, porque o
que os olhos não vêem o coração não sente?
Não é que o problema só tenha esta carga de
esmerilizador, mas esse é um exemplo concreto das
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facilidades como as coisas acontecem, hoje, nesta
área de importação.
O subsídio criado pelo Estado do Espírito Santo
é fabuloso. É uma idéia fantástica permitir que aquele
Estado possa ter uma geração de atividades novas
voltadas para o comércio externo, tanto com a importação quanto com a exportação, mas está sendo
adulterada com outras finalidades, surgindo empresas fantasmas. Esta é a realidade. São empresas que
não são desta área e que fazem esse tipo de fraude.
Isso é inaceitável!
Sr. Presidente, não me refiro só à sonegaçãoque já é muita - mas à possibilidade de entrada significativa de produtos, como, por exemplo, de bugigangas que vêm da China, de Taiwan, de vários lugares
do mundo, arrebentando o mercado interno.
Portanto, é preciso haver proteção das empresas brasileiras, daquelas que atuam em nosso País.
Como uma fábrica no Estado do Espírito Santo, de
São Paulo, de qualquer lugar deste País vai concorrer
com os seus produtos, se tem de comprar matéria-prima, pagar mão-de-obra, seus impostos etc., ao
mesmo tempo em que uma mercadoria nas mesmas
condições entra no Brasil por 3 reais e 80 centavos? É
claro que não tem como concorrer. Não tem como
concorrer, arrebenta-se a empresa. É melhor virar
uma empresa intermediária dentro desse esquema.
Essa é a lógica! Por isso a Gazeta Mercantil demonstra o crescimento que há nessa área. Não vale a
pena operar dessa forma.
Inclusive isso está nos processos que tive o cuidado de ler e queria ouvir os senhores sobre isso.
Essa facilidade também permite a entrada de
drogas. Vejam como é a sistemática: é o cadastro do
código do produto. Qual é o código do produto? O Deputado Marcos de Jesus não está aqui. O código é bíblia. Bíblia não precisa de tanta fiscalização; é um livro. Se está no documento dizendo que é bíblia,
joga-se isso no sistema e há quase 100% de possibilidade de cair no canal verde, que passa sem fiscalização. Então posso encher os contêineres de cocaína e
outras coisas e colocar no documento que é bíblia. Tenho aí uma facilidade.
Estamos falando aqui de gente que se especializou nessa área, que conhece a sistemática, sabe
como ela funciona e que vive de orientar contrabandista, esses falsos empresários nesse esquema de
armas, num País que vive essa situação de dificuldade no controle dessa questão.
A situação é grave. O que queremos é que esta
Casa tenha subsídios para que possamos tomar providências com relação a isso. Que possamos ouvir o
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Dr. Everardo Maciel e o Dr. Pedro Malan e que, juntos,
possamos encontrar uma alternativa. É isso que estamos querendo.
Conversando aqui com o Deputado Fernando
Zuppo concluímos que, numa situação de gravidade
como esta, precisamos ir fundo nessa investigação. E
esta Comissão - quem está falando aqui é alguém
que tem a oportunidade de presidir esta Comissãonão tem instrumentos adequados para uma investigação complexa como esta. Aliás, gostaria de ouvir os
procuradores. A informação que nos foi dada foi que
VExas. teriam pedido estudo de um técnico sobre o
SISCOMEX. Já foi recebido o relatório sobre isso?
Havíamos colocado aqui antes inclusive que seria interessante se pudéssemos contratar a UNICAMP, alguma entidade insuspeita para fazer uma investigação como essa. Por quê? Porque para se fazer urna
investigação com essa, se há algumas medidas ilegais, normas internas que se sobrepõem à lei, podemos, de cara, apresentar decreto legislativo para anular essas medidas. É o mínimo que esta Comissão
pode fazer. Mas, do ponto de vista de descobrir quem,
ao longo desse período, se beneficiou dessa situação, só se for por meio de uma CPI. Vejam a dificuldade que se tem numa investigação como essa. Com os
instrumentos legais, é praticamente impossível, a não
ser que haja boa vontade por parte de alguém para
que se possa chegar a esse denominador.
Portanto, Deputado Fernando Zuppo, quero dizer que concordo com V.Exa.: podemos caminhar
nessa direção. Quero repetir que não se trata de uma
questão de oposição a ninguém. Faço questão de
ressaltar isso. Acho que é uma oportunidade que esta
Comissão tem de oferecer a esta Casa e ao País solução para um problema que significa, primeiro, uma situação em que se lesa 160 milhões de brasileiros.
Estamos falando aqui de um grupo pequeno de brasileiros que não estão pagando impostos legais, enquanto outros os pagam. Estamos falando aqui de geração de emprego, porque, à medida que se perm~e
situações fraudulentas como esta, incentiva-se importação dessa natureza, em completa desigualdade
com quem está no mercado interno; arrebente-se a
empresa nacional, que atua dentro do território brasileiro. Portanto, provoca-se demissão aqui gerando
emprego lá. Estamo-nos referindo a 55 mil peças de
roupas por dia, só no Porto Suape. Quanta
mão-de-obra, Deputado Fernando Zuppo, precisaríamos para gerar 55 mil peças de roupa por dia? Roupa
que vem de fora nessa situação representa menos
produtos internos que deixam de ser produzidos no
Pais, portanto, menos emprego aqui.
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Quero examinar mais claramente essa situação
do relatório do sistema, como foi a posição dos técnicos em relação a isso. Na avaliação dos senhores,
que legislações entendem que estão sendo colhidas,
quais são as normas que são colocadas, que estão
sendo trabalhadas e que providências já foram tomadas? Gostaria também de ouvir sobre isso. Além do
que já ouvimos aqui, que outras providências estão
sendo encaminhadas e que sugestões os senhores
dão para que o Parlamento brasileiro possa ser parceiro, contribuindo nesse sentido.
Sr. Presidente, havíamos combinado antes, inclusive com o próprio Dr. Everardo Maciel, que gostaríamos de ouvir a Receita. Quero deixar bem claro
que sou de um partido que faz oposição ao Governo,
mas o que vejo claramente é que há necessidade de
fazermos alguma coisa nessa área. Estou convencido
de que temos uma situação muito grave, mas que
pode ter alternativas e resultados imediatos fantásticos para este País. Acho que isso interessa a qualquer um, a quem é Governo e a quem é Oposição, interessa a qualquer um que tenha alguma responsabilidade com o País.
Agradeço aos senhores por esta oportunidade.
Sei que alguns que não vinham acompanham esta situação sentem-se chocados, mas o que queremos é
V.Sas., daqui para frente, nos apontem caminhos com a experiência que têm - para a solução deste
problema.
O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela Liderança do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Max Mauro)Pois não. O Deputado Wellington Dias fez um questionamento.
O SR. DEPUTADO WELLlNGTON DIAS- Mas,
com imenso prazer, podemos ouvir o Deputado Luciano Pizzatto.
O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - Há
uma questão de ordem pela Liderança do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Max Mauro)Quero antes comunicar aos Srs. Parlamentares que
já se iniciou a Ordem do Dia da sessão do Congresso
Nacional.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Luciano
Pizzatto, Líder do Governo.
O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, estamos aqui discutindo
um assunto da maior gravidade. Portanto, parabenizo
o Presidente da Comissão pelo tema, ao qual a Liderança do Governo dá total apoio, bem como os dema-

S.:xta-teira 22

02J53

is partidos. Creio que o mérito dessa discussão é inquestionável.
Deixando bem clara essa posição e o apoio a
todo mecanismo de investigação, gostaria agora de
levantar a V.Exa. uma questão de ordem da maior gravidade. Estamos aqui hoje frente a uma quebra regimental que pode gerar um precedente - iremos levar
o assunto à Mesa da Casa - de ingerência na decisão
da Câmara Federal e do Congresso Nacional.
As audiências públicas são decididas em embates políticos nesta Casa: a favor, contra, apoiamento,
não-apoiamento. Esta é uma Casa política. Essas decisões seguem princípios regimentais de ordem sobre como, quando e quem irá depor nesta Casa.
De acordo com o art. 24 do nosso Regimento,
essas decisões, que devem ser, e são, votadas por
este Plenário, determinam níveis de convocação ou
até mesmo convites ou solicitações, como é o caso do
inciso VII do artigo 24, que permitiu a solicitação para
os Procuradores da República estarem aqui hoje. Por
sinal, essa é uma discussão mais ampla, nobre Presidente, porque este Poder, que é poder, tem menos
poder do que qualquer outro cidadão deste País, porque só podemos convocar Ministros de Estado, enquanto que o Ministério Público, cuja lei para termos
este poder nós aprovamos, tem condição de convocar
para depor qualquer cidadão do Brasil. E nós estamos
mudando essa situação aqui, para dar mais poderes
ao Congresso Nacional. Essa é uma visão suprapartidária.
Mas, considerando a questão regimental, que
permite aos partidos políticos, antecipadamente, conhecerem o procedimento, solicitarem a assessoria
técnica necessária - e não é o caso dessa denúncia,
não estamos discutindo essa denúncia, que é da maior gravidade, e, sim, procedimento - não foi cumprida
nessa reunião. E como foi destacado pelo Presidente
da Comissão, foi utilizada uma estratégia para que
determinadas pessoas viessem aqui prestar o seu
depoimento.
Creio que é uma estratégia gravíssima, Sr. Presidente, porque se fosse vontade deste Plenário ouvir
ou não ouvir determinada pessoa, este Plenário é que
deveria ter decidido, e não a convocação de um dos
depoentes para que outra pessoa viesse depor durante uma audiência. Isso não pode ser aceito por
esta Casa, não pode ser um procedimento desta
Casa.
Estamos usando um exemplo aqui, perdoem-me os nobres procuradores; não estou aqui tentando aqui utilizar V. Exas. para um caso específico,
mas é um fato que temos que discutir.
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Dessa forma, como temos uma sistemática
aprovada, tínhamos datas para ouvirmos a Receita
Federal. E a Procuradoria é que deveria estar testemunhando aqui, ou explanando, ou depondo, da maneira que fosse mais conveniente, as informações
que foram expostas por terceiros e que, portanto, inclusive no nosso processo investigatório, perderam o
peso que queríamos ouvir. Ou seja, esses dados deveriam ser apresentados pelos senhores procuradores, porque estão dentro dos procedimentos investigatórios que estão sendo realizados, e não pelas
suas testemunhas. Essas pessoas, os nobres funcionários da Receita Federal, deverão vir aqui como funcionários da Receita Federal. E os nobres procuradores estão aqui para dizer o que eles descobriram até
agora e, não, terceiros.
Creio, Sr. Presidente, que ferimos o Regimento,
que utilizamos um subterfúgio ou uma estratégia,
como foi dito nas palavras do nobre Presidente, para
que outros viessem falar. Utilizamos o instrumento de
requisição para assessoramento técnico feito pelo Ministério Público Federal, um precedente que nunca
aconteceu nesta Casa, e teremos que levar isso para
uma discussão na Casa e, talvez, para uma ação judicial, para decidir sobre essa questão, porque se for
assim não há mais razão de existir o Poder Legislativo. Virá depor aqui quem o Judiciário quiser. Já tivemos na semana passada precedente do Judiciário dizendo quem podia e quem não podia entrar na Casa,
uma situação mais complexa; e agora nós estamos
aqui dizendo quem vai ser ouvido na Comissão, quando é ela que vota e decide. E a Comissão votou e decidiu pela não-audiência de determinado convidado ou
não ou sequer foi indicado esse convidado - não sei,
não estava aqui no dia da votação desse requerimento específico. Mas não consta da lista de depoentes.
Portanto, nessa questão de ordem que faço,
gostaria de deixar, primeiro, o nosso protesto, porque
na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses,
deveria ter sido consultado o Plenário da possibilidade de terceiros serem ouvidos, e nós sempre autorizamos, votamos, e não foi consultado.
Também gostaria que V.Exa. determinasse que
as respostas fossem dadas por quem está aqui depondo, que são os senhores procuradores, porque
queremos ouvir dos procuradores as respostas aos
questionamentos e a experiência deles de fatos da
maior gravidade. Caso contrário, esse precedente irá
permitir que qualquer depoente venha aqui e apresente um terceiro, um quarto ou quinto como requisitado para falar em seu nome, quando não é esse o
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nosso Regimento, não é isso que determina a lei que
rege esta Casa.
Essa é a questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO WELLlNGTON DIAS - Sr.
Presidente, peço a palavra para um esclarecimento
sobre a questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Max Mauro) Com a palavra o Deputado Wellington Dias.
O SR. DEPUTADO WELLlNGTON DIAS - Acho
que as palavras do Deputado Luciano Pizzatto, por
quem tenho o maior respeito e compreensão em vários momentos nesta Casa, precisam de alguns esclarecimentos.
O primeiro deles é que aprovamos nesta Casa
um convite para os aud~ores. Foi isso que eu disse
aqui. Nós aprovamos nesta Comissão. Encaminhamos ao Ministro Pedro Malan, que encaminhou ao
Secretário da Receita, respondendo-nos da impossibilidade de que eles viessem aqui. E aí V.Exa. já disse
da situação constrangedora que nós vivemos: podemos convocar o Ministro, mas não podemos ouvir um
subordinado a ele, que, também como V.Exa. afirma,
suprapartidariamente há o interesse de solução.
Em segundo lugar, o que disse é que fizemos
aqui um convite aos procuradores aqui presentes. Somente esta semana eles disseram que estariam vindo
aqui e que teriam a presença de pessoas que os estavam ajudando lá, auditores, técnicos, que, pelo conhecimento nesta área, colaboram com requisições
deles nessa investigação. Eu disse que só seria possível que fossem ouvidos se houvesse uma autorização da Mesa durante a reunião da Comissão. Quem
estava presidindo era o Deputado Marcos de Jesus,
foi solicitado. Confesso aqui que a informação que eu
tinha era de que - não sabia dessa situação de ameaça de morte - eram pessoas que o acompanhariam
como qualquer um que vem depor aqui que traz técnicos, assessores, sejam Ministros, Secretários. Aliás,
é muito comum aqui, havendo autorização de quem
está presidindo, criar-se urna forma de ouvir essas
pessoas. Quero deixar claro, Sr. Presidente, que não
usei de uma estratégia nesse sentido. A estratégia
hoje era a de ouvir mesmo os procuradores, porque
são eles que estão fazendo a investigação, são eles
que vamos inquerir e ouvir. A estratégia é essa. Aliás,
as informações aqui foram prestadas pelos auditores.
Está presente aqui o presidente da ANAFIS, que nos
prestou informações aqui em reunião legitimada por
esta Comissão, recentemente.
Confesso que o que me impressionou aqui foi o
fato de os dois dizerem das ameaças e situações que
estão vivenciando.
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Queria fazer esse esclarecimento para não parecer que fiz uma montagem, uma armação ou coisa
do gênero. Fiz questão de dizer que, para que pudéssemos ouvir alguém da Receita, somente por essa via
seria possível, ressaltando exatamente o que disse
V.Exa., que esta Comissão tem dificuldades de fazer
determinadas investigações pelas regras que são colocadas nesta Casa. Uma delas é essa de que podemos ouvir o Ministro, aliás, disse isso para o Secretário Everardo Maciel. Vamos ter que convidar o Pedro
Malan. Estamos querendo ouvir pessoas que participaram, que estudaram, que conhecem, e nesse caso
são nominadas, não é qualquer técnico da Receita,
são alguns que participaram desse processo.
Sr. Presidente, eram os esclarecimentos que
queria deixar para VExa. e para a Casa.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATIO - Sr.
Presidente, gostaria de complementar.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Max Mauro) A Mesa comunica que a votação no Congresso Nacional já começou. Vamos ter que encerrar a reunião. O
Regimento não permite que continuemos, mas quero
responder a sua questão de ordem.
Não foi a Comissão que trouxe os dois auditores
aqui e que prestaram depoimento. Eles foram trazidos
pelos procuradores, que o fizeram apoiados no art. 8°,
da Lei Complementar n° 95, de 1993...

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATIO - Eu
tenho o requerimento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Max Mauro)...que permite que eles requisitem técnicos para assessorá-los. Além disso, o nosso Presidente apresentou requerimento, que foi aprovado, convocando os
auditores Carlos Eugênio de Lossio e Seiblitz Filho
para falarem sobre o assunto. A Receita Federal não
permitiu.
O Regimento Interno, no art. 256, § 4°, estabelece: A parte convidada poderá valer-se de Assessores
credenciados se para tal fim tiver obtido consentimento do Presidente da Comissão. E quem estava presidindo quando eles solicitaram, deferiu, concordou.
De forma que, indefiro a questão de ordem de
VExa. E mais, este assunto é tão importante para o
País que esta questão é muito pequena.
Esta Comissão tem que avançar. O Congresso
Nacional tem que avançar agora nas investigações,
diante das denúncias que trouxeram aqui. Na verdade, esta Comissão está prestando um serviço. Realmente, é um escândalo. O tema FUNDAP ele abordou
aqui. Gostaria de fazer outras abordagens. Não vou
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poder fazer, o Regimento não me permrte. Vou encerrar a reunião para que possamos votar.
O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATIO - Sr.
Presidente, peço a sua permissão para poder complementar.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Max Mauro) Deputado Luciano, indeferi a questão de ordem ...
O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATIO VExa. indeferiu sem eu ter completado. Pedi questão
de ordem...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Max Mauro) Indeferi a questão de ordem que VExa. apresentou.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATIO Levanto outra questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Max Mauro) Vou encerrar os trabalhos, porque já começou o
processo de votação e o Regimento da Casa não
permite que continuemos reunidos nas Comissões
Técnicas.
O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATIO Sr. Presidente, V.Exa. está discutindo o mérito da
exposição e não a gravidade da ingerência neste
Poder. V.Exa. está preocupado com gravidade da
denúncia, que afeta o Estado do seu coração, e não
com a gravidade da ingerência neste Poder. Se quisermos usar o Ministério Público para trazer quem
desejarmos, e isso pode ser Oposição ou Situação,
estaremos destruindo o Poder Legislativo, que protege o Ministério Público na sua liberdade. Portanto,
este subterfúgio feriu a liberdade e ingeriu diretamente dentro do nosso processo e da existência
deste Parlamento e não no mérito. Mas como
V.Exa. colocou a questão de mérito, em respeito a
necessidade de encerramento da questão, deixaremos para discutir o assunto na próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Max Mauro) Primeiro indeferi sua questão de ordem para depois
emitir a minha opinião
Agradecemos a presença dos Procuradores e
dos auditores.
A Mesa convoca reunião reservada desta Comissão para amanhã, no Plenário 9, às 9h.
Está encerrada a sessão.
TERMO DE REUNIÃO
Em cinco de dezembro de dois mil e um, deixou
de se reunir, extraordinariamente, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle por falta de quorum.
Assinaram o livro de presença dos Senhores Deputados Wellington Dias - Presidente; Marcos de JesusVice-Presidente; Regis Cavalcante, Paulo de Almei-
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da, Carlos Nader, Mário Assad Júnior, Ursicino Queiroz, Dr. Heleno, Expedito Júnior, Manoel Salviano,
Max Mauro, Márcio Matos, Luiz Fernando, Mauro Benevides, Fioravante, João Magno e Fernando Zuppo.
E, para constar, eu , Maria Helena Pinheiro Monteiro,
Secretária, lavrei o presente Tenno.

§ 3°. Os meios de comunicação social
eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a prestação do serviço,
deverão observar os princípios enunciados
no art. 221, na forma de Lei específica, que
também garantirá a prioridade de profissionais brasileiros na execução de produções
nacionais.
§ 4° Lei disciplinará a participação de
capital estrangeiro nas empresas de que
trata o § 1°.
§ 5° As alterações de controle societário das empresas de que trata o § 1° serão
comunicadas ao Congresso Nacional".

PARECERES
* PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 203-0, DE 1995
REDAÇÃO
PARA
O SEGUNDO
TURNO DE DISCUSSÃO DA PROPOSTA De
Emenda À Constituição n° 203-C, de 1995,
que "dá nova redação ao § 1° do art. 222 da
Constituição, suprimindo-se o parágrafo 2°
do referido artigo, que trata da propriedade
de empresas jornalísticas e de radiodifusão
sonora e de sons e imagens".

Art. 2° Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
*PROJETO DE LEI N° 511-A, DE 1995
(Do Sr. José Fortunati)

• Proposta inicial publicada no DCN de 5-10-95, pág. 337.

Dispõe sobre a realização de inspeções pessoais nos trabalhadores; tendo
parecer da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, pela
aprovação deste e dos de nOs 512/95 e
822/95, apensados, com substitutivo,
contra os votos dos Deputados Jovair
Arantes, Paulo Almeida e Ricardo Rique
(Relator: Deputado Medeiros).
(Às Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; e de Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54) _ Art.
24, 11.)

