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MESA DA CAMARA DOS DEPUTADOS
(Biênio 2001/2002)

PRESIDENTE

12 VICE-PRESIDENTE

22 VICE-PRESIDENTE

12 SECRETÁRIO

22 SECRETÁRIO

~ SECRETÁRIO

4!! SECRETÁRIO

12 SUPLENTE DE SECRETÁRIO

22 SUPLENTE DE SECRETÁRIO

32 SUPLENTE DE SECRETÁRIO

4! SUPLENTE DE seCRETARIO

AÉCIO NEVES - PSDB - MG

EFRAIM MORAIS - PFL - PB

BARBOSA NETO - PMDB - 00

SEVERINO CAVALCANTI - PPB - PE

NILTON CAPIXABA - PTB - RO

PAULO ROCHA - PT - PA

CIRO NOGUEIRA - PFL - PI

PEDRO VALADARES - PSB - SE

SALATIEL CARVALHO - PMDB - PE

ENIO BACCI - PDT- RS

WILSON SANTOS - PMDB - MT



CÂMARA DOS DEPUTADOS

----------- SUMÁRIO

1 - ATA DA 2438 SESSÃO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, DA 38 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 51 8

LEGISLATURA, EM 21 DE NOVEMBRO DE 2001
I - Abertura da sessãoll - Leiturà e assi

natura da ata da sessão anterior
111- Leitura do expediente

OFIcIOS

N° 2.992/01 - Do Senhor Fernando Passos
Cupertino de Barros, Secretário de Estado da Saú
de, de Goiânia, comunicando o recebimento do
OHcio nO 1.280/01. 59444

N° 347/01 - Do Senhor Vicente Pereira Gui·
marães, Presidente do Conselho Federal de Enfer
magem de Mato Grosso, agradecendo o recebi
mento do Relatório Final da CPI destinada a inves-
tigar a incidência da mortalidade materna no Brasil. 59444

N° 529/01 - Do Senhor Senador Ramez Te
bet, Presidente do Senado Federal, comunicando
que o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica Fernando Henrique Cardoso, adotou e publi-
cou a Medida Provisória n° 10/01............................ 59444

N° 1.361/01 - Do Senhor Senador Ramez
Tebet, Presidente do Senado Federal, informando
às providências tomadas após o recebimento do
Relatório Final da CPI Finar. 59446

.N° 1.367/01 - Do Senhor Senador Ramez
Tebet, Presidente do Senado Federal, informando
às providências tomadas após o recebimento do
Relatório Final da CPI destinada a investigar a inci-
dência de mortalidade materna no Brasil. ......... ...... 59446

N° 1.531/01 - Do Senhor Senador Carlos
Wilson, Primeiro-Secretário do Senado Fede
ral,submetendo à revisão da Câmara dos Deputa-
dos, PLS nO 58/01 (PL nO 5.732/01 na Câmara dos
Deputados)............................................................. 59447

N° 1.532/01 - Do Senhor Senador Carlos
Wilson, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
subentendo à revisão da Câmara dos Deputados,
o PLS n° 163/01 (PL n° 5.733/01 na Câmara dos
Deputados). 59448

N° 1.535/01 - Do Senhor Senador Carlos
Wilson, Primeiro-Secretário do Senado Federal,

subentendo à revisão da Câmara dos Deputados,
o PLS nO 186/00 (PL nO 5.755/01 na Câmara dos
Deputados). 59448

N° 1.050/01 - Do Senhor Deputado Jutahy
Junior, Uder do PSDB, solicitando a substituição
dos Deputados Ayrton Xerez, José Thomaz Nonô,
Luisinho e Roberto Brant pelos Deputados Nárcio
Rodrigues, Saulo Coelho, Luiz Piauhylino e Domici
ano Cabral na Comissão Especial destinada a
apreciar e proferir parecer à PEC n° 203/95. ...... ..... 59449

W 1.055/01 - Do Senhor Deputado Jutahy
Junior, Líder do PSDB, indicando os Deputados do
referido Partido que integrarão a Comissão Especi
al destinada a apreciar e proferir parecer à PEC n°
272-A/00................................................................. 59449

N° 1.066/01 - Do Senhor Deputado Jutahy
Junior, Líder do PSDB, solicitando a substituição
do Deputado Antonio Cambraia pelo o Deputado
Silvio Torres na Comissão Especial destinada a
apreciar e proferir parecer à PEC n° 407/91. .. ......... 59450

N° 1.068/01 - Do Senhor Deputado Jutahy
Junior, Uder do PSDB, indicando os Deputados do
referido partido que integrarão a Comissão Especi
al destinada a apreciar e proferir parecer à PEC n°
407/01. 59450

N° 1.072/01 - Do Senhor Deputado Jutahy
Junior, Lfder do PSDB, solicitando a substituição
do Deputado Artur Virgílio pelo o Deputado Saulo
Coelho na Comissão Especial destinada a apreciar
e proferir parecer à PEC n