Proposta apensada publicada no DCD de 26-3-97. pág. 8013.
Parecer da CCJR e da CESP publIcados no DCD de 14-9-99,
pág.40859.
Redação do Vencido em Primeiro Turno publicada no OCO de
20-2-02.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
Art. 1° O art. 222 da Constituição Federal passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 222_ A propriedade de empresa
jornalística e de radiodifusão sonora e de
sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos,
ou de pessoas jurídicas constituídas sob as
Leis brasileiras e que tenham sede no País.
§ 1° Em qualquer caso, pelo menos
setenta por cento do capital total e votante
das empresas jornalísticas e de radiodifusão
sonora e de sons e imagens deverá pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros
natos ou naturalizados há mais de dez
anos, que exercerão obrigatoriamente a
gestão das atividades e estabelecerão o
conteúdo da programação.
§ 2° A responsabilidade editorial e as
atividades de seleção e direção da programação veiculada são privativas de brasileiros matos ou naturalizados hà mais de 10
anos, em qualquer meio de comunicação
social.
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• Projeto inicial publicado no OCN1 de 3-8-95
- Projetos apensdos: PL nO 512/95 (OCN1 de 3-8-95) e PL nO
822/95 (DCN 1 de 29-8-95)

Parecer da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público
SUMÁRIO
-

termo de recebimento de emendas - 1995
termo de recebimento de emendas - 1999
parecer do relator
substitutivo oferecido pelo relator
termo de recebimento de emendas ao substi-

tutivo
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão
REQUERIMENTO
(Da Sra Jandira Feghali)
Requer o desarquivamento de proposições.
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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° 256/91, PL n° 427/91, PL n° 677/91, PL n°
741/91, PL n° 2.694/92, PL n° 3.219/92, PL n°
3.337/92, PL n° 3.525/93, PL n° 3.526/93, PL nO
3.963/93, PL n° 4.618/94, PL n° 4.749/94, PL n°
822/95, PEC n° 308/96, PL n° 2.218/96, PL n°
2.349/96, PL n° 4.732/98.
Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - Deputada Jandira Feghali, PCdoB/RJ.
Defiro, nos termos do Parágrafo único
do art. 105 do RICD, o desarquivamento das
seguintes proposições: PL nOs 256191,
3.219/92,3.963/93,822195,2.349/96,4.732198

e PEC nO 308/96. Considero prejudicado quanto aos PL nOs 427/91, 677/91, 741/91,
3.526193,
2.694/92,
3.337/92,
3.525/93,
4.618/94,4.749/94, e 2.218/96, arquivados defin~ivamente. Oficie-se ao Reqüerente e, após,
publique-se.
Em 23-3-99. - Michel Temer, Presidente.
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 511, DE 1995
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 23/06/95, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao Projeto.
Sala da Comissão, em 04 de julho de 1995. Talita Veda de Almeida, Secretária.
COMISSÃO DE TRABALHO DE ADMINISTRAÇAO
E SERViÇO PÚBLICO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 511/95
(Apensados: PL nOs 512/95 e 822/95)
Nos termos do art. 24, § 1°, combinado com o
art. 166, e do art. 119, caput, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a reabertura - e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões - de prazo para apresentação de emen-
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das, a partir de 28-6-99, por cinco sessões. Esgotado
o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto e a
seus apensados.
Sala da Comissão, 6 de agosto de 1999. -Sueli
de Souza, Secretária substituta.
I - Relatório
A iniciativa em epígrafe tem por escopo disciplinar a realização de inspeções pessoais nos trabalhadores, quando esta for indispensável à proteção patrimonial da empresa.
As inspeções pessoais nos trabalhadores ficam
condicionadas a prévio acordo, firmado entre o empregador e a comissão de representantes dos trabalhadores.
O acordo deverá prever o procedimento e a realização das inspeções, de forma a salvaguardar a dignidade, intimidade, privacidade e saúde dos trabalhadores.
Há dois projetos apensados.
O primeiro deles, da lavra do Deputado José
Fortunati, também autor do projeto principal, o qual
torna defeso o uso, pelo empregador, de instrumentos e/ou guardas de segurança, para fins de vigilância
dos empregados no desempenho de suas atividades.
Impõe, ainda, a obrigação de identificação de
nomes e incumbências do pessoal encarregado da vigilância patrimonial, com posterior comunicação desses dados aos trabalhadores.
Para as empresas que não cumprirem essas
previsões, o projeto acena com a possibilidade de revogação de suas licenças.
O segundo projeto apensado é da lavra da Deputada Jandira Feghali e também proíbe a adoção de
"qualquer prática de revista íntima de suas funcionárias por parte dos empregadores ou seus prepostos".
Pelo descumprimento dessa previsão, a iniciativa estabelece a aplicação de multas, que vão de 50
salários-mínimos à suspensão por 30 dias, do empregado da empresa que procedeu à revista proibida, em
caso de primeira reincidência, chegando à detenção
de 6 meses a 1 ano, em caso de nova reincidência.
Não foram recebidas emendas aos projetos.
É o relatório.
11 - Voto do Relator
Desde logo, queremos destacar em todos os
projetos em análise seus fundamentos jurídicos e sociais.
De fato, nossa experiência como líder de expressiva e representativa parcela da mão-de-obra as-
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salariada desse País, nos autoriza, pela experiência
acumulada, a concordar, tanto com o Deputado José
Fortunati, quanto com a Deputada Jandira Feghali.
Em boa hora, a Câmara dos Deputados tem a
oportunidade de debater um tema de mu~a importância
para os trabalhadores brasileiros, que é a regulação das
inspeções diretas, promovida por muitas empresas visando, exclusivamente, à proteção patrimonial.
Preliminarmente, convém destacar que a concepção correta é a de que todo trabalhador é honesto,
digno e íntegro. Se desvios existem, são raros.
Partindo dessa premissa, só se podem permitir
revistas diretas na pessoa do trabalhador, com limites
bem definidos e pela via negociai, preservando, de
forma intocável, a dignidade, a intimidade, a privacidade e a saúde do trabalhador.
O procedimento das inspeções deve ser amplamente discutido entre empregador e empregados,
para que abusos possam ser evitados, especialmente
com relação às mulheres trabalhadoras.
Ademais, o descumprimento das regras de inspeção ajustadas negociaimente deve ser punido financeira e disciplinarmente, para coibir qualquer hipótese de abuso e desrespeito à integridade física e
moral dos trabalhadores, evitando, assim, situações
de humilhação e constrangimento.
Se o poder de comando do empregador decorre
do contrato de trabalho, a inviolabilidade da intimidade e da honra decorre de regra constitucional, inscrita
no Título 11 da Constituição Federal, que estabelece
os Direitos e Garantias Fundamentais, regra que sequer pode ser objeto de alteração por iniciativa do legislador constituinte derivado.
Os projetos aqui em evidência buscam harmonizar essa aparente colisão de direitos e o fazem de forma racional, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Portanto, somos pela aprovação do Projeto de
Lei n° 511, de 1995, do Projeto de Lei n° 512, de 1995
e do Projeto de Lei n° 822, de 1995, na forma do
Substitutivo em anexo.
Sala da Comissão, 17 de abril de 2001. - Deputado Medeiros, Relator.
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N" 511, DE 1995
Dispõe sobre a realização de inspeções diretas na pessoa do trabalhador.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica proibida a utilização de instrumento
e/ou guardas de segurança para fins de vigilância
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dos empregados, no desempenho de suas atividades, bem como o emprego de revista direta na pessoa do empregado, ressalvado o disposto na presente lei.
Art. 2° Negociação coletiva pode autorizar a
inspeção direta na pessoa do trabalhador, devendo
prever, de forma obrigatória, o seu procedimento e
realização, de forma a salvaguardar a dignidade, intimidade, privacidade e saúde do empregado.
Art. 3° O não cumprimento do disposto nesta
lei sujeita o infrator à multa de 5.000 (cinco mil)
UFIR, revertida em favor do empregado lesado, independente de indenização por danos materiais e
morais e sanções de ordem penal.
Parágrafo Único. Em caso de reincidência, o
infrator fica sujeito à multa de 10.000(dez mil) UFIR,
independente de indenização por danos materiais e
morais e sansões de ordem penal.
Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 17 de abril de 2001. - Deputado Medeiros, Relator.
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 511, DE 1995
Nos termos do art. 119, caput, 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 25-4-01, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao Substitutivo oferecido pelo Relator.
Sala da Comissão, 4 de maio de 2001. - Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.
Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou o Projeto de Lei n° 511/95 e os Projetos de
Lei nOs 512/95 e 822/95, apensados, com substitutivo,
contra os votos dos Deputados Jovair Arantes, Paulo
Almeida e Ricardo Rique, nos termos do parecer do
relator, Deputado Medeiros.
Estiveram presentes os senhores Deputados:
Freire Júnior, Presidente - Lino Rossi e Luiz
Antonio Fleury, Vice-Presidentes - Antônio Carlos
Konder Reis - Avenzoar Arruda - Candinho MattosEvandro Milhomen - Fátima Pelaes - Jair Bolsonaro
- Jair Meneguelli - José Múcio Monteiro - Jovair
Arantes - Luciano Castro - Medeiros - Paulo Paim -
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Pedro Celso - Ricardo Rique - Vivaldo Barbosa e Wilson Braga - titulares - Arnaldo Faria de Sá - Coriolano Sales - Damião Feliciano e Eduardo Campos, suplentes.
Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001 . Deputado Freire Júnior, Presidente.
SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO
Dispõe sobre a realização de inspeções diretas na pessoa do trabalhador.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica proibida a utilização de instrumento
e/ou guardas de segurança para fins de vigilância dos
empregados, no desempenho de suas atividades,
bem como o emprego de revista direta na pessoa do
empregado, ressalvado o disposto na presente lei.
Art. 2° Negociação coletiva pode autorizar a inspeção direta na pessoa do trabalhador, devendo prever, de forma obrigatória, o seu procedimento e realização, de forma a salvaguardar a dignidade, intimidade, privacidade de saúde do empregado.
Art. 3° O não cumprimento do disposto nesta lei
sujeita o infrator à multa de 5.000 (cinco mil) UFIR, revertida em favor do empregado lesado, independente
de indenização por danos materiais e morais e sanções de ordem penal.
Parágrafo único. Em caso de reincidência, o infrator fica sujeito à multa de 10.000 (dez mil) UFIR, independente de indenização por danos materiais e
morais e sanções de ordem penal.
Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001. Deputado Freire Júnior, Presidente.
·PROJETO DE LEI N° 3.438-B, DE 1997
(Do Sr. Osório Adriano)
Cria a Comissão Interna de Empresa, instância de negociação prévia das
questões trabalhistas; tendo pareceres:
da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio, pela rejeição deste, e do de n°
4.813/98, apensado (Relator: Deputado
Jurandil Juarez); e da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela rejeição deste, e do de n°
4.813/98, apensado (Relator: Deputado
Pedro Celso).
(Às Comissões de Economia, Indústria
e Comércio; de Trabalho, de Administração
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e Serviço Público; e de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54) - Art. 24, 11)
* Projeto inicial publicado no OCO de 5-4-01
-Projeto apensado: PL nO 4.813/98 (OCO de 3-12-98)
(parecer da Comissão de Economia, Indústria e Comércio publicado no OCO de 5-4-01)

Parecer da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público
SUMÁRIO
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 3.438-A, DE 1997
(Apensado: PL n° 4.813/98)
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, a partir de 7-5-01, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 15 de maio de 2001 . - Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.
I - Relatório
O Projeto em epígrafe, de iniciativa do nobre Deputado Osório Adriano, determina que as empresas
com mais de cem empregados criem Comissão Interna, com composição paritária de representantes de
empregados e do empregador a fim de negociar e
conciliar conflitos trabalhistas, anteriormente ao ajuizamento das reclamações perante a Justiça do Trabalho.
Dispõe o projeto sobre a organização, composição, periodicidade das reuniões das referidas comissões, além de dispor sobre o seu funcionamento e
procedimentos a serem adotados.
Foi apensado o PL n° 4.813, de 1998, de iniciativa do ilustre Deputado Nilson Gibson, que também
"cria a comissão paritária de conciliação, com a atribuição de tentar conciliar os dissídios individuais do
trabalho", estabelecendo normas semelhantes às
previstas no projeto anteriormente mencionado.
Difere da primeira proposição, especialmente,
por dispor que a tentativa de conciliação é condição
da ação, tomando-a, portanto, obrigatória.
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Além disso, estabelece multa para o empregado
ou empregador ausente à tentativa de conciliação, a
ser aplicada pela Justiça do Trabalho.
Em 4 de abril de 2001, a Comissão de Economia, Indústria e Comércio rejeitou unanimemente os
projetos, nos termos do parecer do Relator, Deputado
Jurandil Juarez.
Não foram apresentadas emendas rio prazo regimental.
É o relatório.
11 - Voto do Relator
Os dois projetos de lei submetidos à nossa aná1ise versam sobre a instalação de comissões que funcionariam como uma instância de negociação prévia
à propositura da ação.
A iniciativa das proposições tem como escopo
desobstruir a Justiça do Trabalho, atualmente sobrecarregada de processos. Entretanto, com a vigência
da Lei n° 9.958, de 12 de janeiro de 2000, que dispõe
sobre as Comissões de Conciliação Prévia, os projetos de lei em análise perderam seu objeto. A propósito, ressalte-se que a Lei n° 9.958/00 resulta de projeto
de lei de iniciativa do Poder Executivo que tramitou
nesta Casa em regime de urgência e foi aprovado
sem ter sido amplamente discutido com a sociedade
e os setores interessados.
Nos termos da referida lei, empresas e sindicatos, bem como grupos de empresas ou intersindicais,
têm a permissão de instituir Comissão de Conciliação
Prévia, cuja composição deve ser paritária, com a
participação de representantes de empregados e empregadores, e que tem a função de tentar a conciliação dos conflitos individuais do trabalho.
Determina, ainda, a Lei n° 9.958/00 que qualquer
demanda trabalhista deve ser submetida à Comissão
de Conciliação Prévia, se esta tiver sido instituída no
âmbito da empresa ou do sindicato da categoria a que
esteja vinculado o trabalhador. Estabelece o procedimento e o prazo para a tentativa de conciliação e, na
hipótese de a conciliação alcançar êxito, determina
que o termo proferido pela Comissão pode ser executado diretamente perante a Justiça do Trabalho.
Do exposto, e concluindo que o objetivo visado
pelos projetos já foi atingido com a vigência da Lei n°
9.958, de 12 de janeiro de 2000, votamos pela rejeição
do PL n° 3.438, de 1997, edo PL n04.813, de 1998.
Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2001. Deputado Pedro Celso, Relator.
Parecer da Comissão
A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
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rejeitou unanimemente o Projeto de Lei n° 3.438-A/97
e o Projeto de Lei n° 4.813/98, apensado, nos termos
do parecer do relator, Deputado Pedro Celso.
Estiveram presentes os senhores Deputados:
Freire Júnior, Presidente - Lino Rossi e Luiz
Antonio Fleury, Vice-Presidentes - Antônio Carlos
Konder Reis - Avenzoar Arruda - Candinho MattosEvandro Milhomen - Fátima Pelaes - Jair Bolsonaro
- Jair Meneguelli - José Múcio Monteiro - Jovair
Arantes - Luciano Castro - Medeiros - Paulo Paim Pedro Celso - Ricardo Rique - Vivaldo Barbosa e Wilson Braga, titulares; Arnaldo Faria de Sã - Coriolano
Sales - Damião Feliciano e Eduardo Campos, suplentes.
Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001. Deputado Freire Júnior, Presidente.
·PROJETO DE LEI N° 3.854-A, DE 1997
(Do Sr. Adão Preito e Outros)
Dispõe sobre a participação dos
agricultores no processo de classificação e recebimento do fumo e dá outras
providências, tendo parecer da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela aprovação (relator: Deputado José Carlos Elias).
(Às Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; de Economia,
Indústria e Comércio; de Agricultura e Política Rural; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, 11)
* Projeto inicial publicado no OCO de

21-11-97.

NA COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

SUMÁRIO
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI W 3.854/97
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 apre-
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sentação de emendas, a partir de 7-5-01, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao Projeto.
Sala da Comissão, 15 de maio de 2001. - Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

I - Relatório
O projeto em epígrafe regulamenta o processo
de classificação e recebimento de fumo, determinando a participação do agricultor-vendedor.
Não foram apresentadas emendas no prazo regimental.
É o relatório.

11 - Voto do Relator
Nos termos dos arts. 32, inciso XIII, e 55 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, compete-nos
apreciar a matéria vinculada às atribuições dessa Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, o que nos restringe ao art. 4° do projeto em análise.
O mencionado artigo determina que a lei seja
afixada nos sindicatos de trabalhadores e de produtores rurais, bem como nos demais órgãos representativos dos setores ligados à produção do fumo e nas
fontes de produção, a fim de dar publicidade à norma.
A publicidade em entidades sindicais é recomendável no caso do projeto analisado, pois a ampla
divulgação de matéria que envolve a saúde pública
deve ser estimulada.
Os sindicatos, além da função de defender os
interesses de seus representados, devem divulgar informações relacionadas à categoria, que visam à sua
conscientização e o exercício correto da atividade
profissional e econômica.
Diante do exposto, votamos, regimentais, pela
aprovação do PL n° 3.854, de 1997.
Sala da Comissão, 1° de novembro de 2001. Deputado José Carlos Elias, Relator.

Parecer da Comissão
A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o Projeto de Lei n° 3.854/97,
nos termos do parecer do relator, Deputado José Carlos Elias.
Estiveram presentes os senhores Deputados:
Freire Júnior, Presidente; Lino Rossi e Luiz Antonio
Fleury, Vice-Presidentes; Antônio Carlos Konder
Reis, Avenzoar Arruda, Candinho Mattos, Evandro
Milhomen, Fátima Pelaes, Jair Bolsonaro, Jair Meneguelli, José Múcio Monteiro, Jovair Arantes, Luciano
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Castro, Medeiros, Paulo Paim, Pedro Celso, Ricardo
Rique, Vivaldo Barbosa e Wilson Braga, titulares;
Arnaldo Faria de Sá, Coriolano Sales, Damião Feliciano e Eduardo Campos, suplentes.
Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001 . Freire Júnior, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 4.140-A, DE 1998
(Do Sr. Luiz Mainardi)
Estabelece pena pelo descumprimento da Lei n° 9.051, de 1995; tendo parecer da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público pela rejeição
(relator: Deputado Pedro Celso).
(Às Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; e de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54) - art.
24,11)
SUMÁRIO
I - Projeto Inicial
11 - Na Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público:
- termo de recebimento de emendas - 1998
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do Relator
- parecer da Comissão
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇO PÚBLICO
50 a LEGISLATURA - 4a SESSÃO LEGISLATIVA
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.140/98
Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 21-10-98, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.
Sala da Comissão, 30 de outubro de 1998. - Talita Veda de Almeida, Secretária.
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.140/98
Nos termos do art. 24, § 10, combinado com o
art. 166, e do art. 119, caput, I, do Regimento Interno
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da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a reabertura - e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões - de prazo para apresentação de emendas, a partir de 17-5-99, por cinco sessões. Esgotado
o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 25 de maio de 1999. - Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.
I - Relatório
A Constituição Federal, em seu art. 5°, inciso
XXXIV, alínea b, assegura a todos, "independentemente do pagamento de taxas ... a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal". A Lei n° 9.051, de 18 de maio de 1995, fixa
em quinze dias o prazo para expedição de tais certidões. A proposição ora sob parecer determina a
aplicação das penas de advertência e, em caso da
reincidência, de suspensão por trinta dias, ao funcionário que descumprir o prazo anteriormente mencionado.
O Autor da propositura argumenta no sentido
de que, à falta de previsão legal da sanção administrativa cabível, a fixação de prazo seria ineficaz e o
cidadão seria obrigado a impetrar mandado de segurança para fazer valer o seu direito.
Não foram apresentadas emendas no prazo regimental.
11 - Voto do Relator
Em primeiro lugar, há de se salientar que a proposta consiste, em última análise, em ressuscitar norma semelhante, originalmente contida no projeto que
deu origem à Lei n° 9.051, de 18 de maio de 1995,
qual seja, o PLS n° 7, de 1983. Tal dispositivo foi vetado pelo Presidente da República, sob o fundamento
de que o regime disciplinar dos servidores públicos
integra o respectivo regime jurídico e as leis que dispõem sobre tal matéria são da iniciativa privativa do
Chefe do Poder Executivo. Tal veto, inclusive, foi mantido pelo Congresso Nacional.
Em segundo lugar, note-se que o diploma legal
que se pretende alterar alcança todas as esferas da
administração pública, ou seja, não apenas a da
União como, também, a dos Estados, a do Distrito Federal e a dos Municípios. Por outro lado, a Emenda
Constitucional n° 19, de 1998, suprimiu a unicidade
de regime jurídico anteriormente prevista no caput do
art. 39 da Carta Política, restabelecendo a possibilidade de sujeição de servidores a regime de emprego
público. Portanto, a referência expressa que a propo-
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sição ora apreciada faz à Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que instituiu o regime jurídico dos
servidores públicos federais, é duplamente indevida.
Finalmente, evidencia-se a absoluta desnecessidade do aventado acréscimo, à Lei n° 9.051/95, de
dispositivo prescrevendo a aplicação de sanção administrativa, uma vez que a norma seria redundante
com o regime jurídico respectivo. Especialmente no
âmbito federal, a pretendida aplicação da pena de advertência já é prevista pela Lei n° 8.112/90, em seu
art. 129, enquanto a suspensão do servidor reincidente é respaldada pelo art. 130 do mesmo estatuto.
Pelas razões anteriormente expostas, votamos
pela rejeição do Projeto de Lei n° 4.140, de 1998.
Sala da Comissão, 26 de novembro de 2001 . Deputado Pedro Celso, Relator.
Parecer da Comissão
A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou unanimemente o Projeto de Lei nO 4.140/98,
nos termos do parecer do relator, Deputado Pedro
Celso.
Estiveram presentes os senhores Deputados:
Freire Júnior, Presidente; Lino Rossi e Luiz Antonio
Fleury, Vice-Presidentes; Antônio Carlos Konder
Reis, Avenzoar Arruda, Candinho Mattos, Evandro
Milhomen, Fátima Pelaes, Jair Bolsonaro, Jair Meneguelli, José Múcio Monteiro, Jovair Arantes, Luciano
Castro, Medeiros, Paulo Paim, Pedro Celso, Ricardo
Rique, Vivaldo Barbosa e Wilson Braga, titulares;
Arnaldo Faria de Sá, Coriolano Sales, Damião Feliciano e Eduardo Campos, suplentes.
Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001 . Deputado Freire Júnior, Presidente.
*PROJETO DE LEI N° 4.296-A, DE 1998
(Da Sra Maria Elvira)
Dispõe sobre o exercício da profissão
de Decorador e dá outras providências;
tendo parecer da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, pela rejeição (relator: Deputado Freire Júnior).
(Às Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; e de Constituição
e Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24, li)
'Projeto inicial publicado no OCN1 de 28-3-98

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO
SUMÁRIO
- termo de recebimento de emendas - 1998
- termo de recebimento de emendas - 1999
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- parecer do relator
- parecer da Comissão
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO
50 a LEGISLATURA - 4a SESSÃO LEGISLATIVA
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 4.296/98
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 30-4-98, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
Projeto.
Sala da Comissão, 11 de maio de 1998. - Talita
Veda de Almeida, Secretária.
REQUERIMENTO
(Da Sr Maria Elvira)
Requeiro, os termos do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, art. 105, parágrafo único, o
desarquivamento das Proposições, de minha autoria,
abaixo relacionadas: - PL n° 885/95, - PL n° 1.887/96
- PL n° 2.366/96 - PL n° 2.755/97 - PL n° 3.105/97 PL n° 3.606/97 - PL n° 3.648/97 - PL n° 3.769/97 - PL
n° 3.917/97 - PL n° 4.006/97 - PL n° 4.129/98- PL n°
4.296/98 - PL n° 4.474/98 - PL n° 4.527/98 - PL n°
4.630/98 - PLP n° 94/96.
Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 1999. Deputada Maria Elvira, Vice-Líder do PMDB.
Defiro, nos termos do art. 105, parágrafo único, do RICD, o desarquivamento
das seguintes proposições: PL nOs 885/95,
1.887/96, 2.366/96, 2.755/97, 3.105/97,
3.606/97, 3.648/97, 3.769/97, 3.917/97,
4.006/97, 4.129/98, 4.296/98, 4.474/98,
4.527/98,4.630/98, PLP. n° 94/96.
Em 25-2-99. - Michel Temer, Presidente.
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 4.296/98
Nos termos do art. 24, § 10, combinado com o
art. 166, e do art. 119, caput, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a reabertura - e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões - de prazo para apresentação de emen-
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das, a partir de 3-5-99, por cinco sessões. Esgotado o
prazo, não foram recebidas emendas ao Projeto.
Sala da Comissão, 11 de maio de 1999. - Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.
I - Relatório
O Projeto de Lei n° 4.296, de 1998, de autoria da
Ilustre Deputada Maria Elvira, regulamenta a profissão de Decorador, dispondo que poderão exercê-Ia
os diplomados em cursos de nível superior em Decoração, os diplomados em curso superior que venham
exercendo as funções de Decorador por dois anos e
os que venham exercendo a profissão pelo período
mínimo de cinco anos.
Além disso, discrimina as atividades profissionais e a responsabilidade do Decorador, determinando que qualquer mudança do projeto de decoração
deverá ser feita ou autorizada pelo profissional que o
elaborou.
Os direitos autorais de um projeto de decoração,
nos termos do projeto, pertencem ao profissional, respeitadas as cláusulas contratuais.
É assegurado o direito ao acompanhamento da
implantação e execução do projeto, a fim de garantir
que ele seja executado de acordo com as especificações de detalhes técnicos estabelecidos pelo Decorador.
Esgotado o prazo regimental, não foram apresentadas emendas ao projeto.
ÉE o relatório.
" - Voto do Relator
A regulamentação de profissões é tema recorrente no Congresso Nacional, com inúmeros projetos
tramitando nesta Comissão, dispondo sobre as mais
diversas atividades.
Dessa forma, a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, órgão técnico encarregado de analisar obrigatoriamente o mérito dos projetos
de lei de regulamentação de atividades e profissões,
com respaldo no art. 164, inciso 11, § 1°,do Regimento
Interno da Câmara dos Deputado, aprovou, no dia 26
de setembro de 2001, o Verbete nO 1 da Súmula de Jurisprudência.
Assim dispõe o Verbete nO 1/CTASP:
"O exercício de profissões subordina-se aos comandos constitucionais dos
arts. 5° , inciso XIII e 170, parágrafo único,
que estabelecem o princípio da liberdade de
exercício de qualquer trabalho, ofício ou
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profissão. A regulamentação legislativa só é
aceitável, uma vez atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
a) que a atividade exija conhecimentos
teóricos e técnicos;
b) que seja exercida por profissionais
de curso reconhecido pelo Ministério da
Educação e do Desporto, quando for o
caso;
c) que o exercício da profissão possa
trazer riscos de dano social no tocante à saúde, ao bem-estar, à liberdade, à educação,
ao patrimônio e à segurança da coletividade
ou dos cidadãos individualmente;
d) que não pro ponha a reserva de
mercado para um segmento em detrimento
de outras profissões com formação idêntica
ou equivalente;
e) que haja a garantia de fiscalização
do exercício profissional;
f) que se estabeleçam os deveres e as
responsabilidades pelo exercício profissional e,
g) que a regulamentação seja considerada de interesse sociaL"
Ao observamos os critérios constantes do verbete da súmula de jurisprudência, é forçoso admitirmos que a profissão de decorador não se enquadra
naquelas cujo exercício exija regulamentação.
Isso, de forma alguma, deprecia a profissão de
Decorador. Essa atividade tem sua importância reconhecida, há anos, no mercado de trabalho brasileiro,
assim como a grande maioria das milhares de atividades elencadas na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), aprovada pelo Ministério do Trabalho e
Emprego. Dessas, apenas cerca de 80 são regulamentadas. A falta de regulamentação, porém, não impede que milhões de trabalhadores exercerem suas
atividades. Pelo contrário, possibilita a quem tenha
qualificação exercer as mais variadas atividades sem
os impedimentos que a lei certamente traria.
Ante o exposto, nos termos do Verbete n°
1/CTASP, somos pela rejeição do PL n° 4.296, de 1998.
Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2001. Deputado Freire Júnior, Relator.
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Freire Júnior, Presidente - Lino Rossi e Luiz Antonio Fleury, Vice-Presidentes - Antônio Carlos Konder
Reis - Avenzoar Arruda - Candinho Mattos - Evandro
Milhomen - Fátima Pelaes - Jair Bolsonaro - Jair Meneguelli - José Múcio Monteiro - Jovair Arantes - Luciano Castro - Medeiros - Paulo Paim - Pedro Celso - Ricardo Rique - Vivaldo Barbosa e Wilson Braga, titulares; Arnaldo Faria de Sá - Coriolano Sales - Damião
Feliciano e Eduardo Campos, suplentes.
Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001 . Deputado Uno Rossi, Vice-Presidente no exercício
da presidência.
*PROJETO DE LEI N° 4.750-A, DE 1998
(Do Ministério Público da União)
MENSAGEM N° 3/98
Dispõe sobre a criação de cargos de
confiança e funções comissionadas no
âmbito do Ministério Público Federal, e
dá outras providências; tendo parecer da
Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, pela aprovação, com
emenda (relator: Deputado Arnaldo Faria
de Sá).
(Às Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; de Finanças e
Tributação (art. 54); e de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24, 11)
* Projeto inicial publicado no OCO de 23-10-98.

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO
SUMÁRIO
-

termo de recebimento de emendas - 1998
termo de recebimento de emendas - 1999
parecer do relator
emenda of~recida pelo relator
parecer da Comissão
emenda adotada pela Comissão

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO
50 a LEGISLATURA - 4a SESSÃO LEGISLATIVA
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Parecer da Comissão

PROJETO DE LEI N° 4.750/98

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente o Projeto de Lei n° 4.296/98, nos termos do parecer do relator, Deputado Freire Júnior.
Estiveram presentes os senhores Deputados:

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 21-10-98, por cinco sessões.
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Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.
Sala da Comissão, 30 de outubro de 1998. - Talita Veda da Almeida, Secretária.
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 4.750/98
Nos termos do art. 24, § 10 , combinado com o
art. 166, edo art. 119, caput, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a reabertura - e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões - de prazo para apresentação de emendas, a partir de 16-8-99, por cinco sessões. Esgotado
o prazo, não foram recebidas emendas ao Projeto.
Sala da Comissão, 24 de agosto de 1999. - Sueli de Souza, Secretária substituta.

I - Relatório
O Projeto de Lei na 4.750, de 1998, visa à criação, no âmbito do Ministério Público Federal, de 128
cargos de confiança e funções comissionadas, quais
sejam 64 de Assessor (DAS-102.1) e 64 de Secretário Administrativo (GRG.OF.II)
Dispõe ainda o projeto que as despesas decorrentes da criação dos referidos cargos correrão à
conta das dotações orçamentárias do Ministério PÚblico Federal.
Cabe-nos agora, na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, analisar o mérito da
proposição de acordo com o que dispõe o art. 32, inciso XIII, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Aberto o prazo regimental para apresentação
de emendas ao projeto, nenhuma foi recebida.

É o relatório.

11 - Voto do Relator
O projeto sob análise cria diversos cargos de
confiança e funções comissionadas no âmbito do Ministério Público da União - MPU, visando a atender
com a necessária estrutura de pessoal os recém-promovidos Procuradores Regionais da República.
Segundo a justificativa do autor, essa necessidade decorre do acentuado crescimento da demanda
por prestação jurisdicional na Justiça Federal, onde
os Procuradores Regionais da República são designados para oficiar junto aos Tribunais Regionais Federais.
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Parte dos cargos e funções são destinados ao
atendimento dos Procuradores Regionais Eleitorais,
aos quais compete atuar, junto à Justiça Eleitoral, em
todas as fases e instâncias do processo eleitoral, nas
funções próprias do Ministério Público.
Após a apresentação do projeto em epigrafe, no
entanto, foi editada a Lei na 9.953/00, que promoveu
alterações na estrutura da Carreira de Apoio Técnico-Administrativo do MPU, modificando também a nomenclatura de seus cargos e funções. Por esse motivo incluímos a emenda anexa, para adequação da
denominação dos cargos e funções criados àqueles
atualmente existentes.
Isto posto, e diante das justificativas apresentadas
para criação dos cargos e funções pretendidos, resta-nos votar pela aprovação, no mérito, do Projeto de Lei
na 4.750, de 1998, com a adoção da emenda anexa.
Sala da Comissão, 18 de outubro de 2001 . - Deputado Arnaldo Faria de Sá.
EMENDA DO RELATOR
No Anexo I do projeto, onde se lê DAS 102.1 e
GRG.OF.II, leia-se, respectivamente, FC-S e FC-2.
Sala da Comissão, 18 de outubro de 2001. Deputado Arnaldo Faria de Sá, Relator.

Parecer da Comissão
A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o Projeto de Lei na
4.750/98, com emenda, nos termos do parecer do
Relator, Deputado Arnaldo Faria de Sá.
Estiveram presentes os senhores Deputados:
Freire Júnior, Presidente - Lino Rossi e Luiz
Antonio Fleury, Vice-Presidentes - Antônio Carlos
Konder Reis - Avenzoar Arruda - Candinho Mattos
- Evandro Milhomen - Fátima Pelaes - Jair Bol50naro - Jair Meneguelli - José Múcio Monteiro - Jovair Arantes - Luciano Castro - Medeiros - Paulo
Paim - Pedro Celso - Ricardo Rique - Vivaldo Barbosa e Wilson Braga, titulares - Arnaldo Faria de
Sá, Coriolano Sales, Damião Feliciano e Eduardo
Campos, suplentes.
Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001 . Deputado Freire Júnior, Presidente.
EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO
No Anexo I do projeto, onde se lê DAS 102.1 e
GRG.OF.II, leia-se, respectivamente, FC-5 e FC-2.
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Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001 . Deputado Freire Júnior, Presidente.
* PROJETO DE LEI N° 1.143-A, DE 1999
(Do Sr. Paulo Paim)

Dispõe sobre a regulamentação da
atividade de motorista e cobrador de
transportes coletivos urbanos e dá outras providências, tendo parecer da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, pela rejeição (Relator:Dep. Freire Júnior).
(Às Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; de Finanças e
Tributação (art. 54); e de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24,11)
'Projeto inicial publicado no OCO de 28-8-99.

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO
SUMÁRIO
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 1.143/99
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, a partir de 28-3-2000, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao Projeto.
Sala da Comissão, 5 de abril de 2000. - Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.
I - Relatório
O Projeto de Lei em epigrafe intenta estabelecer
aos motoristas e cobradores de transportes coletivos
normas sobre jornada de trabalho (duração, trabalho
em dias feriados, remuneração da hora extraordinária
e noturna); caracterização da atividade como penosa
para fins de percebimento de adicional e de aposentadoria especial, e concessão de seguro obrigatório,
custeado pelas empresas, para cobertura de "riscos à
vida, de acidentes, furtos e roubos ocorridos no exercício da profissão".
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Esgotado o prazo regimental, não foram recebidas emendas ao Projeto.
É o relatório.
11 - Voto do Relator
Sob a aparência de "regulamentação profissional", o presente Projeto intenta estabelecer a um segmento específico de mão-de-obra condições de trabalho, direitos trabalhistas e previdenciários, entre esses aposentadoria especial e seguro obrigatório custeado pelas empresas empregadoras.
De fato, costuma-se confundir regulamentação
de profissão com conquista de direitos. Todavia, seja
qual for o enfoque, a matéria não merece prosperar.
Se não, vejamos:
Relativamente ao primeiro enfoque, temos entendido que a regulamentação profissional - porque,
necessariamente, implica restrição à liberdade do
exercício de atividades profissionais, com a formação
de um núcleo corporativo e conseqüente fechamento
do mercado de trabalho para todos os que não pertencerem à corporação - não pode encontrar apoio
no âmbito desta Casa que, justamente, é de democrática representação popular.
O Executivo e o Judiciário também vem firmando posicionamento nesse mesmo sentido: se, pelo
exercício indevido da atividade, não existe potencial
lesivo à comunidade, não se justificam restrições legislativas ao ofício. Por certo que a atividade em apreço não se enquadra no perfil das profissões que devem ser regulamentadas.
Quanto ao tratamento da matéria sob o enfoque
de conquista de direitos, há que se registrar que a tendência mundial caminha para a desregulamentação
das relações de trabalho, relocando o âmbito da simples proteção pela via legislativa - imperativa e generalizada - para o da negociação coletiva.
Com efeito, o estabelecimento, para determinado segmento profissional, de questões diferenciadas
das normas mínimas tutelares inerentes a todos os
empregados, constituem cláusulas típicas de convenções ou acordos coletivos. Daí por que são impróprias
e inoportunas as reivindicações do texto projetado.
A questão da jornada de trabalho, por exemplo,
já vem sendo ajustada nas relações coletivas entre
patrões e empregados de forma a fixá-Ia em torno de
seis horas diárias e trinta e seis semanais. Essa, portanto, é a via preferível para o tratamento da matéria.
A normatização genérica sobre o assunto, num país
tão extenso quanto heterogêneo, poderia implicar alterações substanciais no mercado de trabalho, até
onerando os custos desse setor da economia nacio-
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nal,. e ~cabando por p.rejudicar o próprio segmento
profissional que a medida em apreço visa tutelar.
Diversa seria a hipótese, todavia, se a pretensão fosse a de normatizar o ''tempo de direção" dos
motoristas. Nesse caso, aí sim, a intervenção estatal
seria justificável pelo inegável interesse público, seja
por tratar-se de fator de segurança nas rodovias e estradas, ante a natural redução dos riscos de acidentes, seja por tratar-se de medida de geração de novos
empregos diretos. E que o conceito do ''tempo de direção" é bem mais abrangente do que a mera questão
da jornada de trabalho: independe da modalidade da
prestação de serviços do motorista - se de forma autônoma ou sob a forma de contrato de trabalho (com
ou sem vínculo de emprego) - e está relacionado com
o "período ótimo" de permanência ininterrupta à frente do volante, avaliável por meio de condições tais
como o conforto, o bem-estar e a saúde do motorista.
Sem dúvida, o interesse social da norma deve
estar voltado para a regulamentação dessa situação,
visando impedir que o motorista dirija o veículo além
das horas a partir das quais começa a haver desgaste
e fadiga, comprometendo a saúde do trabalhador e a
segurança no trânsito. Aliás, no plano internacional, o
interesse pelo assunto já mereceu até mesmo a atenção da Comunidade Econômica Européia que, em
dezembro de 1985, resolveu intervir no âmbito das rodovias de seus países membros, fixando o período
máximo de direção contínua de veículos e o tempo de
direção diária dos motoristas de cargas e passageiros. Nesse sentido, já se encontram em tramitação
nesta Casa Legislativa algumas proposições com
esse enfoque da matéria. De forma contrária a esse
direcionamento, no entanto, o Projeto em apreço até
prevê a possibilidade de trabalho em horas extraordinárias. Aliás, chega a ser um contrasenso estabelecer
norma que reduza a jornada de trabalho, sem que
haja vedação expressa de atividade profissional em
horas extras.
Quanto ao seguro obrigatório a cargo do empregador, é igualmente impróprio o tratamento da matéria por ato da ordem legislativa, sendo prudente que a
questão seja remetida para a negociação coletiva.
Também é impertinente a caracterização da atividade como penosa, para fins de percebimento de
adicional e de concessão de aposentadoria especial.
A preocupação do legislador deve estar voltada para
as condições que minimizem o grau de risco ou de penosidade e não para medidas que impliquem acréscimos salariais ou outros benefícios que tendem a estimular o exercício nas condições indesejáveis.
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Com base nesse justo e legítimo princípio, não
basta que o trabalhador integre determinada categoria profissional, mas sim que comprove a exposição
aos agentes físicos, químicos e biológicos prejudiciais à saúde, o que não implica que estes trabalhadores
s~rão ?rej~dicados. Com efeito, de acordo com a leglslaçao vigente, os motoristas profissionais, por
exemplo, que comprovarem que, no exercício da atividade profissional, estão sujeitos à exposição permanen~e_a níveis de ruí?o acima de 90 decibéis ou à exp.oslçao ao calor aCima dos limites de tolerância, já
tem assegurada a aposentadoria especial após 25
anos de contribuição.
Somos, pois, pela rejeição do Projeto de Lei n°
1.143/99.
Sala da Comissão, 25 de maio de 2001. - Deputado Freire Júnior, Relator.
Parecer da Comissão
A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente o Projeto de Lei n° 1.143/99, nos termos do parecer do relator, Deputado Freire Júnior.
Estiveram presentes os senhores Deputados:
Freire Júnior, Presidente - Lino Rossi e Luiz
Antonio Fleury, Vice-Presidentes - Antônio Carlos
Konder Reis - Avenzoar Arruda - Candinho MattosEvandro Milhomen - Fátima Pelaes - Jair Bolsonaro
- Jair Meneguelli - José Múcio Monteiro - Jovair
Arantes - Luciano Castro - Medeiros - Paulo Paim Pedro Celso - Ricardo Rique - Vivaldo Barbosa e Wilson Braga, titulares; Arnaldo Faria de Sá - Coriolano
Sales - Damião Feliciano e Eduardo Campos, suplentes.
Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001 . Deputado Lino Rossi, Vice-Presidente no exercício
da presidência.
PROJETO DE LEI N° 2.229-A, DE 1999
(Do Sr. Freire Júnior)
Dispõe sobre a realização e a divulgação de audiências públicas relativas a
processos de aquisição de bens e de
contratação de serviços pela administração pública federal, e dá outras providências; tendo parecer da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela aprovação (Relator: Dep. Pedro
Celso).
(Às Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; e de Constitui-
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ção e Justiça e de Redação (art. 54) - Art.
24,11)
'Projeto inicial publicado no DCD de 15-12-99.

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
11 - Parecer da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os processos de aquisição de bens e de
contratação de serviços, com valor superior a
R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), pelos órgãos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional serão divulgados por meio de audiências públicas, transmitidas ao vivo pelas emissoras de rádio e televisão do sistema Radiobrás.
§ 1° A responsabilidade pela organização e promoção dessas audiências caberá às comissões de licitação dos respectivos órgãos, com as seguintes finalidades:
I - Comunicar as deliberações preliminares das
referidas comissões relativamente à realização de
processo licitatório, ou à dispensa do mesmo. para
aquisição de bens e a contratação de serviços, no limite mínimo do valor estabelecido no caput, explicando as bases técnicas e legais de tais decisões;
II - Divulgar o teor dos editais de licitação ou instrumentos equivalentes para arregimentação de propostas, conseqüentes a essas deliberações, ressaltando os critérios de seleção adotados;
111 - Apresentar a relação de todos os fornecedores participantes das diferentes etapas do processo, informando os nomes dos respectivos responsáveis, endereços comerciais completos, números de
CGC e de Inscrição Estadual e resumindo razoes de
sua desqualificação, pré-qualificação ou qualificação;
IV - Informar da interposição de recursos ou
quaisquer outras formas de contestação, quer ao procedimento de aquisição ou contratação, quer aos
seus resultados parciais ou finais;
V - Dar ampla publicidade aos atos de abertura
das propostas, apresentando o fornecedor ou grupo
de fornecedores escolhidos.
Art. 2° Nas etapas de "I" a "V", um painel, composto de pelo dois especialistas, não-remunerados,
com notório saber em Direito Administrativo aplicado
as concorrências públicas e nos ramos dos produtos
e serviços a serem adquiridos ou contratados, formu-
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lará questões aos membros da comissão de licitação
e aos fornecedores participantes do processo, emitindo pareceres sem direito a veto.
Art. 3° o descumprimento das exigências de publicidade contidas na presente Lei sujeita os membros da comissão de licitação às penalidades aplicadas aos casos de prevaricação no exercício de função
pública.
Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
Resgatamos, nesta oportunidade, iniciativa legiferante do nobre colega Paulo Lustosa, assim fundamentada:
"A transparência dos atos e processos que envolvem gastos de dinheiro público é uma exigência
ética fundamental do Estado de Direito Democrático.
Recentemente, reputadas entidades que se
dedicam a analisar e comparar a maior ou menor lisura das práticas de relacionamento entre o setor
público e a iniciativa privada ao redor do mundo, a
exemplo da Transparency International, baseada
em Berlim, têm divulgado tabelas de "índices de corrupção" nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, com recomendações práticas para a redução
dos mesmos. A conclusão geral desses estudos é
que, assim como o Conde Drácula, os corruptos temem acima de tudo a luz do dia, pois a publicidade
é o mais eficaz antídoto para a ilicitude.
Alternativamente, a falta de transparência é o
caldo de cultura que eterniza o favoritismo, a propina, a captura dos recursos públicos pelos interesses
privados, o que, além de corroer o tecido moral de
nossa sociedade, é um terrível fator de encarecimento do chamado "Custo Brasil". Apenas para citar
um significativo exemplo da experiência internacional, o economista americano Shang-Jin Wei calculou que um aumento do "índice de corrupção" de
Cingapura para o nível vigente no México (medido
numa escala de O a 10, gira hoje em tomo de 7,5)
equivaleria a uma elevação da carga tributária superiora 20%.
No último relatório da Transparency International, seu presidente, Reter Eigen, depois de listar
dispositivos legais mundialmente conhecidos e respeitados como o Foreign Corrupt Practices Act, dos
Estados Unidos, elogiou o Governo da Província
Argentina de Mendoza por tomar obrigatória a trans-
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missão televisiva das audiências públicas sobre
grandes concorrências.
No nosso Brasil. a imprensa volta e meia denuncia escândalos de suborno e outras práticas ilícitas e imorais no bojo de processos licitatórios. Infelizmente a experiência na maioria dos casos mostra
que é muito difícil, senão impossível, reaver integral
e prontamente recursos já desviados e não raro
despachados para paraísos fiscais e contas numeradas no Exterior.
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O Autor justifica sua iniciativa argumentando
que "a publicidade é o mais eficaz antídoto para a
ilicitude", noticiando que o governo da província argentina de Mendoza foi elogiado pelo presidente da
Transparency International justamente por tornar
obrigatória a transmissão televisiva das audiências
públicas de grandes concorrências.
Nenhuma emenda foi apresentada a este colegiado durante o prazo regimental.
" - Voto do Relator

O presente projeto orientado por uma preocupação basicamente preventiva confere à mídia eletrônica oficial um papel muito mais eficaz, de parceria do Congresso Nacional, do Ministério Público e
da opinião pública na vigilância e elevação dos padrões de moralidade aplicados à utilização dos recursos financeiros originários do suor e do sacrifício
do contribuinte brasileiro."

A ocorrência de irregularidades em processos
liciatórios, por todo o País, é denunciada freqüentemente pelos meios de comunicação. As ilicitudes
praticadas causam prejuízos incalculáveis ao erário
e devem ser coibidas, utilizando-se para tanto, não
apenas o sistema de poder de polícia do Estado,
como também procedimentos que viabilizem a concretização de formas alternativas de controle social.

Sensibilizados pelos argumentos do autor originai da proposição, reapresentamo-Ia e demandamos, dos ilustres Pares, apoio à meritória proposta.
Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1999. Deputado Freire Júnior.

Conferir publicidade aos atos praticados pela
Administração Pública, além de ser uma exigência
constitucional, é do interesse da sociedade como
um todo, e pode ter seus efeitos ampliados, quando
a coletividade é chamada a participar. O projeto de
lei em análise, ao tornar obrigatória a divulgação, ao
vivo, pelas emissoras de rádio e televisão do sistema Radiobrás, de audiências públicas sobre processos liciatórios para aquisição de bens ou de contratação de serviços, com valor superior a dez milhões
de reais, confere transparência a atos que envolvem
gastos de recursos públicos e institui um moderno
processo de controle social.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 2.229/99
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, a partir de 28-3-2000, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao Projeto.
Sala da Comissão, 5 de abril de 2000. - Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.
I - Relatório
A proposta consiste em determinar a transmissão ao vivo, pelas emissoras de rádio e de televisão
integrantes do sistema Radiobrás, das audiências
públicas relativas aos processos de aquisição de
bens ou de contratação de serviços em valores superiores a dez milhões de reais. Objetiva-se divulgar
amplamente desde as "deliberações preliminares"
das comissões de licitação até a abertura das propostas, abrangendo, inclusive, a fundamentação legai das deliberações, o teor dos editais, a relação
de licitantes e a interposição de recursos.

Assim sendo, e considerando que toda iniciativa que vise a propiciar transparência aos processos
liciatórios merece acolhimento por parte desta Casa,
haja vista constituir instrumento de defesa do interesse público e fator de aprimoramento do controle
social das ações administrativas do Estado, votamos favoravelmente ao Projeto de Lei n° 2.229, de
1999.
Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2001. Deputado Pedro Celso, Relator.
Parecer da Comissão
A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nO 2.229/99, nos
termos do parecer do relator, Deputado Pedro Celso.
Estiveram presentes os senhores Deputados:
Freire Júnior, Presidente - Lino Rossi e Luiz Antonio Fleury, Vice-Presidentes - Antônio Carlos Konder
Reis - Avenzoar Arruda - Candinho Mattos - Evandro
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Milhomen - Fátima Pelaes - Jair Bolsonaro - Jair Meneguelli - José Múcio Monteiro - Jovair Arantes - Luciano Castro - Medeiros - Paulo Paim - Pedro Celso - Ricardo Rique - Vivaldo Barbosa e Wilson Braga, trtulares
- Arnaldo Faria de Sá - Coriolano Sales - Damião Feliciano e Eduardo Campos, suplentes.
Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001.
-Deputado Freire Júnior, Presidente.
PROJETO DE LEI N° 2.326-A, DE 2000
(Do Sr. Nilton Baiano)

IV - pelas pessoas físicas, empregadores rurais ou urbanos, com base no faturamento, ou, na sua inexistência, com base
nos salários pagos."
"Art. 8°
..
IV - 2% sobre os salários pagos, no
caso dos empregadores pessoas físicas, na
hipótese de inexistência de faturamento."
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Altera a Lei n° 9.715, de 25 de novembro de 1998, para estabelecer a obrigatoriedade de recolhimento, por parte
dos empregadores rurais e urbanos, pessoas físicas, das contribuições para o
Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/Pasep; tendo parecer da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público pela rejeição, contra os votos dos Deputados Avenzoar Arruda, Jair
Meneguelli, Paulo Paim e Pedro Celso
(relator: Dep. Pedro Corrêa).
(Às Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; e de Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54) - Art.
24, 11).
SUMÁRIO
I - Projeto Inicial

11 - Na Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão
O Congresso Nacional decreta:

Justificação
Os empregados rurais e urbanos contratados
por pessoas físicas não têm, atualmente, o direito
aos benefícios do seguro-desemprego e do abono
salarial previstos na legislação do PIS/PASEP, em
razão do fato de que só fazem jus aos referidos benefícios os trabalhadores contratados por pessoas
jurídicas, contribuintes do PIS/PASEP.
Diante disso, o presente projeto de lei visa a
instituir a obrigatoriedade de recolhimento da contribuição para o PIS/PASEP por partes das pessoas
físicas, quando enquadradas como empregadores
rurais ou urbanos.
A medida, se aprovada, beneficiará milhares de
pessoas que mantêm relação de emprego com pessoas físicas.
Por outro lado, a proposta não acarreta aumento de despesa ou diminuição de receita, já que
os benefícios serão custeados pela contribuição cobrada das pessoas físicas.
Por se tratar de projeto de lei de relevante interesse social, esperamos contar com o apoio de nossos ilustres Pares para a sua aprovação.
Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. Deputado Nilton Baiano.

Art. 1° Esta lei altera a Lei n° 9.715, de 25 de
novembro de 1998, que dispõe sobre as contribuições para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP, para estabelecer a obrigatoriedade de
recolhimento dessas contribuições pelos empregadores rurais e urbanos, pessoas físicas.
Art. 2° Os arts. 2° e 8° da Lei nO 9.715, de
1998, passam a vigorar com o acréscimo dos seguintes incisos:
"Art. 2°
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS CeDI

LEI W 9.715, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1998
Dispõe Sobre As Contribuições
Para Os Programas de Integração Social
e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, e dá outras
providências.
Art. 2° A contribuição para o PIS/PASEP será
apurada mensalmente:
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....................................................................................
111- pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de
capital recebidas.

turamento ou, na sua inexistência, sobre os salários
pagos.
Esgotado o prazo regimental, não foram apresentadas emendas.
É o relatório.

§ 1° As sociedades cooperativas, além da con -

11 - Voto do Relator
É evidente a preocupação social demonstrada
pelo ilustre autor da proposta, pretendendo estender
aos empregados rurais e urbanos, que sejam contratados por pessoas físicas, o direito aos benefícios do
seguro- desemprego e do abono salarial. Esses tra-

tribuição sobre a folha de pagamento mensal, pagarão também, a contribuição calculada na forma do
inciso I, em relação às receitas decorrentes de operações praticadas com não associados.
....................................................................................
Art. 8° A contribuição será calculada mediante
a aplicação, conforme o caso, das seguintes alíquotas:
, - zero vírgula sessenta e cinco por cento sobre o faturamento;
II - um por cento sobre a folha de salários;

111 - um por cento sobre o valor das receitas
correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
Art. 9° À contribuição para o PIS/PASEP aplicam-se as penalidades e demais acréscimos previstos na legislação do imposto sobre a renda.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 2.326, DE 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, a partir de 28-3-2000, por cinco sessões. Esgotando o prazo, não foram recebidas
emendas ao Projeto.
Sala da Comissões, 5 de abril de 2000. - Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

I - Relatório
O projeto de lei em epígrafe propõe a alteração
da Lei nO 9.715, de 25 de novembro de 1998, estabelecendo a obrigatoriedade de recolhimento por parte
dos empregadores rurais e urbanos, pessoas físicas,
das contribuições para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP A contribuição incidirá sobre o fa-

balhadores não fazem jus aos benefícios, pois seus
empregadores não são contribuintes do PIS/Pasep.
Por mais que a proposta, quanto ao mérito, tenha grande relevância, a forma pretendida para consumá-Ia, no entanto, está a merecer reparos. Isso porque a classe empregadora já se encontra no limite,
tendo que assumir um elevado ônus em decorrência
dos excessivos encargos sociais e trabalhistas a que
está submetida.
Se for aprovado, o projeto poderá acarretar uma
redução no número de trabalhadores contratados pelas
pessoas físicas, em razão das dificuldades em mantê-los. Assim sendo, a proposta traria um benefício aos
empregados, com a possibilidade de eles perceberem o
seguro-desemprego e o abono salarial, em detrimento
dos empregadores e, até mesmo, do próprio emprego.
Diante dos riscos apontados, e apesar das melhores intenções demonstradas pelo nobre autor, nosso posicionamento é pela rejeição do Projeto de Lei
n° 2.326, de 2000.
Sala da Comissão, 16 de agosto de 2001. Deputado Pedro Corrêa, Relator.
Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou o Projeto de Lei n° 2.326/00, contra os votos
dos Deputados Avenzoar Arruda, Jair Meneguelli, Paulo Paim e Pedro Celso, nos termos do parecer do relator, Deputado Pedro Corrêa.
Estiveram presentes os senhores Deputados:
Freire Júnior, Presidente - Lino Rossi e Luiz Antonio Fleury, Vice-Presidentes - Antônio Carlos Konder
Reis - Avenzoar Arruda - Candinho Mattos - Evandro
Milhomen - Fátima Pelaes - Jair Bolsonaro - Jair Meneguelli - José Múcio Monteiro - Jovair Arantes - Luciano Castro - Medeiros - Paulo Paim - Pedro Celso - Ricardo Rique - Vivaldo Barbosa e Wilson Braga, titulares; Arnaldo Faria de Sá - Coriolano Sales - Damião
Feliciano e Eduardo Campos, suplentes.
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Sala da ~omi~s~o, 12 d~ dezembro de 2001. Deputado Freire JUnior, Presidente.
* PROJETO DE LEI N° 2.707-B, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N° 390/00

Altera o art. 1° da Lei n° 9.961, de 28
de janeiro de 2000, que cria a.Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS; tendo
pareceres: da Comissão de Seguridade
Social e Família, pela aprovação, contra os
votos dos Deputados Dr. Rosinha e Ângela Guadagnin (Relator: Dep. Jorge Alberto); e da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela aprovação (Relator: Dep. Jovair Arantes).
(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Trabalho, de Administração e
Serviço Público; de Finanças e Tributação
(art. 54); e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - Art. 24, 11)
*

Projeto inicial publicado no OCO de 4-4-00.

- Parecer da Comissão de Seguridade Social e Familia publicado
no OCO de 10-8-00.

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO DE
'
ADMINISTRAÇAO E SERViÇO PÚBLICO

-

SUMÁRIO
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 2.707-A/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, a partir de 7-5-01, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
Projeto.
Sala da Comissão, 15 de maio de 2001. - Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.
I - Relatório
Nos termos do art. 61 da Const~uição Federal, o
excelentíssimo Senhor Presidente da República encaminha, por meio da Mensagem n° 390, de 27 de março de 2000, para deliberação do Congresso Nacional,
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projeto de lei que dispõe sobre alteração do art. 1° da
Lei n° 9.961, de 28 de janeiro de 2000, que cria a
Agência Nacional de Saúde Complementar - ANS.
Aberto o prazo regimental não foram apresentadas emendas ao projeto de lei.
É o relatório.
11 - Voto do Relator
Nos termos do art. 32, inciso XIII, alínea p, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, compete à esta Comissão manifestar-se quanto ao mér~o
do projeto de lei em exame.
A vocação delineada para a cidade de Brasília,
qual seja a de ser o centro administrativo e político do
País, é inquestionável. Com efeito, não se pode pensar que a Capital do Brasil não venha abrigar a sede
de todos os órgãos públicos federais. Essa localização centralizada das repartições públicas decorre da
própria necessidade de governabilidade nacional. É
notório que a localização, em uma mesma cidade,
das sedes das entidades e dos órgãos públicos contribui para otimização da gerência estatal.
O Projeto de Lei n° 2.707, de 2000, visa corrigir
distorção organizacional injustificável, a saber: a fixação da sede da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS na cidade do Rio de Janeiro. A alteração a ser efetivada no corpo da Lei n° 9.961/2000,
deve merecer a aprovação desta Comissão pois proporciona adequado tratamento à questão da fixação
de sede de órgão público.
Dessa forma, por todo o exposto, manifestamo-nos pela aprovação do Projeto de Lei nO 2.707, de
2000.
Sala da Comissão, 31 de maio de 2001. - Deputado Jovair Arantes, Relator.
Parecer da Comissão
A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o Projeto de Lei n°
2.7ü7-NOO, nos termos do parecer do Relator, Deputado Jovair Arantes.
Estiveram presentes os senhores Deputados:
Freire Júnior, Presidente - Lino Rossi e Luiz Antonio Fleury, Vice-Presidentes - Antônio Carlos Konder
Reis - Avenzoar Arruda - Candinho Mattos - Evandro
Milhomen - Fátima Pelaes - Jair Bolsonaro - Jair Meneguelli - José Múcio Monteiro - Jovair Arantes - Luciano Castro - Medeiros - Paulo Paim - Pedro Celso - Ricardo Rique - Vivaldo Barbosa e Wilson Braga, titulares
- Arnaldo Faria de Sá - Coriolano Sales - Damião Feliciano e Eduardo Campos, suplentes.
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Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001 . Deputado Freire Júnior, Presidente.
*PROJETO DE LEI N° 2.856-A, DE 2000
(Do Sr. Robério Araújo)
Proíbe .3 cobrança de taxas, pelas
empresas privadas, para fins de preenchimento de vagas em seu quadro de
pessoal; tendo parecer da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço PÚblico pela aprovação (Relator: Deputado
Nelson Marquezelli).
(Às Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço PÚblico; e de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54) - Art.
24,11)
• Projeto inicial publicado no OCO de 4-5-00

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO
SUMÁRIO
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 2.856/00
; Nos termos do ad. 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, a partir de 7-5-01, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao Projeto.
Sala da Comissão, 15 de maio de 2001. - Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.
I - Relatório
O Projeto em tela prevê a proibição de cobrança
de qualquer tipo de taxa pelas empresas privadas que
pretendam preencher vagas em seu quadro próprio
de pessoal, estipulando multa equivalente a duas mil
UFIR pelo descumprimento da norma.
Esgotado o prazo regimental, não foram apresentadas emendas à proposta.
É o relatório.
11 - Voto do Relator
Assiste inteira razão, a nosso ver, ao ilustre autor da proposta. Freqüentemente tomamos conheci-
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mento, por intermédio da mídia, desses casos abusivos, em que as empresas que têm interesse em ocupar vagas disponíveis em seu próprio quadro de pessoal, lançam mão do expediente de cobrar uma taxa
dos candidatos interessados em ocupá-Ias.
O trabalhador desempregado, ávido por reocupar um lugar no mercado de trabalho, submete-se ao
pagamento de qualquer taxa que vier a ser cobrada,
desde que isso represente o fim do martírio pelo qual
passa.
A proposta em apreciação impede este verdadeiro constrangimento, proibindo a cobrança de taxa
dos candidatos pela empresa.
Sabemos que essa prática não é adotada pela
maioria das empresas, mas devemos resguardar os
trabalhadores contra os maus empregadores, uma
minoria, aproveitadores que são das dificuldades
alheias.
Ante tudo o que foi exposto, e pelos seus próprios fundamentos, posicionamo-nos pela aprovação do
Projeto de Lei n° 2.856, de 2000.
Sala da Comissão, 6 de junho de 2001. - Deputado Nelson Marquezelli, Relator.
Parecer da Comissão
A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o Projeto de Lei n° 2.856/00,
nos termos do parecer do relator, Deputado Nelson
Marquezelli.
Estiveram presentes os senhores Deputados:
Freire Júnior, Presidente - Lino Rossi e Luiz Antonio
Fleury, Vice-Presidentes - Antônio Carlos Konder
Reis - Avenzoar Arruda - Candinho Mattos - Evandro
Milhomen - Fátima Pelaes - Jair Bolsonaro - Jair Meneguelli - José Múcio Monteiro - Jovair Arantes - Luciano Castro - Medeiros - Paulo Paim - Pedro Celso
- Ricardo Rique - Vivaldo Barbosa e Wilson Braga, titulares - Arnaldo Faria de Sá - Coriolano Sales - Damião Feliciano e Eduardo Campos, suplentes.
Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001 . Deputado Freire Júnior, Presidente.
*PROJETO DE LEI N° 3.369-A, DE 2000
(Do Sr. Luis Barbosa)
Dispõe sobre a venda fracionada de
medicamentos nas farmácias; tendo parecer da Comissão de Seguridade Social
e Família pela aprovação do de nO

02374

Sexta-feira 22

DI.\RIO DA C.\MAR.\ DOS J)J:PlJL\I>OS

3.613/00, apensado, declarando prejudicados este projeto e os de nOs 3.402100 e
3.563/00, apensados (Relator: Deputado
Rafael Guerra).
(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Defesa do Consumidor Meio
Ambiente e Minorias; e de Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)
• Projeto inicial publicado no OCO de 5-8-00
- Projetos apensados: PL nO 3.402/00 (OCO de 5-8-00) e PL n°
3.613/00 (DCOde 6-10-00)

PARECER DA COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA
SUMÁRIO
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI W 3.369/00
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 28 de Novembro de 2000, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas ao projeto e nem aos seus apensados.
Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2000. Eloízio Neves Guimarães, Secretário.

I - Relatório
O Projeto autoriza a venda fracionada de medicamentos nas farmácias. Para tanto, exige que o fracionamento seja realizado apenas pelo farmacêutico
responsável, a venda atenda à prescrição do profissional competente e seja utilizada a embalagem originai do fabricante para comprimidos, drágeas, supositórios, flaconetes ou ampolas.
Não permite o fracionamento para outros tipos
de unidades além das especificadas e para apresentações de líquidos.
Estabelece, ainda, que as embalagens dos medicamentos fracionados deverão obedecer às normas
de conservação do produto.
Prevê que o fornecimento do medicamento fracionado deve ser acompanhado das informações essenciais, que especifica, comuns aos demais medicamentos, incluindo-se o nome e número de inscrição
dos farmacêuticos responsáveis tanto da indústria
quanto da farmácia que promoveu o fracionamento.
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Define que a responsabilidade pela venda fracionada é totalmente do farmacêutico responsável pela
farmácia.
Sustenta sua justificativa, ressaltando que a medida permitirá uma maior racionalidade no uso do medicamento, ao promover a eliminação de desperdícios e gastos desnecessários para o usuário, além de
evitar acidentes e intoxicações de crianças pelo armazenamento de sobras de remédios.
Foram apensados 03 projetos.
O PL na 3.402/00, de autoria da Deputada Jandira
Feghali, é semelhante em quase sua totalidade ao originai, contudo, acrescenta a necessidade de o estabelecimento farmacêutico obter licença especial, junto à autoridade sanitária, para fracionar. Ademais, exige, entre
outras, que a embalagem contenha o nome e o endereço da farmácia, e abre, para os fabricantes, a a~ernativa
de produzir os medicamentos em embalagens especiais adequadas para a venda fracionada.
O PL na 3.563/00, de autoria do Deputado Wellington Dias, obriga a indústria a utilizar embalagens
que possibilitem o fracionamento.
O PL na 3.613/00, de autoria do Deputado Ricardo
Izar, é praticamente idêntico ao de iniciativa da Deputada Jandira Feghali. A única diferença encontra-se na
delimitação dos tipos de unidades que poderão ser fragmentadas Ou seja, como o projeto original, comprimidos, drágeas, supositórios, f1aconetes ou ampolas.
Não foram apresentadas emendas no prazo regimental.
Esta Comissão tem poder conclusivo sobre a matéria, nos termos do art. 24, 11, do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator
Medicamento é o maior instrumento de cura utilizado por qualquer sistema de saúde. Do arsenal terapêutica disponível, medicar é a prática disparadamente mais freqüente. Seja pela prescrição do profissional competente, seja pela automedicação, a demanda por medicamentos cresce a cada dia.
As repercussões desta realidade nos custos
dos sistemas de saúde e no orçamento das famílias
são fortíssimas. Grande parte do orçamento do Estado para Saúde é aplicado na compra de medicamentos. O mesmo paralelo pode ser feito sob a ótica dos
indivíduos ou das famílias.
A produção de medicamentos é dominada mundialmente por algumas grandes indústrias, que têm tido
poderes suficientes para ditar os preços de seus produtos. No Brasil, inúmeras CPI foram criadas para investigar ação cartelizada destes grupos, sem alcançar, contudo, o grande objetivo de reduzir substancialmente os
gastos com medicamentos de toda a sociedade.
Todavia, nessa árdua luta para assegurar medicamentos para todos, alguns avanços foram conquis-
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tados nestes últimos anos, destacando-se a implantação de genéricos, que, apesar das resistências, tem
evoluído positivamente.
A criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que ampliou o poder de controle e fiscalização
na área da produção e comercialização de fármacos,
incluindo-se o acompanhamento de preços, ofereceu
um excelente instrumento para se ampliar o acesso
da população aos medicamentos essenciais.
Tantos têm sido os debates em torna da questão, que forma-se gradativamente, em nossa sociedade, uma consciência da necessidade de se encontrar
meios para viabilizar a assistência farmacêutica.
Esta Casa, sem dúvidas, contribuiu para a ampliação dessa consciência e tem se destacado na
busca de alternativas viáveis para a séria questão dos
medicamentos no Brasil.
Dentro desta visão, enquadra-se a proposição em
tela. Possibilitar a venda de medicamentos fracionados,
atendendo todas as exigências de qualidade, é um excelente caminho para se reduzir os custos e, ainda, para
diminuir substancialmente a automedicação e os casos
de intoxicações, principalmente de crianças.
O projeto principal e os três projetos apensados
têm os mesmos objetivos e praticamente o mesmo
conteúdo, contudo, o que se apresenta mais completo, abrangendo os demais, é o PL n° 3.613, do Deputado Ricardo IZar.
Entende-se que seus dispositivos, que permitirão a comercialização mais racional de medicamentos, foram suficientemente criteriosos, criando exigências adicionais para venda do produto fracionado,
além daquelas existentes para os produtos em embalagens comuns.
Merece destaque, a obrigatoriedade da obtenção de um registro especial para poder fracionar medicamentos. Assim, a vigilância sanitária poderá ter
maior controle sobre o comércio desses produtos, assegurando a qualidade, e, ainda, disporá das informações necessárias para identificar e fiscalizar os estabelecimentos, e, em particular, as atividades do farmacêutico técnico responsável, que terá toda a responsabilidade sobre os efeitos do medicamento comercializado.
Diante do exposto e pela relevância da matéria,
manifestamos nosso voto favorável ao PL n° 3.613, de
2000 que reúne as propostas do PL 3.369, de 2000,
do PL n° 3.402, de 2000 e do PL n° 3.563, de 2000,
que ficam portanto contemplados, no mérito, porém
prejudicados regimentalmente.
Sala da Comissão, 5 de outubro de 2001 . - Deputado Rafael Guerra, Relator.
11I - Parecer da Comissão
A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime-
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mente, o Projeto de Lei nO 3.613, de 2000, apensado,
nos termos do parecer do Relator, Deputado Rafael
Guerra.
O Projeto de Lei n° 3.369/2000 e os de nOs 3.402
e 3.563/2000, apensados, foram declarados prejudicados.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Laura Carneiro, Presidente - José Linhares - Ângela
Guadagnin e Vicente Caropreso, Vice-PresidentesAntônio Joaquim Araújo - Ariston Andrade - Armando Abílio - Arnaldo Faria de Sá - Carlos Mosconi Darcísio Perondi - Dr. Rosinha - Eduardo Barbosa Eduardo Seabra - Elias Murad - Eni Voltolini - Euler
Ribeiro - Henrique Fontana - IIdefonço Cordeiro Ivan Paixão -Ivânio Guerra - Jandira Feghali - João
Caldas - Jorge Alberto - Jorge Pinheiro - José
Egydio - Lavoisier Maia - Lídia Quinan - Orlando
Desconsi - Orlando Fantazzini - Osmânio Pereira Rafael Guerra - Raimundo Gomes de Matos - Remi
Trinta - Renildo Leal- Rita Camata - Salomão Gurgel
- Saraiva Felipe - Sebastião Madeira - Serafim Venzon - Teté Bezerra e Ursicino Queiroz.
Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001.Deputada Laura Carneiro, Presidente.
*PROJETO DE LEI N° 4.742-A, DE 2001
(Do Sr. Marcos de Jesus)
Introduz art. 146-A no Código Penal
Brasileiro - Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 -, dispondo sobre o
crime de assédio moral no trabalho; tendo parecer da Comissão de Constituição
o Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa
e, no mérito, pela aprovação deste e do
de n° 4.960/01, apensado, com substitutivo (relator: Deputado Aldir Cabral).
(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)
'Projeto inicial publicado no OCO de 26-5-01
- Projeto apensado: PL 4.960/01 (OCO de 4-8-01)

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
SUMÁRIO
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO
I - Relatório
O Deputado Marcos de Jesus apresentou o Projeto de Lei n° 4.742, de 2001, visando tipificar o crime
de assédio moral no trabalho.
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Na Justificação aponta pessoas que sofreram
agravos em sua saúde física e psíquica, de fundo
emocional, causados pelo comportamento de seus
chefes que as submetem a atitudes tendenciosas e
discriminatórias. O projeto pretende coibir tais fatos, a
exemplo das normas sobre assédio sexual.
O Projeto de Lei n° 4960, de 2001, do Deputado
Feu Rosa, foi apensado a este por despacho de 3 de
agosto de 2001. Estabelece, também, o assedio morai, tipificando como crime diversas condutas.
Justifica a proposição afirmando que a exemplo
do assédio sexual, o projeto surtirá efeitos para coibir
abusos dos poderosos, com propósitos não libidinosos, mas ilegítimos que levam à perda da auto-estima, à depressão, a crises e, também, a suicídios. Pretende coibir ainda comportamentos que acabam com
o coleguismo nos ambientes de trabalho.
Compete a esta Comissão o exame da constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e mérito
dos projetos.
É o relatório.

11 - Voto do Relator
O Projeto de Lei n° 4.742, de 2001, é constitucional quanto às atribuições do Congresso Nacional
para legislar sobre Direito Penal (arts. 48 e 22 da C.F)
e quanto à iniciativa de leis ordinárias (art. 61 da CF).
Quanto à juridicidade a proposição estabelece
tipo penal demasiadamente aberto e de caráter subjetivo, violando o princípio da legalidade de que faz
parte a taxatividade.
A técnica legislativa necessita de aperfeiçoamento, pois a norma penal deve ser precisa, clara,
não deixando margem a diversas interpretações. Em
sua redação o projeto contém expressões de interpretação duvidosa como "desqualificar a segurança",
"auto-estima" que poderiam ser substituídas para melhor compreensão do texto.
O projeto em foco cria o art. 146-A, dentro do
Capítulo que trata dos Crimes Cont~a a Liberdad~
Individual. Todavia, ele ficaria melhor situado no CapItulo relativo à Periclitação da Vida e da Saúde, logo
após o crime de maus-tratos, com o nO 136-A.
No mérito, a proposição trará benefícios para a
sociedade coibindo condutas de superiores hierárquicos, no~ivas aos subordinados, sob o aspecto psicológico e emocional.
O autor do projeto menciona estudos realizados
pela Organização Internacional do Trabalho - OIT demonstrando que na União Européia, nove po~ c:nto
dos trabalhadores, aproximadamente treze mllh~es,
convivem com o tratamento tirânico de seus patroes.
Acrescenta ainda as pesquisas realizadas pela médica Margarida Barreto da Universidade Católica de

Ftlv~rciro d~

2002

São Paulo que constatou nas consultas realizadas
em sindicatos onde os paciente sofriam de dores generalizadas, aumento de pressão arterial, palpitações
e tremores e diminuição da libido em decorrência do
comportamento tirânico de seus chefes. Se considerarmos esses fatos, concluiremos pela necessidade
da proposição para tipificar como crime essa conduta
extremamente danosa dos superiores hierárquicos.
O Projeto de Lei n° 4.960, de 2001 , atende às preliminares de constitucionalidade e juridicidade, mas a
técnica legislativa deixa a desejar, na redação dos tipos
penais, incluindo condutas que já poderiam ser enquadradas em outros delitos capitulados no Código Penal,
como os crimes contra a honra, de injúria e difamação.
Aplicam-se ao projeto apensado as considerações
sobre o mérito já formuladas. Todavia, há certas condutas que poderiam conduzir a erros de interpretação sobre
a pessoa, punindo injustamente, certas atitudes, violando a liberdade pessoal, ou que poderiam constituir apenas um dever moral, mas não um fato grave a ser considerado como delito. O Direito Penal deve ser reservado
para punir os fatos mais graves, deixando os demais para
a esfera do Direito Civil, Trabalhista ou Administrativo.
Para sanar o vício de injuridicidade e aperfeiçoamento da técnica legislativa, apresento o Substitutivo em anexo.
Pelo exposto, voto, pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação do Projeto de Lei n° 4.742, de 2001, e de
seu apenso, Projeto de Lei n° 4.960 de 2001, na forma
do Substitutivo em anexo.
Sala da Comissão, de de
2001. - Deputado
Aldir Cabral, Relator.
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N° 4.742, DE 2001
Acrescenta o art. 136-A ao Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de
1940, Código Penal Brasileiro, instituindo
o crime de assédio moral no trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal Brasileiro, fica acrescido
do art. 136-A, com a seguinte redação:
"Art. 136-A. Depreciar, de qualquer forma e reiteradamente a imagem ou o desempenho de servidor público ou empregado, em
razão de subordinação hierárquica funcional
ou laboral, sem justa causa, ou tratá-lo com rigor excessivo, colocando em risco ou afetando sua saúde física ou psíquica.
Pena - detenção de um a dois anos.
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Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
de
de 2001. Sala da Comissão,
Deputado Aldir Cabral, Relator.

111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do
Projeto de Lei n° 4.742/01 e do de n° 4.960/01, apensado, com substitutivo, nos termos do parecer do Relator, Deputado Aldir Cabral.
Participaram da votação os Senhores Deputados:
Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho, Robson
Turna e Osmar Serraglio - Vice-Presidentes, Alceu Collares, Aldir Cabral, Alexandre Cardoso, André Benassi,
Augusto Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Custódio Mattos, Dr. Antonio Cruz, Eurico Miranda, Fernando Coruja, Fernando Gonçalves, Geraldo Magela, lédio
Rosa, José Dirceu, José Genoíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh, Murilo Domingos, Nelson Marchezan, Nelson Otoch, Paes Landim, Paulo
Magalhães, Vicente Amida, Ary Kara, Átila Lins, Átila
Lira, Claudio Cajado, Dr. Benedito Dias, Jairo Carneiro,
Luis Barbosa., Mauro Benevides, Nelo Rodolfo, Nelson
Pellegrino, Odílio Balbinotti, Osvaldo Reis, Wagner Salustiano e Wilson Santos.
Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2001. Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR
Acrescenta o art. 136-A ao Decreto-Lei nO 2.848, de 7 de dezembro de
1940, Código Penal Brasileiro, instituindo
o crime de assédio moral no trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal Brasileiro, fica acrescido
do art. 136-A, com a seguinte redação:
"Art. 136-A. Depreciar, de qualquer forma e reiteradamente a imagem ou o desempenho de servidor
público ou empregado, em razão de subordinação hierárquica funcional ou laboral sem justa causa, ou tratá-lo com vigor excessivo, colocando em risco ou afetando sua saúde física ou psíquica.
Pena - detenção de um a dois anos."
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2001. Deputado Inaldo Leitão, Presidente.
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*PROJETO DE LEI N° 4.749-A, DE 2001
(Do Sr. João Matos)
Institui o Dia Nacional da Adoção;
tendo parecer da Comissão de Educação, Cultura e Desporto pela aprovação
(relator: Deputado Osvaldo Biolchi).
(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 26-5-01.

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° 4.749, 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 27 de
agosto de 2001 , por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 3 de setembro de 2001. Carla Rodrigues de Medeiros Tavares, Secretária.

I - Relatório
O presente projeto de autoria do Deputado João
Matos pretende instituir "o Dia Nacional da Adoção a
ser comemorado, anualmente, no dia 25 de maio".
Na Justificação destaca o Autor:
"Presidimos a Associação dos Pais
Adotivos de Santa Catarina e irmanados
com as demais associações brasileiras, propomos o dia 25 de maio como o Dia Nacional da Adoção, prestando uma homenagem
ao primeiro encontro nacional de associações e grupos de apoio à adoção, realizada
em Rio Claro, São Paulo, entre os dias 23 e
25 de maio de 1966. E a oportunidade de
contribuirmos para a desmistificação da
adoção e criarmos uma consciência solidária em nossa população".
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_ Nesta Comissão foi ~berto prazo para apresentaçao de emendas, ~ partir de 27 d~ agosto de 2001.
Esgot~do o prazo, nao foram recebidas emendas.
E o Relatório.

11 - Voto do Relator
Nesta Comissão, discutimos várias vezes, o quê
aprovar quando se trata de datas comemorativas.
Sempre opinamos que há projetos que merecem ser
aprovados pela sua abrangência e significação.
O projeto em análise trata-se de um deles. Apresenta aspectos educativos e sociais, além de oportunizar a solidariedade humana e a cumplicidade familiar ou comunitária.
Precisamos apoiar as iniciativas de implementação de políticas e de programas destinados a reduzir
a pobreza, a mitigar a injustiça social e a criar oportunidades de educação.
No âmbito internacional, as Nações Unidas têm
feito esforços concentrados para proteger e promover
o bem estar da criança na sociedade. A Convenção
dos Direitos da Criança, aprovada em Assembléia
Geral em 1989, é sem dúvida a Convenção de Direitos Humanos mais ratificada da História. Reconhece
a vulnerabilidade excepcional da criança e proclama
que a infância deve ser objeto de cuidados e assistências especiais. Acentua a importância da família e a
necessidade de um ambiente propício ao crescimento e desenvolvimento saudável da criança.
A Declaração da Organização das Nações Unidas - ONU sobre os Princípios Sociais e Legais relativos à Proteção e Bem-Estar das Crianças, com especial referência à Custódia Familiar Infantil e Adoção
Nacional e Internacional, são outros diplomas internacionais que salvaguardam os direitos das crianças,
cuja vida familiar foi assegurada por meio de custódia
familiar ou adoção.
Os organismos internacionais, reunidos em Genebra, elaboraram em 1992, as Diretrizes dos Processos de Adoção Internacional.
Em nosso País temos além da legislação em vigor, vários grupos de apoio à adoção. Criou-se uma
nova cultura da adoção que defende o direito da criança de ter uma família, proteção e afeto exclusivos.
A adoção é instituto jurídico previsto na Constituição Federal, no art. 227, que dispõe: "É dever da família,
da sociedade e do estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, àdignidade, ao respeito, à liberdade e
à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los
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a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão".
A adoção garante proteção integral à criança e
ao adolescente desassistidos, conforme prevê o
Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei n°
8.069/90, em seus arts. 19, 20, e toda a Subseção IV
- Da Adoção, que vai do art. 39 ao art. 52.
Todas as regras para a adoção de uma criança
ou de um adolescente estão reunidas no Estatuto, a
adoção estatutária. E para os maiores de 18 anos, a
adoção civil, está prevista nos arts. 368 e seguintes
do Código Civil.
Adotar quer dizer tomar, assumir, receber como filho. Cícero afirmou que "adotar é pedir à religião e à lei
aquilo que da natureza não se pode obter"; Carvalho
Santos definiu-a como "ato jurídico que estabelece entre duas pessoas relações civis de paternidade e filiação"; Pontes de Miranda disse ser ela um "ato solene
pelo qual se cria entre o adotante e o adotado relação
fictícia de paternidade e filiação" e Gilson Fonseca concluiu: "constitui ela ato bilateral, solene, de ordem pública, mediante o qual, alguém, nos termos da lei, estabelece com outrem, estranho ou parente, exceto filho ou irmão, relação fictícia de paternidade e filiação".
Adotar é um ato de amor e cada vez mais famílias se formam, não só com filhos biológicos, mas também de adoção. Adotar uma criança é menos complexo do que se imagina, e só pela informação é que podemos conhecer a real situação da adoção no Brasil.
Já temos urna literatura razoável, que esclarece e orienta. Intensificam-se os seminários, jornadas de trabalho, cursos, encontros e palestras, todos com o
mesmo objetivo - oferecer um lar, uma família para
aqueles que perderam a sua família de origem por diferentes razões e encontram-se em abandono.
Ao instituirmos um dia de comemoraçoes permitimos que as atenções se voltem para a problemática da
adoção de crianças e adolescentes em nosso País.
A informação e divulgação das variadas formas
de adoção esclarecem a população. E é sempre bom
lernbrar o que afirmou uma professora do departamento de psicologia do Paraná: "Em vez de se pensar
que há pessoas que desejam ter filhos, deveríamos
pensar que há crianças que precisam de um lar".
Diante do exposto e considerando a Súmula de
Recomendações n° 1/2001, que trata da instituição
de data comemorativa, dentre outros, afirma na letra
a: Estes projetos de leis podem ser aprovados sem
qualquer problema, voto pela aprovação do PL n°
4.749, de 2001.
Sala da Comissão, 03 de dezembro de 2001 . Deputado Osvaldo Biolchi, Relator.
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111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, o Projeto de Lei n° 4.749/2001, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Osvaldo Biolchi.
Estiveram presentes os Senhores Deputados
Walfrido Mares Guia, Presidente - Átila Lira e Celcita
Pinheiro, Vice-Presidentes _ Agnelo Queiroz, Costa
Ferreira - Dino Fernandes - Eduardo Seabra - Esther
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Grossi - Flávio Arns - Gastão Vieira - Ivan ValenteJ~~o Mato.s - Jonival Lucas Junior - Luís Barbosa M.lrla~ Reld - Nelo Rodolfo - Nice Lobão - Osvaldo
Blolchl - Paulo Lima - Paulo José Gouvêa - Professor Luizinho - Tânia Soares - Joel de Hollanda - Clementino Coelho - Clóvis Volpi e Djalma Paes.
Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2001. Deputado Walfrido Mares Guia, Presidente.
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Airton Dipp
Regis Cavalcante

Bloco (PL, PSL)
Lincoln Portela

Robério Araújo
PHS
Pompeo de Mattos (PDT)

1 vaga

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11- Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318-6874
Fax: 318-2140

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"
Proposição: PEC n° 53/99

Autor: Senado Federal

Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relator: Rubem Medina (PFL)
Titulares

Suplentes
Bloco (PSOB, PTB)

Antônio Kandir
Danilo de Castro
Edir Oliveira
Manoel Salviano
Max Rosenmann
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Veda Crusius

Adolfo Marinho
Antonio Cambraia (Licenciado)
Felix Mendonça
Jovair Arantes
Luiz Carlos Hauly
Nilo Coelho
Xico Graziano
Zila Bezerra
Bloco (PFL, PST)

PT
Geraldo Magela
João Paulo
Maria do Carmo Lara
Professor Luizinho

Arlindo Chinaglia (licenciado)
Iara Bernardi
Padre Roque
1 vaga
PPB

Gerson Peres
José Janene
Pedro Corrêa

Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio
Simão Sessim

Gerson Gabrielli
Marcos Cintra
Paes Landim
Pedro Billencourt
Raimundo Santos
Rubem Medina

Adauto Pereira
Chico Sardelli
Francisco Coelho
Jairo Carneiro
Pedro Irujo
1 vaga
PMOB

Armando Monteiro
Benito Gama
Edinho Bez
Jurandil Juarez
Paulo Uma
Pedro Novais

Antônio do Valle
Coriolano Sales
Euler Morais
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Almeida
1 vaga

PT

2 vagas
Aloisio Mercadante

Geraldo Magela

Orlando Desconsi
Ricardo Berzoini

João Coser
José Pimentel
PPB

Delfim Netto
Enivaldo Ribeiro
Felter Júnior

Eliseu Moura
Herculano Anghinetti
João Pizzolatti

PFl

Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Garcia
IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra
Luciano Castro
Osvaldo Coelho

César Bandeira
Francisco Coelho
Gerson Gabrielli
José Thomaz Nonô
Luiz Durão
Ronaldo Caiado
Vil mar Rocha

Bloco (PSB, PCdoB)

Agnelo Queiroz
Alexandre Cardoso

2 vagas

Bloco (POT, PPS)

Pedro Eugênio
Salomão Gurgel

Emerson Kapaz
Neiva Moreira

PT

Avenzoar Arruda
Babá
José Pimentel
1 vaga

Jorge Bittar
3 vagas

PPB
Bloco (Pl, PSl)

Eujácio Simões

Ronaldo Vasconcello
PV

Milton Temer (PT)

Roberto Balestra
Yvonilton Gonçalves (PFL)
1 vaga

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

Enio Bacci

Serafim Venzon
Bloco (PSB, PCdoB)

Inácio Arruda

Sérgio Novais
Bloco (Pl, PSl)

Almeida de Jesus (Licenciado)

Eujácio Simões

PPS

João Hermann Neto

Agnaldo Muniz
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
Suplentes

Titulares
Bloco (PSOB, PTB)

Adolfo Marinho
Antõnio Jorge
B.Sá
Carlos Batata
Manoel Salviano
Maria Abadia (Licenciada)
Marisa Serrano
Rommel Feij6

POT

Autor Ubiratan Aguiar
e Outro5

Presidente: Rommel Feijó (PSDB)
1° Vice-Presidente: Luciano Castro (PFL)
2° Vice-Presidente: Babá (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Laire Rosado (PMDB)

Anivaldo Vale
Eduardo Seabra
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Juquinha (PL)
Zenaldo Coutinho
2 vagas

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Ana Catarina
Anfbal Gomes
Armando Monteiro
Damião Feliciano
Laire Rosado
Luiz Bittencourt
1 vaga

Cleonãnio Fonseca
Salomão Cruz
Wigberto Tartuce

Pedro Chaves
6 vagas

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: Silas Brasileiro (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Kátia Abreu (PFL)
Titulares
Suplentes
Bloco (PSOB, PTB)

Anivaldo Vale

Carlos Dunga

Chiquinho Feitosa
Luiz Carlos Hauly
Luiz Piauhylino
Saulo Pedrosa
Sérgio Reis
2 vagas

Antônio Jorge
Carlos Batata
Paulo Mourão
Sérgio Barros
Welinton Fagundes
Xico Graziano
Zila Bezerra

1° Vice-Presidente: Luiz Ribeiro (PSDB)
2° Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
3° Vice-Presidente: Eni Voltolini (PPB)
Relator: Osmar Serraglio (PMDB)
Titulares

Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)
Bloco (PFL, PST)

Celcita Pinheiro
Luis Barbosa
Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
2 vagas

Abelardo Lupion
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
KátiaAbreu
Paulo Braga
Ronaldo Caiado

Antônio Jorge
Juquinha
Luiz Carlos Hauly
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro
Márcio Matos
Paulo Feijó
Sérgio Barros

Jovair Arantes
Saulo Coelho
Sérgio Carvalho
5 vagas

PMOB

Confúcio Moura
João Colaço
José índio
Moacir Micheletto
Roland Lavigne
Silas Brasileiro

6 vagas

Bloco (PFL, PST)

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

PT

Adão Pretto
João Grandão
Padre Roque

3 vagas

PPB

Dilceu Sperafico
Salomão Cruz
Vadão Gomes

Eliseu Moura
João Tota
1 vaga
Bloco (PSB, PCdoB)

Agnelo Queiroz
Ezldio Pinheiro

Anfbal Gomes
Damião Feliciano
Edison Andrino
Marcelo Teixeira
Osmar Serraglio
Roland Lavigne

Norberto Teixeira
5 vagas

PT

Fernando Ferro
Luciano Zica
Padre Roque

Henrique Fontana
Jorge Bittar
Luiz Sérgio

2 vagas

Bloco (POT, PPS)

Agnaldo Muniz
Airton Dipp

PPB

Dilceu Sperafico
Eni Voltolini
Márcio Reinaldo Moreira
Márcio Bittar
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida
Tânia Soares

Bloco (PL, PSL)

Eujácio Simões

Hugo Biehl
Luiz Carlos Heinze
Salomão Cruz

Gonzaga Patriota
1 vaga

Bispo Rodrigues
Bloco (POT, PPS)

PHS

Hugo Biehl (PPB)
1 vaga
Secretária: Fátima Moreira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7060
Fax: 318-2140

Airton Dipp
João Herrmann Neto

João Sampaio
1 vaga

Bloco (PL, PSL)

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 n° 222/00
Presidente: Gervásio Silva (PFL)

Autor: Juquinha e outros

Ronaldo Vasconcellos

José Aleksandro

PTN

José de Abreu

1 vaga

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318-7058
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 254-A, DE 2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ALTERA O ART.
42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
PRORROGANDO, POR DEZ ANOS, A
APLICAÇÃO, POR PARTE DA UNIÃO, DE
PERCENTUAIS MíNIMOS DO TOTAL DOS
RECURSOS DESTINADOS À IRRIGAÇÃO NAS
REGiÕES CENTRO-OESTE E NORDESTE"
Proposição: PEC 254/00

Autor: Senador Federal e
Outros

Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
1° Vice-Presidente Jaime Fernandes (PFL)
2° Vice-Presidente: Avenzoar Arruda (PT)
3° Vice-Presidente: Pastor Amarildo (PPB) (Licenciado)
Relator João Castelo (PSDB)
Titulares
5uplentes

Bloco (P5B, PCdoB)
Gonzaga Patriota
Sérgio Novais

2 vagas

Bloco (PL, P5L)
Eujácio Simões

Marcos de Jesus

PH5
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

Bloco (P5DB, PTB)
João Leão (PPB)
Lino Rossi
Lúcia Vânia
Ricardo Rique
Ricarte de Freitas
3 vagas

Antônio Jorge
B. Sá
Chiquinho Feitosa
João Castelo
José Teles
Murilo Domingos
Nilo Coelho
Paulo Mourão

Presidente: Expedito Júnior (PSDB)
1° Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2° Vice-Presidente Nilson Mourão (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Luciano Castro (PFL)

Titulares

5uplentes
Bloco (P5DB, PTB)

Bloco (PFL, P5T)
Cleuber Carneiro
Costa Ferreira
Jairo Carneiro
Kátia Abreu
Paes Landim
Vil mar Rocha

Ariston Andrade
Darci Coelho (Licenciado)
Jaime Fernandes
Osvaldo Coelho
Ronaldo Caiado
Wilson Braga

Antonio Feijão
Candinho Mattos
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

PMDB
Euler Morais
Igor Avelino
Jonival Lucas Júnior
Luiz Bittencourt
Múcio Sá (PTB)
Norberto Teixeira

Geovan Freitas
Marcelo Castro
Murilio Ferreira Lima
Osvaldo Reis
Pedro Chaves
Teté Bezerra

PT
Fernando Ferro
José Pimentel
Manoel Vitório

Avenzoar Arruda
João Grandão
Wellington Dias

PPB
Enivaldo Ribeiro
Pastor Amarildo
Roberto Balestra

Eliseu Moura
Iberê Ferreira (PTB)
Mário Reinaldo Moreira

Bloco (PFL, P5T)
Aldir Cabral
Celcita Pinheiro
Francisco Garcia
João Ribeiro (Licenciado)
Pauderney Avelino
Sérgio Barcellos

Darci Coelho (Licenciado)
Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro
Luciano Castro
Luis Barbosa
Moroni Torgan

PMDB
Alberto Fraga
5 vagas

Asdrubal Bentes
Confúcio Moura
Elcione Barbalho
Jurandil Juarez
Marinha Raupp
1 vaga

PT
Bloco (PDT, PP5)
Clementino Coelho
Neiva Moreira

Regis Cavalcante
Wolney Queiroz

Babá
Marcos Afonso
Nilson Mourão

3 vagas

Wilson Braga
1 vaga

Luciano Castro
Mário Assad Júnior

PPB
Roberto Balestra
2 vagas

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Salomão Cruz
Bloco (PSB, PCdoB)

2 vagas

Evandro Milhomen
Gonzaga Patriota

PT
Avenzoar Arruda
Df. Rosinha
Manoel Vitório
Vanessa Grazziotin ( PC do B)

Agnelo Queiroz (PC do B)
3 vagas

PPB
Bloco (POT, PPS)
Agnaldo Muniz
Eurlpedes Miranda

Airton Cascavel
Giovanni Queiroz
Bloco (PL, PSL)

POT

Oscar Andrade

Robério Araújo

João Sampaio

Olimpio Pires
Bloco (PSB, PCdoB)

PTN

Jandira Feghali

José de Abreu

1 vaga

1 vaga

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° 308-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 (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Dantas (PST)
2° Vice-Presidente: Df. Rosinha (PT)
3° Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator: José Teles (PSDB)
Titulares

Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)
Antônio Jorge
Df. Heleno
Eduardo Seabra
Fátima Pelaes
José Múcio Monteiro (PFL)
José Teles
Ricardo Rique
1 vaga

Antonio Carlos Pannunzio
Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijó
5 vagas

Bloco (PL, PSL)
Philemon Rodrigues

José Aleksandro
PPS

Agnaldo Muniz

1 vaga
PHS

Djalma Paes

1 vaga

Secretário (a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8428/318-7052 Fax 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À 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)
Proposição: PEC 281/00

Autor: Senado Federal

Presidente: Aédio Rosa (PMDB)
1° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Átila Lins (PFL)
Relator: Nelson Meurer (PPB)
Titulares

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Laire Rosado
5 vagas

Herculano Anghinetti
Hugo Biehl
1 vaga

Almir Sá
Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

Suplentes

6 vagas

PFL
Átila Lins
Almerinda de Carvalho (PPB) (Licenciada)
Claudio Cajado
Moroni Torgan
Jairo Carneiro
Ney Lopes
José Múcio Monteiro
Robson Tuma

Bloco (PSOB, PTB)
Augusto Franco
Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão
João Castelo
José Carlos Martinez
Lúcia Vânia
Maria Abadia (Licenciada)
Roberto Jefferson

Adolfo Marinho
Fernando Gonçalves
Feu Rosa
Jovair Arantes
Luiz Antonio Fleury
Sampoio Dória
Sérgio Guerra
1 vaga

Titulares

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Osmar Serraglio
Pinheiro Landim
Renato Vianna
Ricardo Izar
2 vagas

Cezar Schirmer
Laire Rosado
4 vagas

PFL
Cleuber Carneiro
Kátia Abreu
Lael Varella
Paulo Braga
Paulo Gouvêa
Pedro Fernandes

Átila Lins
Carlos Nader
Chico Sardelli
Jairo Carneiro
Paulo Marinho
Vil mar Rocha
PT

João Paulo
3 vagas

Carlito Merss
Geraldo Magela
Waldir Pires
1 vaga

Suplentes
Bloco (PSOB, PTB)
Alex Canziani
Augusto Franco
José Múcio Monteiro
Léo Alcântara
Nelson Trad
Saulo Coelho
Sérgio Barros
Zila Bezerra

Antonio Kandir
Átila Lira
Basilio Villani
Danilo de Castro
Edir Oliveira
Félix Mendonça
Nelson Marchezan
Silvio Torres
Bloco (PFL, PST)

Aldir Cabral
Darci Coelho (Licenciado)
Euler Ribeiro
Luiz Barbosa
Osório Adriano
Pedro Fernandes

Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Paulo Magalhães
Rodrigo Maia
Ronaldo Caiado
Rubem Medina
PMOB

PPB
Dr. Benedito Dias
Edmar Moreira
1 vaga

Eni Voltolini
Luiz Fernando
Nelson Meurer

Armando Monteiro
Benito Gama
Germano Rigotto
João Henrique
Milton Monti
Pedro Novais

Antônio do Valle
José Lourenço
Waldemir Moka
3 vagas

POT

PT

José Roberto Batochio

Fernando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)

José Pimentel
Ricardo Berzoini
1 vaga

Clovis IIgenfritz
Dr. Rosinha
Pedro Eugênio

1 vaga

José Antonio Almeida
Bloco (PL, PSL)

Eujácio Simões

Marcos Cintra (PFL)

PPB
Fetter Júnior
2 vagas

Almir Sá
Delfim Netto
Enivaldo Ribeiro

PPS

Bloco (PSB, PCdoB)
Regis Cavalcante

Agnaldo Muniz

2 vagas

Alexandre Cardoso
Sérgio Miranda
PHS
1 vaga

Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7063
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACRESCENTAR ART. 84 AO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS - (PRORROGAÇÃO DA CPMF)
Proposição: PEC 407/01

Bloco (POT, PPS)
José Roberto Batochio
Pimentel Gomes

Bloco (PL, PSL)
Ronaldo Vasconcellos

Eujácio Simões

PHS

Autor: Poder Executivo

Presidente: Rodrigo Maia (PFL)
1° Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
3° Vice-Presidente: Benito Gama (PMDB)
Relator Delfim Netto (PPB)

Neiva Moreira
1 vaga

Roberto Argenta

1 vaga

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11- Pavimento superior, sala 165-B
Telefone: 318-7062
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR A REDAÇÃO DO VENCIDO EM
PRIMEIRO TURNO E DA REDAÇÃO FINAL À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
610-A, DE 1998 QUE "ALTERA DISPOSITIVOS
QUE MENCIONA DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
REFERENTES À IMUNIDADE PARLAMENTAR
Proposição: PEC 610/98

Autor: Senado Federal e Outros

Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
Relator: Jaime Martins (PFL)
Titulares

Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)
Edir Oliveira
Fernando Gonçalves
Itamar Serpa
Sebastião Madeira
Silvio Torres
3 vagas

Alex Canziani
Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada
Custódio Mattos
Luiz Antonio Fleury
Nelson Marchezan
Nelson Trad
Zenaldo Coutinho

Cesar Bandeira
José Carlos Aleluia
Paulo de Almeida
Robson Tuma
Sérgio Barcellos
Vilma Rocha

PMOB
Confúcio Moura
Coriolano Sales
Geovan Freitas
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho
Silas Brasileiro

Bloco (PL, PSL)
Welinton Fagundes

Bispo Rodrigues

PHS
1 vaga

Fernando Coruja

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefone: 318-8437
Fax: 318-8418

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA CONSTITUCIONAL N° 618, DE 1998
QUE "ACRESCE INCISO AO ART. 20 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (INCLUI ENTRE OS
BENS DA UNIÃO O PATRIMÔNIO GENÉTICO)
Proposição: PEC 618/98
Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)

Autor: Poder Executivo

1° Vice-Presidente: Francistônio Pinto (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)

Titulares

Bloco (PFL, PST)
Jaime Martins
Jairo Carneiro
Laura Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim
Pauderney Avelino

Regis Cavalcante

Ricardo Ferraço

Freire Júnior
5 vagas

Suplentes
Bloco (PSOB, PTB)

B.Sá
Fernando Gonçalves
Odflio Balbinotti
Max Mauro
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Félix Mendonça
Feu Rosa
Léo Alcântara
Rafael Guerra
Renildo Leal
3 vagas

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Glycon Terra Pinto
Luiz Bittencourt
Saraiva Felipe
4 vagas

PT
Fernando Ferro
João Paulo
José Genorno

Elcione Barbalho
Moacir Micheletto
5 vagas

Luiz Eduardo Grenhalgh
2 vagas

PFL
PPB
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Romel Anizio

3 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)
Aldo Arantes
José Antonio Almeida

Aldo Rebelo
1 vaga

Bloco (POT, PPS)
José Roberto Batochio

Claudio Cajado
Euler Ribeiro
Francisco Rodrigues
Gerson Gabrielli
Moreira Ferreira
Sérgio Barcellos
1 vaga

Fernando Coruja

Carlos Nader
Gervásio Silva
José Mendonça Bezerra
Luis Barbosa
Milton Barbosa
Paulo Marinho
Zezé Perrella

PT
Adão Pretto
Fernando Ferro
Luiz Sérgio
Padre Roque

João Grandão
Marcos Afonso
2 vagas

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl

2 vagas

Paulo Lima
1 vaga

PPB
Augusto Nardes
Jonival Lucas Júnior (PMDB)
1 vaga

PDT
Pompeo de Mattos

Fernando Coruja
Bloco (PSB, PCdoB)

Socorro Gomes

PSDB
Alberto Goldman
Anivaldo Vale
Antonio Cambraia (Licenciado)
Basilio Villani
Inaldo Leitão
Manoel Salviano
Silvio Torres

Antonio Kandir
José Militão
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

1 vaga

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana
Virgflio Guimarães
1 vaga

Milton Temer
Ricardo Berzoini
2 vagas

Bloco (PL, PSL)
Paulo José Gouvêa

PT

Pastor Valdeci Paiva
PPB
PPS

Ayrton Xerêz (Licenciado)

Fernando Gabeira (PV)
PHS

Walfrido Mares Guia (PTB)

PTB
1 vaga

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11- Sala 165-B
Telefone: 318-7062/318-7061

Eduardo Paes (Licenciado)
1 vaga

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia
PDT

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 (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares
Suplentes

PFL
Carlos Alberto Rosado
Cleuber Carneiro
Deusdeth Pantoja
João Carlos Bacelar
José Carlos Aleluia
Pauderney Avelino
Pedro Pedrossian
Wilson Braga

Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Pedro Fernandes
Roberto Brant (Licenciado)
Ronaldo Caiado

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro
Gerson Peres
1 vaga

Fetter Júnior
João pjzzolatti
Romel Anizio
Sampaio Dória (PSDB)

Enio Bacci
Fernando Zuppo

Eurípedes Miranda
1vaga
Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Miranda

Eduardo Campos

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Ronaldo Vasconcellos (S. Par!.)

Eujácio Simões

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

Titulares

PMDB
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigotto
José Priante
Luiz Bittencourt

Barbosa Neto
Edinho Bez
Gastão Vieira
José Chaves
Waldemir Moka

Bloco (PSDB, PTB)
Josué Bengtson
Nilson Pinto (Licenciado)
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Badu Picanço
Bonifácio de Andrada
Max Rosenmann
Nicias Ribeiro

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Jorge Costa (PT)
Osvaldo Reis
1 vaga

Alceste Almeida
Confúcio Moura
Asdrubal Bentes

Luiz Durão
Neuton Lima
1 vaga

Chico Sardelli
Corauci Sobrinho
Robson Tuma
PMOB

PFL
Expedito Júnior
Oscar Andrade
Sérgio Barcellos

Airton Cascavel (PPS)
Atila Lins
Luciano Castro

João Eduardo Dado
2 vagas

Lamartine Posella
Marcelo Barbieri
Roland Lauigne
PT

PT
2 vagas

Babá
Nilson Mourão

Iara Bernardi
Ricardo Berzoini

José Pimentel
Teima de Souza
PPB

PPB
João Tota
Salomão Cruz

Almir Sá
Luiz Fernando

Celso Russomanno
Cunha Bueno

POT

Wagner Salustiano
1 vaga
Bloco (PSB, PCdoB)

Giovanni Queiroz

Eurlpedes Miranda

Kincas Mattos

Bloco (PSB, PCdoB)
Evandro Milhomen

Aldo Rebelo
Bloco (POT, PPS)

Vanessa Grazziotin

João Eduardo Dado (PMDB)

Bloco (PL, PSL)
Robério Araújo

Bloco (PL, PSL)
José Aleksandro

Bispo Wanderval

De Velasco

PHS
Renildo Leal (PTB)

PTN
Francisco Rodrigues (PFL)
José de Abreu

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de CPI, Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-7067 /318-7055

Proposição: RCP 5/99

Autor: Deputado Luiz Antonio
Fleury e Outros
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)
Titulares

1 vaga

Secretário: Francisco de Assis Diniz
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-8436

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A "INVESTIGAR VÁRIAS
IRREGULARIDADES PRATICADAS DURANTE A
VIGÊNCIA DO REGIME DE ADMINISTRAÇÃO
ESPECIAL TEMPORÁRIA (RAET) NO BANESPA
- BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A."

Alex Canziani
ILéo Alcântara
Saulo Coelho
Silvio Torres

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

Bloco (PSOB, PTB)
Basflio Villani
Júlio Semeghini
Luiz Antonio Fleury
Veda Crusius

João Herrmann Neto

Suplentes
Bloco (PSOB, PTB)

Alberto Goldman
Danilo de Castro
Fernando Gonçalves
Márcio Fortes

Antonio Kandir
Luiz Carlos Hauly
Roberto Jefferson
Veda Crusius
Bloco (PFL, PST)

João Carlos Bacelar

Ney Lopes

Paes Landim
Pedro Bittencourt

Paes Landim
Rubem Medina

Zenaldo Coutinho

Zila Bezerra

Bloco (PFL, PST)

PMDB
Gustavo Fruet
José Borba
Wagner Rossi

Antônio do Valle
José Borba
José Lourenço

PT
Ivan Valente
Milton Temer

José Pimentel
Ricardo Berzoini

PPB

PMDB
4 vagas

Alberto Fraga
Confúcio Moura
Jurandil Juarez
1 vaga

João Tota
Ricardo Barros

Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio

PT
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Afonso

Bloco (PSB, PCdoB)
Haroldo Lima

José Antonio Almeida

Bloco (PDT, PPS)
José Roberto Batochio

Nelson Proença (PMDB)

Jair Bolsonaro
Salomão Cruz

João Tota
Luiz Fernando

Bloco (PSB, PCdoB)
João Caldas

Socorro Gomes

Evandro Milhomen

Bloco (PDT, PPS)

PTN
1 vaga

José de Abreu

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
SIVAM - SISTEMA DE VIGILÂNCIA DA AMAZÕNIA
Autor Deputado Arlindo Chinaglia
e Outros

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)

José Aleksandro

Ronaldo Vasconcellos

PHS
1 vaga

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

Bloco (PSDB, PTB)
Suplentes

Titulares

Bloco (PSDB, PTB)
Antonio Feijão
Luiz Piauhylino
Márcio Fortes
Silas Câmara

Neiva Moreira

Márcio Bittar

Bloco (PL, PSL)

Secretário Manoel Alvim
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-8429

Proposição: RCP 23/96

Babá
Ivan Valente

PPB

Bloco (PL, PSL)
Almeida de Jesus

Chico Sardelli
Luiz Moreira
Mauro Fecury
Sérgio Barcellos
Yvonilton Gonçalves

Aldir Cabral
Darci Coelho (Licenciado)
Francisco Rodrigues
Gilberto Kassab
Jairo Carneiro

Armando Abflio
Badu Picanço
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Bonifácio de Andrada
Custódio Mattos
Eduardo Seabra
João Almeida
Josué Bengston
Marisa Serrano
Pedro Canedo
Rommel Feijó
Salvador Zimbaldi
Xico Graziano

André Benassi
Anivaldo Vale
Dino Fernandes
Fernandes Gonçalves
Júlio Semeghini
Rafael Guerra
Roberto Jefferson
Sebastião Madeira
Vicente Caropreso
Zulaiê Cobra

Bloco (PFL, PST)
Aldir Cabral
José Rocha
Mário Assad Júnior
Neuton Lima
Reginaldo Germano
Vic Pires Franco
2 vagas

Aracely de Paula
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Gilberto Kassab
João Mendes
Paulo Octávio
Rubem Medina
Vil mar Rocha

PMOB
Gastão Vieira
Jorge Pinheiro
Laire Rosado
Osmar Serraglio
Paulo Lima
3 vagas

Coriolano Sales
João Colaço
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Olavo Calheiros
1 vaga

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: Laprovita Vieira e Outros
Presidente:
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

Suplentes
PFL

PT
João Paulo
José Dirceu
Milton Temer
Nilmário Miranda

Dr. Rosinha
Geraldo Magela
José Genofno
Virgflio Guimarães

Arolde de Oliveira
Euler Ribeiro
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
Santos Filho
Vic Pires Franco
José Carlos Fonseca Jr.

José Mendonça Bezerra
Lavoisier Maia
Luciano Pizzatto
Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos
1 vaga

PPB
Nelson Meurer
Simão Sessim
2 vagas

Antonio Joaquim Araújo
Gerson Peres
Romel Anizio
Wagner Salustiano

Bloco (PSB, PCdoB)
Haroldo Lima
José Antonio Almeida

PMOB
Henrique Eduardo Alves (Licenciado)
Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
1 vaga

Aldo Rebelo
Alexandre Cardoso

Bloco (POT, PPS)
João Sampaio
Márcio Bittar

Dr. Hélio
Rubens Bueno

Maria Elvira
5 vagas

PSOB
Anivaldo Vale
Domiciano Cabral
Luiz Piauhylino
Marcio Rodrigues
Saulo Coelho
Vittorio Medioli

Alberto Goldman
Fernando Gabeira (PV)
Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho
2 vagas

Bloco (PL, PSL)
Bispo Rodrigues
Ronaldo Vasconcellos

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

PHS
Roberto Argenta

PT

Bispo Wanderval
Lincoln Portela

Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas

Régis Cavalcante (PPS)

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 ~ 203, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART.
222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO-SE O § 2° DO REFERIDO
ARTIGO, QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE

PPB
Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho (PSDB)
Wagner Salustiano

José Janene
Robério Araújo (PL)
1 vaga

PTB
José Carlos Martinez
1 vaga

Iris Simões
Murilo Domingos

POT
Neiva Moreira

Agnaldo Muniz (PPS)

Bloco (PSB, PCdoB)

PTB

Clementino Coelho (PPS)

Jandira Feghali

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Walfrido Mares Guia

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Bispo Rodrigues

POT

Bispo Wanderval

José Roberto Batochio

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

Fernando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares

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

Cesar Bandeira
Claudio Cajado
Heráclito Fortes
Jaime Martins
Joel de Hollanda
KátiaAbreu
Paes Landim

Aracely de Paula
Gelcila Pinheiro
Luis Barbosa
Pedro Fernandes
Sérgio Barcellos
2 vagas

PMOB

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Albérico Filho
Freire Júnior
Nair Xavier Lobo
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

De Velasco

Uncoln 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
SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A
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)
1° Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
2° Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
3° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares

Suplentes

PFL

PSOB

Adolfo Marinho
Alberto Goldman
Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira
Jutahy Junior
Luiz Carlos Hauly

Arthur Virgllio (Licenciado)
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
Zulaiê Cobra
PT

Gilmar Machado
José Genofno
Paulo Delgado
Virgllio Guimarães

Geraldo Magela
João Paulo
Professor Luizinho
1 vaga

Antõnio Jorge (PTB)
Jaime Martins
João Ribeiro (Licenciado)
Mauro Fecury
Raimundo Santos
Vil mar Rocha
1 vaga

Gilberto Kassab
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo Octávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wilson Braga

PMOB

Albérico Filho
João Colaço
4 vagas

Gustavo Fruet
Milton Monti
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
1 vaga
PSOB

PPB

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinelli
José Unhares

Djalma Paes

3 vagas

Anivaldo Vale
Helenildo Ribeiro
João Castelo

José de Abreu (PTN)
Maria Abadia (Licenciada)
Paulo Mourão

3 vagas

Max Rosenmann
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa
PT

Ângela Guadagnin
Jair Meneguelli
Márcio Matos (S. Par!.)
1 vaga

Dr. Rosinha
Fernando Ferro
Gilmar Machado
1 vaga

PMDB
Coriolano Salas
Edinho Bez
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
1 vaga

Antônio do Valle
Armando Monteiro
Euler Morais
Flávio Derzi
Fraire Júnior
Milton Monti

PPB

PSDB
Pastor Amarildo (Licenciado)
Robério Araújo (PL)
Yvonilton Gonçalves (PFL)

Antonio Joaquim Araújo
Enivaldo Ribeiro
Nilton Baiano (Licenciado)

PTB
Max Mauro
1 vaga

Antonio Cambraia (Licenciado)
Antonio Kandir
Danilo de Castro
Manoel Salviano
Narcio Rodrigues
Veda Crusius

Adolfo Marinho
Jovair Arantes
Luiz Carlos Hauly
Nilo Coelho
Sampaio Dória
Xico Graziano

Chico da Princesa (PSDB)
Walfrido Mares Guia
PT
PDT

Alceu Collares

Dr. Hélio

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

Carlos Santana
João Grandão
José Pimentel
Milton Temer

Bloco (PSB, PC do B)
Djalma Paes

PPB

Pedro Eugênio (PPS)
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Marcos de Jesus

Remi Trinta

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

Delfim Netto
Herculano Anghinettí
Márcio Reinaldo Moreira

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

Eduardo Paes (Licenciado)
Rodrigo Maia

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

PDT
Enio Bacci

Pompeo de Mattos

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Eujácio Simões

Ronaldo Vasconcellos (S. Par!.)

Bloco (PSB, PCdoB)
Djalma Paes

Suplentes

PFL
Jorge Khoury
Marcondes Gadelha
Mário Assad Júnior
Mussa Damas
Pauderney Avelino
Rubem Medina
1 vaga

PTB

Carlos Nader
Corauci Sobrinho
Darci Coelho
João Carlos Bacelar
Luciano Pizzatto
Paes Landim
Robson Tuma

Sérgio Miranda

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 277-A, DE 2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ALTERA OS
ARTS. 149 E 177 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (COMBUSTíVEIS)
Proposição: PEC 277/00

Autor: Poder Executivo

Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1° Vice-Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Basílio Villani (PSDB)

Secretária Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7062/7052
Fax: 318-2140

Suplentes

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)
Expedito Júnior
Fernando Gonçalves
Itamar Serpa
Jovair Arantes
Juquinha
Nicias Ribeiro
Paulo Feij6
Rodrigo Maia (PFL)

Badu Picanço
Basílio Villani
Clovis Volpi
João Almeida
Luiz Antonio Fleury
Márcio Fortes
Roberto Jefferson
Vilt6rio Medioli
Bloco (PFL, PST)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À AlÍNEA
"E" DO INCISO 11 DO § 5° DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
Autor: Senado Federal

Proposição: PEC 374/96

Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton Lima (PFL)
Suplentes

Titulares
IIdefonço Cordeiro
Luís Barbosa
Mussa Demes
Paulo Marinho
Paulo Octávio
Werner Wanderer

Chico Sardelli
Eliseu Resende
Gervásio Silva
Joel de Hollanda
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira
PMOB

Armando Monteiro
Edlnho Bez
Gastão Vieira
Salatiel Carvalho
2 vagas

Antônio do Valle
Fernando Diniz
José Borba
José Priante
Paulo Lima
Waldemir Moka

PFL
Almerinda de Carvalho (PPB) (Licenciada)
Celcita Pinheiro
Cesar Bandeira
Átila Lins
Kátia Abreu
Courauci Sobrinho
Marcondes Gadelha
Gervásio Silva
Nice Lobão
IIdefonço Cordeiro
Robson Tuma
Luis Barbosa
1 vaga
Neuton Lima
PMOB
Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
3 vagas

Albérico Filho
Barbosa Neto
Gustavo Fruet
4 vagas

PT
Fernando Ferro
2 vagas

Carlos Santana
Jaques Wagner
Luciano lica
PPB

Almir Sá
Roberto Balestra
Romel Anfzio

José Janene
Pedro Pedrossian
Vadão Gomes

PSOB

PT

Bloco (PSB, PCdoB)
Sérgio Miranda
1 vaga

Haroldo Lima
Miriam Reid

Alexandre Santos
Léo Alcântara
lenaldo Coutinho
3 vagas

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
lulaiê Cobra

4 vagas

4 vagas

Bloco (POT, PPS)
João Hermann Neto
Olímpio Pires

Airton Dipp
Pedro Eugênio

PPB
Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda
1 vaga

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

Bloco (PL, PSL)
Eujácio Simões

João Caldas

PTB
PV

Fernando Gabeira

Nelson Marquezelli
1 vaga
1 vaga

Max Mauro
Nilton Capixaba

POT
Enio Bacci

Bloco (PSB, PCdoB)
Coriolano Sales (PMDB)

Jandira Feghali

Teima de Souza (PT)

Bloco (PL, P5L)
Bloco (PSB, PCdoB)

Robério Araújo

José Antonio Almeida

Philemon Rodrigues

Djalma Paes

PPS
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Bispo Wanderval

Ivan Paixão

Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)

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)
Fátima Pelaes
Udia Quinan
Maria Abadia (Licenciada)
Marinha Raupp

Eduardo Barbosa
Flávio Arns
Marisa Serrano
Veda Crusius

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Ana Catarina
Elcione Barbalho
Geovan Freitas

Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
1 vaga

Regis Cavalcante

Secretário (a): Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-7066/318-7055

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAÇÃO)
Proposição: PEC 89/95
Autor: Nicias Ribeiro e Outros
Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
10 Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2° Vice-Presidente:
30 Vice-Presidente: João Pizzolalti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)

Titulares

Suplentes
PFL

Aldir Cabral
José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Roberto Pessoa
Sérgio Barcellos
Vil mar Rocha
Zezé Perrella

Francisco Rodrigues
Jaime Martins
Kátia Abreu
Moreira Ferreira
Paulo Marinho
Roland Lavigne (PMDB)
1 vaga

PMOB
PFL
Almerinda de Carvalho
Kátia Abreu
Nice Lobão

Celcita Pinheiro
Laura Carneiro
1 vaga

Ana Catarina
Anlbal Gomes
Igor Avelino
João Magalhães
José índio
Norberto Teixeira

Hermes Parcianello
5 vagas

PT
Angela Guadagnin
Iara Bernardi

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Dr. Rosinha

PPB
1 vaga
Dr. Benedito Dias

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

PSOB
Antonio Feijão
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Romeu Queiroz
Zulaiê Cobra

PT

POT
Miriam Reid

Fátima Pelaes
Maria Abadia
Max Rosenmann
Nilson Pinto (Licenciado)
2 vagas

Dr. Hélio

Wellington Dias
3 vagas

4 vagas

Bloco (PMOB, PST, PTN)

PPB

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl
Romel Anizio

Cunha Bueno
João Pizzolatti
1 vaga

Cezar Schirmer
5 vagas

Coriolano Sales
Gustavo Fruet
João Matos
Nair Xavier Lobo
2 vagas
PFL

PTB

Renildo Leal
1 vaga

Max Mauro
1 vaga

Aracely de Paula
Euler Ribeiro
Francistônio Pinto
Joaquim Francisco
Paulo Braga
Vic Pires Franco

Adauto Pereira
Gilberto Kassab
Kátia Abreu
Pedro Pedrossian
Zila Bezerra
1 vaga

POT

PT

Pompeo de Mattos

Eber Silva

4 vagas

Avenzoar Arruda
Márcio Matos (S. Par!.)
2 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)
PPB

1 vaga

Pedro Eugênio (PPS)

Bloco (PL,

psr,

Antonio Joaquim Araújo
Pedro Henry (PSDB)
Simão Sessim

PMN, PSO, PSL)

Remi Trinta

Almeida de Jesus (Licenciado)

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"
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 (PSOB, PTB)

Alex Canziani
Augusto Franco
José Teles
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Rocha
Sérgio Reis
2 vagas

Eber Silva
Bloco (PSB, PCdoB)

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

Proposição PEC 98/99

por
Fernando Zuppo

PV

Regis Cavalcante (PPS)

Telmo Kirst
2 vagas

Antonio Carlos Pannunzio
Danilo de Castro
Iris Simões
José Carlos Elias
Jutahy Junior
Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa
Silvio Torres

1 vaga

Haroldo Lima
Bloco (PL, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado)

Marcos Cintra (PFL)

PPS

Agnaldo Muniz

Rubens Furlan
PV

1 vaga

Sérgio Novais

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 203/91

Autor: Senado Federal

Presidente José índio (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
Bloco (PSOB. PTB)

Carlos Mosconi
lris Simões
Luiz Antonio Fleury
Max Rosenmann
Rafael Guerra
Ricarte de Freitas
Vicente Caropreso
1 vaga

Armando Abllio
Arnon Bezerra
Eduardo Barbosa
José Coimbra
Julio Semeghini
Lidia Quinan
Renildo Leal
Rose de Freitas

Bloco (PFL, PST)
Claudio Cajado
Euler Ribeiro
Joaquim Francisco
Luciano Pizzatto
Neuton Lima
Santos Filho

Cleuber Carneiro
Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Jaime Fernandes
José Carlos Aleluia
Mário Assad Júnior

PMOB
Darcrsio Perondi
José Borba
José índio
Ricardo Izar
Saraiva Felipe
1 vaga

José Borba
5 vagas

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

Cesar Bandeira
Francisco Garcia
Paes landim
Raimundo Santos
Werner Wanderer
2 vagas

PMOB

PT
Ivan Valente
Luciana lica
Marcos Afonso

Df. Rosinha
Henrique Fontana
Jaques Wagner

Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
1 vaga

Mauro Benevides
Nair Xavier Lobo
4 vagas

PSOB
PPB
Df. Benedito Dias
Eni Voltolin
José Janene

Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Celso Russomanno
Mário Negromonte (PSDB)

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
Inaldo Leitão
João Castelo
Vicente Arruda

PT

Bloco (PSB. pedoB)
Alexandre Cardoso
1 vaga

André Benassi
Feu Rosa
José Militão
Nelson Otoch
2 vagas

Paulo Baltazar
1 vaga

Iara Bernardi
Marcos Rolim
2 vagas

Fernando Ferro
Geraldo Magela
José Pimental
Waldir Pires

Bloco (POT, PPS)
PPB
Dr. Hélio
Emerson Kapaz

Fernando Coruja
Pedro Eugênio

Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustiano

Celso Russomanno
2 vagas

Bloco (PL. PSL)
Ronaldo Vasconcellos

José Egydio
Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

PHS
Rubens Furlan (PPS)

PTB
Fernando Gonçalves
1 vaga

Regis Cavalcante (PPS)

Secretária: Leila Machado
Local: Anexo 11, pavimento superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8431
Fax: 31802140

POT
José Roberto Batochio

Coriolano Sales (PMDB)

Professor Luizinho
2 vagas

Bloco (PSB. PCdoB)
José Antonio Almeida

Aldo Rebelo

Bloco (PL. PST, PMN, PSO, PSL)
Lincoln Portela

PPB
João Caldas

PPS
Ayrton Xerêz (Licenciado)

Cunha Bueno
Eliseu Moura
Wigberto Tartuce

Celso Russomanno
Yvonilton Gonçalves
1 vaga

Airton Cascavel

Secretário: Silvio 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 1483/99
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

POT
Dr. Hélio

Luisinho
Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga

1 vaga
Bloco (PL, PSL)

Marcos Cintra (PFL)
Emerson Kapaz

Augusto Franco
Iris Simões
Mareio Fortes
Maria Abadia (Licenciada)
Nelson Marquezelli
Paulo Kobayashi
Romeu Queiroz
Zenaldo Coutinho

Alex Canziani
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues
Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia
Salvador Zimbaldi
Walfrido Mares Guia

Bloco (PMOB, PST, PTN)
7 vagas

Hermes Parcianello
Jorge Pinheiro
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Maria Elvira
Pinheiro Landim
1 vaga

Fernando Gabeira

Marcos Rolim (PT)

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: 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"
Autor: Eduardo Jorge e Outros

Presidente: Rita Camata (PMDB)
1° Vice-Presidente: Leur Lomanto (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)

Suplentes

Titulares
PFL

Cesar Bandeira
Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro
João Mendes
José Carlos Fonseca Jr.
Sérgio Barcellos
1 vaga

Antõnio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto (PMOB)
Paes Landim
Paulo Magalhães
Vil mar Rocha
PMOB

PFL
Francisco Rodrigues
José Carlos Fonseca Jr.
Kátia Abreu
Moroni Torgan
Paulo Marinho
Zezé Perrella
1 vaga

Arolde de Oliveira
Corauci Sobrinho
Gerson Gabrielli
Luciano Pizzatto
Paulo Octávio
Rubem Medina
Vic Pires Franco
PT
Jorge Bittar

Pedro Eugênio
PV

Proposição: PEC 20/95
Bloco (PSOB. PTB)

Pastor Valdeci Paiva
PPS

4 vagas

Cezar Schirmer
Germano Rigotto
Maria Elvira
3 vagas

Darcfsio Perondi
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Luiz Bittencourt
Rita Camata
1 vaga

PSOB
Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi

Custódio Mattos
Feu Rosa
João Almeida

Mareio Fortes
Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa

Luiz Carlos Hauly
Paulo Kobayashi
Zulaiê Cobra

Félix Mendonça
Helenildo Ribeiro
Manoel Salviano
Nelson Otoch

Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijó
2 vagas

PT
Bloco (PFL, PST)
Gilmar Machado
João Paulo
José Genofno
Milton Temer

Eduardo Jorge (Licenciado)
Virgflio Guimarães
2 vagas

PPB
Augusto Nardes
Júlio Redecker
Nelo Rodolfo (PMDB)

Cunha Bueno
Felter Júnior
Nelson Meurer
PTB
Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

Fernando Gonçalves
Magno Malta

Cleuber Carneiro
Jorge Khoury
José Rocha
Lavoisier Maia
Paulo Braga
Roberto Pessoa

Carlos Alberto Rosado
Francisco Coelho
José Thomaz Nonô
Osvaldo Coelho
Paes Landim
Wilson Braga
PMOB

Armando Monteiro
Fernando Diniz
João Magalhães
Jonival Lucas Junior
Jorge Alberto
Marcelo Castro

Albérico Filho
Antônio do Valle
4 vagas

PT

POT
1 vaga

Neiva Moreira
Bloco (PSB, PCdoB)
Haroldo Lima

Avenzoar Arruda
Waldir Pires
Wellington Dias

Fernando Ferro
Luiz Alberto
Virgflio Guimarães

Pedro Valadares
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Paulo José Gouvêa

Bispo Wanderval

PPB
Augusto Faras
João Leão
Pedro Corrêa

José Linhares
Márcio Reinaldo Moreira
Mário Negromonte (PSDB)
Bloco (PSB, PCdoB)

PV
Fernando Gabeira

1 vaga

Haroldo Lima
Pedro Valadares

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais. Anexo 11
Telefone: 318-8428

Bloco (POT, PPS)

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"
Proposição: PEC 57/99

Autor: João Leão e Outros

Presidente: João Leão (PPB)
1° Vice-Presidente: Paulo Braga (PFL)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Helenildo Ribeiro (PSDB)
Titulares

Suplentes
Bloco (PSOB, PTB)

Armando Abflio
Armon Bezerra
Carlos Batata
Carlos Dunga

Djalma Paes
Tânia Soares

B. Sá
Claudio Cajado (PFL)
Inaldo Leitão
José Teles

Pimentel Gomes
Wolney Queiroz

Clementino Coelho
Salomão Gurgel
Bloco (PL, PSl)

João Caldas

Eujácio Simões
PHS

Ariston Andrade (PFL)
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo 1- Pavimento Superior s/165-B
Telefone: 318-7064

1 vaga

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)

Suplentes

Titulares
PFL

Luiz Durão
Wilson Braga
1 vaga

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia
PMOB

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho
Mauro Lopes

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

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 Pizzallo
Mário Assad Júnior

PSOB

PMOB

Márcio Matos (PTB)
Vicente Caropreso
Márcio Matos (PTB)

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Aroldo Bezerra
PT

João Coser
1 vaga

Marcos Afonso
Wellington Dias

Freire Júnior
José Borba
Marcelo Castro
Osvaldo Reis
2 vagas

Alberto Fraga
Confúcio Moura
Darclsio Perondi
Igor Avelino
Moacir Michelello
Silas Brasileiro

PPB

Almir Sá
João Tota

Ary Kara
Simão Sessim
PTB

1 vaga

Duilio Pisaneschi
POT

PT

João Grandão
Luiz Eduardo Freenhalgh
Marcos Afonso
Nilson Mourão

Fernando Ferro
Luci Choinacki
2 vagas

Fernando Zuppo

Dr. Hélio

PPB
Bloco (P5B, PCdoB)

1 vaga

Gonzaga Patriota

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Roberto Balestra

Fetter Júnior
Hugo Biehl
Salomão Cruz

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, P5L)

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 N° 2.905, DE
1997, QUE "IMPÕE CONDiÇÕES PARA A
COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS
GENETICAMENTE MODIFICADOS"
Proposição: PL 2.905/97

Kincas Mattos
Vanessa Grazziolin

Aldo Arantes
Sérgio Novais

Bloco (POT, PPS)

Emerson Kapaz
Pompeo de Maltos

Alceu Collares
Márcio Biltar
Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

Autor: Fernando Gabeira

Presidente: Carlos Alberto Rosado (PFL)
1° Vice-Presidente: Saulo Pedrosa (PSDB)
2° Vice-Presidente: João Grandão (PT)
3° Vice-Presidente Hugo Biehl (PPB)
Relator: Confúcio Moura (PMOB)

Paulo José Gouvêa
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
Suplentes

Titulares
Bloco (PSOB, PTB)

Carlos Batata
Carlos Dunga
Luiz Ribeiro
Nelson Marquezelli
Rose de Freitas
Saulo Pedrosa
Xico Graziano
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

João Caldas

Lincoln Portela

Elias Murad
José Carlos Elias
José Carlos Martinez
Odllio Balbinolli
Paulo Mourão
Pedro Canedo
Welinton Fagundes
1 vaga

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 E10U COR, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 3.198/00

Autor: Paulo Paim

Presidente: Saulo Pedrosa (PSDB)
1° Vice- Presidente:
2° Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PPB) (Licenciado)
Relator: Reginaldo Germano (PFL)

Titulares

5uplentes
Bloco (P50B, PTB)
Airton Roveda
Eduardo Seabra
Nelson Trad
Rose de Freitas
4 vagas

Eduardo Barbosa
Flávio Arns
João Almeida
Lino Rossi
Marisa Serrano
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

Bloco (PFL, P5T)
Átila Lins
Cleuber Carneiro
Costa Ferreira
Lavoisier Maia
Nice Lobão
Pedro Irujo

Celcita Pinheiro
IIdefonço Cordeiro
Milton Barbosa
Reginaldo Germano
Yvonilton Gonçalves
Zezé Perrella

PMOB
Nair Xavier Lobo
5 vagas

Alberto Fraga
Damião Feliciano
Freire Júnior
Jorge Pinheiro
Maurilio Ferreira Lima
Osmar Terrai

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
5uplentes

Bloco (P50B, PTB)
Eduardo Barbosa
Carlos Mosconi
Fátima Pelaes
Eduardo Seabra
Lidia Quinan
Feu Rosa
Lúcia Vânia
Flávio Arns
Maria Abadia (Licenciado)
Nelson Marchezan
Saulo Pedrosa
Max Mauro
Rafael Guerra
2 vagas
Raimundo Gomes de Matos
Bloco (PMOB, P5T, PTN)
Darclsio Perondi
Euler Morais
João Matos
Maria Elvira
Silas Brasileiro
Teté Bezerra
Themfstocles Sampaio

PFL
PT
Carlos Santana
Manoel Vitório
Paulo Paim

Gilmar Machado
João Grandão
Luiz Alberto

PPB
Almerinda de Carvalho (Licenciado)
José Linhares
Pastor Amarildo (Licenciado)

Evandro Milhomen
Tânia Soares

Almerinda de Carvalho
Euler Ribeiro
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Nice Lobão
Ursicino Queiroz

PT
Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Eduardo Jorge (Licenciado)
Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

Agnelo Queiroz
1 vaga

Bloco (POT, PPS)
Alceu Collares
Ivan Paixão

Dr. Hélio
Regis Cavalcante

Angela Guadagni
Carlito Merss
Geraldo Magela
Padre Roque

PPB
Arnaldo Faria de Sá
Celso Russomanno
José Linhares

Bloco (PL, P5L)
Lincoln Portela

Celcita Pinheiro
Expedito Júnior
Kátia Abreu
Lavoisier Maia
Luis Barbosa
Medeiros (S. Par!.)
Roland Lavigne (PMDB)

3 vagas

Bloco (P5B, PCdoB)

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

POT
Marcos de Jesus

Fernando Coruja

PV
Fernando Gabeira

Freire Júnior
Osvaldo Biolchi
5 vagas

Dr. Hélio

Bloco (P5B, PCdoB)
1 vaga

Secretária: Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8783
Fax: 318-2140/2995

Djalma Paes

Alcione Athayde

Bloco (PL, P5L)
Lincoln Portela

Robério Araújo

João Paulo

PPS

1 vaga

1 vaga
PHS

Roberto Argenta

Roberto Balestra
Salomão Cruz
Yvonilton Gonçalves (PFL)

1 vaga

POT

Pedro Valadares

Autor: Eduardo Jorge e
Fernando Gabeira

Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
1° Vice-Presidente: Lidia Quinan (PSDB)
2° Vice-Presidente João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)
Suplentes
Bloco (PSOB, PTB)

Alexandre Santos
Dr. Heleno
Lúcia Vânia
Osmânio Pereira
Paulo Mourão
Rommel Feijó
Walfrido Mares Guia
1 vaga

Bloco (PL, PSL)

PPS

PHS

Ronaldo Vasconcellos (S. Par!.)

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 W 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)
Suplentes
Adauto Pereira
Costa Ferreira
Expedito Júnior
IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa
Paulo Marinho
Zezé Perrella

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina
PMOB

PFL

Carlos Nader
Jaime Fernandes
José Carlos Fonseca Jr.
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Pedro Pedrossian
Ursicino Queiroz
Ivan Valente
João Grandão
Luciano Zica

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho
Osmânio Pereira (PSDB)
3 vagas

João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
1 vaga

PT

Dr. Rosinha
Jair Meneguelli
Jaques Wagner

Rubens Furlan

Emerson Kapaz

PFL

Alberto Fraga
Freire Júnior
Geovan Freitas
Luiz Bittencourt
Norberto Teixeira
Osvaldo Reis
Teté Bezerra

Abelardo Lupion
Darci Coelho (Licenciado)
KátiaAbreu
Lael Varella
Moroni Torgan
Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

Marcos de Jesus

Titulares

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Euler Morais
Marçal Filho
Nair Xavier Lobo
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
Themlstocles Sampaio
Zé Gomes da Rocha
1 vaga

Aldo Arantes

Pastor Valdeci Paiva

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"

Airton Roveda
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Juquinha (PL)
Lidia Quinan
Marcus Vicente
Nelson Marquezelli
Pedro Canedo

Miriam Reid
Bloco (PSB, PCdoB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI N° 2.186, DE 1996,

Titulares

Arnaldo Faria de Sá
Cleonâncio Fonseca
1 vaga

Fernando Coruja

Secretário (a): HeloIsa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

Proposição: PL 2.186/96

1 vaga
PPB

PSOB

Basflio Villani
Chico da Princesa

Anivaldo Vale
Basflio Vi/lani

Nelson Otoch
Vicente Caropreso
Veda Crusius
1 vaga

Custódio Mattos
Jovair Arantes
Nelson Otoch
Osmânio Pereira
PT

4 vagas

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Jair Meneguelli
Waldomiro Fioravante
1 vaga

Silvio Torres
1 vaga

2 vagas

Bloco (PFL, PST)
Corauci Sobrinho
lédio Rosa
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Paulo Marinho
Zezé Perrella

PPB

Aldir Cabral
Chico Sardelli
Ildefonço Cordeiro (PSDB)
Joel de Hollanda
Luis Barbosa
1 vaga
PMOB

Ary Kara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

Almir Sá
José Janene
Simão Sessim

PTB
Duilio Pisaneschi
1 vaga

Darcfsio Perondi
Dr. Antonio Cruz
Geovan Freitas
José Lourenço
Jurandil Juarez
Nelo Rodolfo

6 vagas

2 vagas
PT
POT

Fernando Coruja

1 vaga

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso

Carlito Merss
João Grandão
Luiz Sérgio
PPB

Bloco (P5B, PCdoB)
Clementino Coelho (PPS)

1 vaga

Eurico Miranda
João Pizzolatti
Telmo Kirst

Augusto Farias
2 vagas
Bloco (PSB, PCdoB)

Aldo Rebelo
Eduardo Campos

Bloco (PL, P5T, PMN, P50, P5L)
Paulo José Gouvêa

De Velasco

Bloco (POT, PPS)
OIimpio Pires
Regis Cavalcante

PPS
Rubens Bueno

Rubens Bueno
1 vaga

Pedro Eugênio

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI N° 4.874, DE 2001, QUE
"INSTITUI O ESTATUTO DO DESPORTO"
Proposição: PL 4.874/01

Autor: Silvio Torres e Outros

Presidente: Jurandil Juarez (PMDB)
1° Vice-Presidente: José Rocha (PFL)
2° Vice-Presidente: Pedro Canedo (P8DB)
3° Vice-Presidente: Telmo Kirst (PPB)
Relator: Gilmar Machado (PT)
Titulares

Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)
Alex Canziani
Alexandre Santos
Jovair Arantes
Léo Alcântara
Pedro Canedo
Sérgio Reis

Agnelo Queiroz
1 vaga

Basilio Villani
Expedito Júnior
Josué Bengtson
Márcio Matos
Paulo Feijó
Welinton Fagundes (PL)

Bloco (PL, PSL)
Luciano Bivar

Ronaldo Vasconcellos
PV

1 vaga

1 vaga

Secretário: Marcos Figueira
Local: Anexo 11- Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318-8430
Fax: 318-2140

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: Lino Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Alberto Fraga (PMDB)

Titulares

Suplentes

PFL
Abelardo Lupion
Aldir Cabral (PSDB)
Gervásio Silva
José Thomaz Nonô
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

Adauto Pereira
Francisco Coelho
Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro
Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

PMOB

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Luiz Biltencourt
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo

Mendes Ribeiro Filho
Synval Guazelli
4 vagas

PSOB

Lino Rossi
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feijó
Wanderley Martins (PSB)
Zulaiê Cobra

Antonio Feijão
Arnon Bezerra
Badu Picanço
Feu Rosa
Max Rosenmann
Zenaldo Coutinho

PT
Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rolim
José Genofno

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUIÇÃO ~ 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

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

PTB
PMOB

Roberto Jefferson

Luiz Antonio Fleury
POT

Wanderley Martins

Eurfpedes Miranda

Hermes Parcianello
José índio
Osvaldo Reis
3 vagas

Jorge Alberto
Norberto Teixeira
Paulo Lima
3 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)

Agnelo Queiroz

Gonzaga Patriota

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Cabo Júlio

Paulo José Gouvêa
PPS

Ayrton Xerêz (Licenciado)

PSOB

Affonso Camargo
Alberto Goldman
Carlos Batata
Léo Alcântra
Nelson Otoch
Sérgio Carvalho

Augusto Franco
Dr: Heleno
João Almeida
Jovair Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

Regis Cavalcante

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone.: 318-6874

PT
Fernando Ferro

4 vagas

João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias

IIdefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

Joaquim Francisco
Luis Barbosa
2 vagas

PPB

PMOB

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Fernando

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra
Vadão Gomes

PTB
1 vaga

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

Josué Bengtson

PDT
José Roberto Batochio

Fernando Coruja

P50B
Alberto Goldman
Chico da Princesa
Mário Negromonte
Paulo Feijó
Romeu Queiroz
Sflvio Torres

Alex Canziani
Feu Rosa
Mareio Fortes
Marcus Vicente
Nelson Marchezan
1 vaga

Bloco (P5B, PCdoB)
PT
Sérgio Novais

José Antonio Almeida

Bloco (PL, P5T, PMN, P50, P5L)
Almeida de Jesus (Licenciado)

João Coser
Luiz Sérgio
2 vagas

Cabo Júlio

PPB
Almir Sá
Ary Kara
1 vaga

PP5
1 vaga

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Wellington Dias

Francisco Silva (PST)
Júlio Redecker
Telmo Kirst

Regis Cavalcante

Secretário: Edla Calheiros Bispo
Local Anexo 11, pavimento superior sala 168-A
Telefone: 318-7062
Fax: 318-2140

PTB
Duflio Pisaneschi

1 vaga
POT

Olfmpio Pires

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
Autor Poder Executivo
Presidente: João Henrique (PMDB)
1° Vice-Presidente: BasIlio Villani (PSDB)
2° Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)
Titulares

5uplentes

PFL
Affonso Camargo
Aracely de Paula
Eliseu Resende

Átila Lins
Francisco Rodrigues
João Ribeiro

1 vaga

Bloco (PL, P5T, PMN, P50, P5L)
Eujácio Simões
Almeida de Jesus (Licenciado)
Bloco (P5B, PCdoB)
Jandira Feghali

1 vaga
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 Anghinetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares

Suplentes

PFL
Ariston Andrade
Corauci Sobrinho
José Carlos Aleluia
Luis Barbosa
Mussa Demes
Neuton Lima
Pedro Irujo

Cláudio Cajado
Expedito Júnior
Francisco Coelho
Lael Varella
Luiz Durão
Pedro Fernandes
Werner Wanderer

PMOB
Armando Monteiro
Darcfsio Perondi
Jorge Alberto
Osmar Serraglio
2 vagas

Confúcio Moura
Salatiel Carvalho
4 vagas

PSOB
Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Crusius

André Benassi
B.Sá
Fátima Pelaes
Mário Negromonte
Ronaldo Cezar Coelho (Licenciado)
1 vaga

PT
Arlindo Chinaglia (Licenciado)
José Pimentel
2 vagas

Dr Rosinha
Henrique Fontana
Professor Luizinho
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA
REMUNERAÇÃO, SUBsíDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLICÁVEL AOS TRÊS PODERES
PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"
Proposição: PEC 137/99

Autor Poder Executivo

Presidente Gastão Vieira (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PMDB)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)
Titulares

Suplentes

PFL
Darci Coelho (Licenciado)
Jaime Martins
José Carlos Aleluia
José Thomaz Nonô
Kátia Abreu
Luciano Castro
Paes Landim

Carlos Nader
Nice Lobão
Paulo Braga
Robson Tuma
Wilson Braga
2 vagas

PMDB
Cezar Schirmer
Gastão Vieira
Hélio Costa
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Ricardo Izar

Freire Júnior
Marçal Filho
Osvaldo Biolchi
Osvaldo Reis
Philemon Rodrigues (PL)
1 vaga

PPB
Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

PTB
Antônio Jorge
Nelson Marquezelli

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

PSOB
Alexandre Santos
Dr Heleno
Jutahy Júnior
Lino Rossi
Marcus Vicente
Nicias Ribeiro

Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro
Léo Alcântara
Raimundo Gomes de Matos
Saulo Pedrosa
Vicente Arruda

POT

PT
1 vaga

Fernando Coruja

Henrique Fontana
José Genolno
2 vagas

Geraldo Magela
3 vagas

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
João Caldas

Almeida de Jesus (Licenciado)

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Almeida

Jandira Feghali

PPB

PTB

PPS
Pedro Eugênio

Gerson Peres
Romel Anlzio
Yvonilton Gonçalves (PFL)

Hugo Biel
Ibrahim Abi-Ackel
Jonival Lucas Júnior (PMDB)

1 vaga

Luiz Antonio Fleury
Silas Câmara

Walfrido Mares Guia
1 vaga

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061
Fax: 318-2140

POT
Eurfpedes Miranda

Fernando Coruja

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Almeida de Jesus (Licenciado)

PPB

Paulo José Gouvêa

Almir Sá
Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçalves (PFL)

João Tota
2 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)
PTB
Alexandra Cardoso

Dr. Evilásio (Licenciado)

Murilo Domingos

Nelson Marquezelli

PPS
1 vaga

POT
1 vaga

Neiva Moreira

Serafim Venzon

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
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART. 54
DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" BATALHÃO SUEZ
Proposição: PEC 294/95

Bloco (PSB, PCdoB)
Paulo Baltazar

1 vaga
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Eujácio Simões

Cabo Júlio
PPS

1 vaga

Airton Cascavel

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)
Titulares
Suplentes
PFL
Francisco Rodrigues
Deusdelh Pantoja
IIdefonço Cordeiro
Francisco Garcia
Laura Carneiro
Gilberto Kassab
Rubem Medina
Neuton Lima
Sérgio Barcellos
Paulo Marinho
Werner Wanderer
Ronaldo Caiado
1 vaga
1 vaga
PMOB
Edison Andrino
Freire Júnior
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
2 vagas

6 vagas

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7066

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
Bloco (PSOB, PTB)

PSOB
D""o Fernandes
Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
Rommel Feijó
Sérgio Reis
1 vaga

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada
Saulo Pedrosa
3 vagas

Adolfo Marinho
Antonio Carlos Pannunzio
Custódio Mattos
Julio Semeghini
Márcio Fortes
Paulo Kobayshi
Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia

Alex Canziani (Licenciado)
Antonio Cambraia
Candinho Mattos
Dino Fernandes (PPB)
Dr. Heleno
João Castelo
Juquinha
Ronaldo Cezar Coelho (Licenciado)

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

Cleuber Carneiro
Eliseu Resende
Francisco Garcia
João Mendes
Mário Assad Júnior
Neuton Lima

PMDB

PMDB

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

José Chaves
José Priante
Marçal Filho
Roland Lavigne
2 vagas

Albérico Filho
Eunicio Oliveira
João Henrique
Leur Lomanto
Olavo Calheiros
Wagner Rossi
PT

PT

Iara Bernardi
Maria do Carmo Lara
Professor Luizinho

Henrique Fontana
Iara Benardi
João Magno

Jair Meneguelli
Ricardo Berzoini
Teima de Souza

PPB

José Genolno
Orlando Fantazzini
Paulo Delgado

PPB

Dr. Benedito Dias
Fetler Júnio
João Pizzola!ti

Eliseu Moura
Eni Voltolini
Simão Sessim

Cunha Bueno
Herculano Anghinetli
Simão Sessim

Augusto Nardes
Pedro Corrêa
Simão Sessim

Bloco (PSB, PCdoB)

Inácio Arruda
José Antonio Almeida

Alexandre Cardoso
Sérgio Novais

Bloco (PDT, PPS)

Ivan Paixão
João Sampaio

Olimpio Pires
Pedro Eugênio

Bloco (PSB, PCdoB)

Gonzaga Patriota
1 vaga

Jandira Feghali
Pedro Valadares

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

Bloco (PDT, PPS)

Philemon Rodrigues
PHS

1 vaga

Dajalma Paes (PSB)

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)
Bloco (PSDB, PTB)

Alberto Goldman
Anivaldo Vale
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Eduardo Seabra
Feu Rosa
Nelson Marchezan
Nelson Trad
Bloco (PFL, PST)
Eliseu Resende
Francisco Rodrigues
Heráclito Fortes
José Mendonça Bezerra
Paulo Magalhães
Robson Tuma

Alexandre Santos
Antonio Feijão
Fernando Gonçalves
Iris Simões
Léo Alcântara
Luiz Carlos Hauly
Luiz Piauhylino
Márcio Fortes
Luis Barbosa
Paes Landim
Paulo Gouvêa
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Vic Pires Franco

Airton Cascavel
Dr. Hélio

Airton Dipp
João Herrmann Neto

Bloco (PL, PSL)

Luciano Bivar

Ronaldo Vasconcellos
PTN

1 vaga

José de Abreu

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"
Autor: Miro Teixeira

Proposição:

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)

Nelson Marchezan
Vicente Caropreso
Veda Crusius

Luiz Piauhylino
Marisa Serrano
1 vaga

Bloco (PMOB, PST, PTN)

PT
Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt

Coriolano Sales
Osvaldo Biochi

Pedro Celso

1 vaga
PPB

PFL

Edmar Moreira

Reginaldo Germano
Robson Tuma

Herculano Anghinetti

Laura Carnero
Sérgio Barcellos

POT
Olimpio Pires

PT
Nilmário Miranda

Marcos Rolim

Wanderley Martins
Bloco (PSB, PCdoB)

Agnelo Queiroz

1 vaga

PPB

PPS

Luis Carlos Heinze

1 vaga
POT

Miro Teixeira

Neiva Moreira
Bloco (PSB, PCdoB)
Agnelo Queiroz

Pedro Valadares
Bloco (PL, PSL)

Cabo Júlio

De Velasco

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7058
Fax: 318-2140

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
"ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE
JUSCELINO KUBITSCHEK, EM 22 DE AGOSTO
DE 1976, EM ACIDENTE RODOVIÁRIO
OCORRIDO NA RODOVIA PRESIDENTE
DUTRA, KM 165, NO MUNiCípIO DE RESENDE"
Proposição

Autor: Paulo Octávio

Presidente: Paulo Octávio (PFL)
1° Vice-Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Pedro Celso (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Osmânio Pereira (PMDB)
Titulares

Regis Cavalcante

Ayrton Xerêz (Licenciado)

Secretário(a): Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo li, 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"
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 (PSOB, PTB)
João Almeida
Lino Rossi
Saulo Pedrosa

Alberto Goldman
Narcio Rodrigues

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Suplentes

Damião Feliciano
Pinheiro Landim

Albénco Filho
João Colaço
PFL

Bloco (PSOB, PTB)
Carlos Mosconi
Danilo de Castro
Maria Abadia

Inaldo Leitão
João Castelo
Zulaiê Cobra

Raimundo Santos
Reginaldo Germano

Benito Gama
Costa Ferreira
PT

Gilmar Machado

João Grandão

Bloco (PMOB,PST,PTN)
Hélio Costa
Osmânio Pereira (PSDB)

Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt

PPB
1 vaga

Pastor Amarildo (Licenciado)

PFL
Cleuber Carneiro
Paulo Octávio

Aracely de Paula
Jaime Martins

POT
Df. Hélio

José Roberto Batochio

PPB

Bloco (PSB, PCdoB)

Tânia Soares

Agnelo Queiroz
PV

Nelson Meurer
Salomão Cruz
1 vaga

Dilceu Sperafico
Roberto Balestra
Romel Anizio

Luiz Alberto (PT)

Fernando Gabeira

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.

POT

Pompeo de Mattos

Dr. Hélio
Bloco (PSB, PcdoB)

Socorro Gomes

1 vaga
Bloco (PL, PSL)

Paulo José Gouvea

Pastor Valdeci Paiva
PPS

Emerson Kapaz

1 vaga

Autor: SENADO FEDERAL

Proposição: PL n° 4.842/98

PV

Presidente: Zezé Perrella (PFL)
1° Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator Ricarte de Freitas (PSDB)

Fernando Gabeira
Secretário(a): Cily Montenegro
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056
Suplentes

Titulares
Bloco (PSOB, PTB)

Fátima Pelaes
Fernando Gonçalves
José Múcio Monteiro (PFL)
Lidia Quinan
Max Mauro
Sérgio Carvalho
2 vagas

B.Sá
Carlos Batata
Iris Simões
Renildo Leal
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Bloco (PMOB,PST,PTN)

7 vaga(s)

Freire Júnior
Moacir Micheletto
Pedro Novais
Silas Brasileiro
3 vagas

Marcos Rolim

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI N° 5.484, DE 2001, QUE
"INSTITUI MECANISMO DE FINANCIAMENTO
PARA O PROGRAMA DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA PARA O AGRONEGÓCIO, PARA
O PROGRAMA DE FOMENTO À PESQUISA EM
SAÚDE, PARA O PROGRAMA DE
BIOTECNOLOGIA E RECURSOS GENÉTICOS GENOMA, PARA O PROGRAMA DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA PARA O SETOR AERONÁUTICO,
E PARA O PROGRAMA DE INOVAÇÃO
PARA A COMPETITIVIDADE,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 5484/01

PFL

Eliseu Resende
João Carlos Bacelar
José Carlos Fonseca Jr.
José Múcio Monteiro
Roberto Argenta (PHS)
Sérgio Barcellos
Wilson Braga

Euler Ribeiro
José Thomaz Nonô
Luciano Pizzatto
Neuton Lima
Ney Lopes
Zéze Perrella
1 vaga
PT

João Grandão
3 vagas

Marcos Afonso
Padre Roque
Teima de Souza
1 vaga

Autor: Poder Executivo

Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
1° Vice-Presidente: Custódio Mattos (PSDB)
2° Vice-Presidente: Pedro Eugênio (PT)
3° Vice-Presidente: Darcfsio Perondi (PMDB)
Relator: Luiz Fernando (PPB)
Suplentes

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Custódio Mattos
Jovair Arantes
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Márcio Matos
Pedro Canedo
Xico Graziano
Zila Bezerra

Alex Canziani
Armando Abllio
Lúcia Vânia
Marisa Serrano
Paulo Mourão
Renildo Leal
Ricardo Izar
Ricarte de Freitas

Titulares

Bloco (PFL, PST)

Euler Ribeiro
Gerson Gabrielli
Joaquim Francisco
Luis Barbosa
Marcondes Gadelha
Ursicino Queiroz

Aracely de Paula
Jorge Khoury
Osvaldo Coelho
Roberto Pessoa
Vilmar Rocha
Wilson Braga
PMDB

Albérico Filho
Benito Gama
Darc{sio Perondi
Lamartine Posella
Leur Lomanto
Marçal Filho

Confúcio Moura
5 vagas

Suplentes
Bloco (PSDB, PTB)

Carlos Batata
Carlos Dunga
José Carlos Elias
Luiz Carlos Hauly
Odllio Balbinotli
Paulo Mourão
Saulo Pedrosa
Xico Graziano

Antônio Jorge
Carlos Mosconi
Jovair Arantes
Nelson Marquezelli
Nilo Coelho
Sérgio Barros
2 vagas

PFL

PT

Jorge Bittar
Luiz Sérgio
Pedro Eugênio

3 vagas

Abelardo Lupion
Cleuber Carneiro
Kátia Abreu
Marcondes Gadelha
Milton Barbosa
Roberto Pessoa
Ronaldo Caiado

Bloco (PMDB, PST, PTN)

PPB

Dilceu Sperafico
José Unhares
Luiz Fernando

Costa Ferreira
Gervásio Silva
Joaquim Francisco
Lael Varella
Paulo Braga
Pedro Fernandes
Reginaldo Germano

Antonio Joaquim Araújo
Dr. Benedito Dias
Hugo Biehl
Bloco (PSB, PCdoB)

Givaldo Carimbão
Socorro Gomes

2 vagas

Bloco (PDT, PPS)

Dr. Hélio
Ricardo Ferraço

Alberto Fraga
Igor Avelino
Moacir Micheletlo
Osvaldo Reis
Silas Brasileiro
Waldemir Moka

Confúcio Moura
Edison Andrino
Freire Júnior
Marcelo Castro
2 vagas
PT

Adão Pretlo
João Grandão
Nilson Mourão
Padre Roque

Luiz Sérgio
3 vagas

Clementino Coelho
Pimentel Gomes
Bloco (PL, PSL)

Paulo José Gouvêa

Mário Assad Júnior

PPB

Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Roberto Balestra

Bloco (PSB, PCdoB)

PTN

José de Abreu

1 vaga

Alcione Athayde
José Antonio Almeida

Secretária: Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8782
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA
A ANALISAR E PROFERIR AO PROJETO DE
LEI N° 4.828, DE 1998, QUE "DISPÕE A
PRODUÇÃO, O COMÉRCIO E A FISCALIZAÇÃO
DE SEMENTES, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 4.828/98

Fetter Junior
Nelson Meurer
1 vaga

2 vagas

Bloco (PDT, PPS)

Alceu Collares
Clementino Coelho

Márcio Bittar
1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Paulo José Gouvêa

Autor: Poder Executivo

Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
1° Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
2° Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
3° Vice-Presidente: Odnio Balbinotti (PSDB)
Relator: Moacir Micheletlo (PMDB)

Eujácio Simões

PHS

Luis Carlos Heinze (PPB)

1 vaga

Secretária: Fátima Moreira
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-7060
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR 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 DO § 3° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(IDADE MíNIMA PARA CARGO ELETIVO)
Proposição: PEC 598/98

Bloco (PDT, PPS)

Bloco (PL, PSL)
Lincoln Portela

Aleaste Almeida

Autor: Paulo Lima e Outros
PV

Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
10 Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
2° Vice-Presidente: Orlando Fantazzini (PT)
3° Vice-Presidente: Eni Voitolini (PPB)
Relator: Paulo Magalhães (PFL)
Titulares

1 vaga

Suplentes
Bloco (PSDB, PTB)
Carlos Dunga
Félix Mendonça
Helenildo Ribeiro
Osmânio Pereira
Rommel Feijó
Sérgio Reis
Zulaiê Cobra
1 vaga

Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Edir Oliveira
Inaldo Leitão
João Almeida
Nelson Trad
Salvador Zimbaldi
Vicente Caropreso

Bloco (PFL, PST)
Antônio Carlos Koner Reis
Francistônio Pinto
Kátia Abreu
Mauro Fecury
Osvaldo Coelho
Paulo Gouvêa

Ivanio Guerra
Jairo Carneiro
José Rocha
Paulo Magalhães
Rodrigo Maia
Sérgio Barcellos

PMDB
Asdrubal Bentes
Osvaldo Reis
4 vagas

Cezar Schirmer
Coriolano Sales
Lafre Rosado
Luiz Bittencourt
Mauro Lopes
1 vaga

COMiSSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO W 550-A, DE 1997, DO SENHOR
DEPUTADO ANTÔNIO FEIJÃO E OUTROS, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO ART. 40 DO ATO DAS DISPOSIÇÔES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, ALTERA O
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ZONA FRANCA
DE MANAUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PEC 550/97

Autor: Antonio Feijão e Outros

Presidente: Francisco Garcia (PFL)
1° Vice-Presidente Julio Semeghini (PSDB)
2° Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3° Vice-Presidente: João Tota (PPB)
Relator: Elcione Barbalho (PMDB)
Suplentes

Titulares

Bloco (PSDB, PTB)
IIdefonço Cordeiro
Odflio Baldinotti
Pedro Canedo
Sérgio Carvalho
Sérgio Reis
Zila Bezerra
2 vagas

Antonio Feijão
Haroldo Bezerra
Josué Bengtson
Julio Semeghini
Léo Alcântara
Saulo Coelho
Silas Câmara
Vicente Arruda

Bloco (PFL, PST)
3 vagas

João Paulo
Orlando Fantazzini
Pedro Celso

1 vaga

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: (61) 318-7058
Fax: 318-2140

PT

PPB

Deusdeth Pantoja
Kátia Abreu
Luciano Castro
Mauro Fecury
Salomão Cruz
Sérgio Barcellos

Átila Lins
Df. Gomes
Euler Ribeiro
Francisco Garcia
Francisco Rodrigues
Pauderney Avelino

3 vagas

Eni Voltolini
Gerson Peres
Marcus Vicente

PMDB

Bloco (PSB, PCdoB)
Alcione Athayde
1 vaga

2 vagas

Márcio Bittar
Wolney Queiroz

2 vagas

Asdrubal Bentes
Confúcio Moura
Elcione Barbalho
Igor Avelino
Jurandil Juarez
Marinha Raupp

Damião Feliciano
5 vagas

Bloco (POT, PPS)

PT
Orlando Fantazzini
2 vagas

Luciano Zica
Marcos Afonso
Nilson Mourão

Lincoln Portela

Oscar Andrade

Bloco (PSB, PCdoB)
PPB

José Antonio Almeida

DL Benedito Dias
João Tota
Luiz Fernando

Almir Sá
Jair Bolsonaro
1 vaga
Bloco (PSB, PCdoB)
2 vagas

Agnelo Queiroz
Vanessa Grazziotin
Bloco (POT, PPS)

Giovanni Queiroz
1 vaga

Airton Cascavel
Eurfpedes Miranda

Vanessa Grazziotin

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)
Bloco (PL, PSL)

PFL
Robério Araújo

Raimundo Santos
PHS

Luiz Carlos Hauly (PSDB)

Luis Barbosa (PFL)

Darci Coelho (Licenciado)
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim
Vil mar Rocha
PMOB

COMISSÃO CONSELHO
2 vagas

CONSELHO DE ÉTICA E
DECORO PARLAMENTAR DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PSOB
Bonifácio de Andrada
Zenaldo Coutinho

Presidente: José Thomaz Nonõ (PFL)
Titulares

Suplentes
PT
Bloco (PFL, PST)

José Thomaz Nonõ
Moroni Torgan
Werner Wanderer

1 vaga
Corauci Sobrinho
lédio Rosa
Robson Tuma

PPB
Ibrahim Abi-Ackel
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

PSOB
Bonifácio de Andrada
Marisa Serrano
Vicente Arruda

De Velasco
Carlos Batata
Vicente Caropreso
Xico Graziano

PMOB
Barbosa Neto
Osmar Serraglio

Lalre Rosado
Osmar Terra
PT

Orlando Fantazzini
Waldir Pires

Iara Bernardi
Marcos Rolim

GRUPO DE TRABALHO PARA ANALISAR
AS PROPOSiÇÕES EM TRAMITAÇÃO
NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
QUE DISPÕEM SOBRE IMUNIDADE
PARLAMENTAR E, SE FOR O CASO,
OFERECER SUGESTÕES ALTERNATIVAS
Proposição:
Coordenador: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

PPB
Romel Anizio

Secretário Marcos Figueira de Almeida
Local: Serv. Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8430

João Tota

Titulares

Ricardo Izar

Suplentes
PPB

PTB
Nelson Trad

Ibrahim Abi-Ackel

Autor: Presidnete

PFL

Jaime Martins
PSOB

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada
PMOB

Cezar Schirmer
PT

Jaques Wagner
PTB

Luiz Antonio Fleury
Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Bispo Rodrigues
PPS

Ricardo Ferraço
PV

Fernando Gabeira
POT

Pompeo de Mattos
Secretário (a): Liliane
Local: Ala C sala T04, Anexo II
Telefone: 318-7592/318-7596

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A TRATAR
DA TRANSPOSiÇÃO DE ÁGUAS DO RIO SÃO
FRANCISCO E REVITALlZAÇÃO DO SEU
CURSO, BEM COMO APRESENTAR
PROPOSTAS AO ORÇAMENTO QUE
VIABILlZEM ESTAS AÇÕES
Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB) (Licenciado)
1° Vice-Presidente: João Caldas (PL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
Relator: Marcondes Gadelha (PFL)

Titulares
Albérico Filho (PMDB)
Almeida De Jesus (Licenciado) (PL)
Antônio Jorge (PTB)
Ariston Andrade (PFL)
Aroldo Cedraz (PFL) (Licenciado)
Augusto Franco (PSDB)
Avenzoar Arruda (PT)
B. Sá (PSDB)
Carlos Alberto Rosado (PFL)
Cesar Bandeira (PFL)
Ciro Nogueira (PFL)
Clementino Coelho (PPS)
Cleonâncio Fonseca (PPB)
Cleuber Carneiro (PFL)

Suplentes

Coriolano Sales (PMDB)
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 (PMDB) (Licenciado)
Herculano Anghinetti (PPB)
Iberê Ferreira (PPB)
Inácio Arruda (PCdoB)
João Caldas (PL)
Joáo Leão (PSDB)
Joel de Hollanda (PFL)
Jorge Alberto (PMDB)
Jorge Khoury (PFL)
José Linhares (PPB)
José Pimentel (PT)
José Rocha (PFL)
José Thomaz Nonô (PFL)
Laire Rosado (PMDB)
Lavoisier Maia (PFL)
Luiz Dantas (PST)
Manoel Salviano (PSDB)
Marcondes Gadelha (PFL)
Marcelo Teixeira (PMDB)
Marcos de Jesus
Maria Abadia (PSDB) (Licenciada)
Maria do Carmo Lara (PT)
Mário Negromonte (PSDB)
Milton Andrade (PFL)
Múcio Sá (PMDB)
Neiva Moreira (PDT)
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 (PMDB)
Rafael Guerra (PSDB)
Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
Regis Cavalcante (PPS)
Ricardo Rique (PSDB)
Robério Araújo (PL)
Roberto Pessoa (PFL)
Roberto Rocha (PSDB)
Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)
Saulo Pedrosa (PSDB)
Sérgio Guerra (PSDB)
Sérgio Novais (PSB)
SI las Cãmara (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: Serv. Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7060

CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENmo DE DOCUMENTAÇAO E INFOHMAC;AO
COor"OENAÇÀO DF f'lJBLlCAÇóES

TíTULOS PUBLICADOS EXTINÇAO DA SUDENE E DA SUDAM E A
CRIACAo DA ADENE E DA ADA

ISHN

W)

l3(i~)

2001/2002

AREA DE PROTEÇAO AMBIENTAL DE
JERICOACOARA, ESTADO DO CEARÁ

211) I
R$ 2,20

R$ 3,30

CONSTITUIÇAO DA REPÚBLICA FEDERA T1VA
DO BRASIL (1988) (18. ed.)

CODIGO CIVIL: LEI N 10.406. DE 2002

R$ 10,00
R$ 10,00

HOMENAGEM AOS 68 ANOS DE FUNDACAO DE
GOIANIA, CAPITAL DE GOIÁS

RELA TÓRIO FINAL 2001 : UMA PORTA ABERTA
PARA A I,;lUAUANIA

I,t-'j J\1',~lRll" I'-I"'A!
.tU';l

ISBN

R$ 2,20

8~)Tl651

% 4

R$1,10

i ocals de venua: Mldl<l LIVraria E.u V'f111clpal e Anexo IV ela CZcllllara dos Deputados. Telefones (61) 31tlti4 77,/2/1
111!Orlll.l<;oes (;oorden<lc,iJo de PLJblica~;óes Telefone ([51) 31BC8G4 [rn~lil: publicacoes.ce(ji@carllara (Jov 1)1

CÂMAf~A DOS DEPUTADOS

\;LNTFW DE' DUClIM[NTAI,:AO E INF(lF~MA<;AU
CUUf-<Ut:.N!\l.JIU DL f'UULII.:f\\;()I:~)

TíTULOS PUBLICADOS .- 2001/2002
CARTILHA SOBRE A COMISSAO DE
F1SCALlZAÇAO FINANCEIRA E CONTROLE

R$ 2,20

CODIGO OI:: ETlCA E DECORO PARLAMENTAR
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

R$ 2,20

HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL PELA
ElIMINAÇAO DA VIOLÉNCIA CONTRA MULHER

R$ 2,20

iOe'D!.'

SEMINARIO DEMOCRACIA E SOBERANIA
POPULAR

R$ 4.40

pai ITICA COMFRr:IAI FXTF·RNA F POUTlCAS

DE DEFESA DA CONCORRENCIA

R$ 2,20

CONHEÇA A COMUNIDADE VIRTUAL DO PODl::R
LEGISLATIVO

R$:UO
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TITULaS PUBLICADOS HOMENAGEM AOS 167 ANOS DA REVOLUÇAO
FARROUPILHA

ISSN

2001/2002

DE OLHO NA CIDADANIA: O QUE FAZER EM
CASO DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DO
CIDADAO

B5 7365183 ()
Esgotado

R$ 2,20
IMPAcro 00 PLANO ECONOMIGO DE

RACIONAMENTO ENERGÉTICO NA ECONOMIA
BRASILEIRA

eSTATUTO DA CIDADE: GUIA PARA
IMPLEMENTAÇÃO PELOS MUNICIPIOS E
CIDADAOS

"I"o!..""",.. ~~t,ç ••.
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R$ 15,40

R$ 3,30

5EMINARIO DO LIXO A CIDADANIA.
CATADORES DE MATERIAL RECICLÃVEL E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

pOlíTICAS AGRíCOLAS E AGRARIAS

bBN

ISBN

85-l:J6b-l16·8

8b 13Gb 1f O'I
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R$ 3,30
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TíTULOS PUBLICADOS BALANÇO SOCIAl.

2001/2002

SEMINARIO AÇOES DE CIDADANIA

R$ 3,30

R$ 5,50

CONS IHUIÇAo DA REPUBLlCA FEDERATIVA
DO BRASIL (1988) (17. ed.)

SEMANA NACIONAL DO EXCEPCIONAl

(,l ..;,

CONSTI'fUIf;ÃO
llUIll

.

R$ 1,10

Esgotado

MAJORAÇAO DAS TARIFAS PORTUARIAS

DESAFIOS PARA O SÉCULO XXI. COLlTANLA
DE TEXTOS DA 1· CONFERÊNCIA NACIONAL DE
EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO
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ISBN
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RFI A TORIO FINAL

COMISSAO EXTERNA

MORTE DO EX·PRESIDENTE JUSCELINO
KUBITSCHEK

LDB : DIRETRIZES E BASES DA f:.OUCAÇAO
NACIONAL (2. ed.)
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R$ 2,20
R$ 2,20

COMISSAO PERMANENTE DE lEGISLAÇAO
PARTICIPATIVA

POUTICAS PUBLICAS E AÇOES AFIRMATIVAS
PARA A POPUl.AÇÂO AFRODESCENDENTE

DI5tnbuiçao gratuita
R$ 2,20
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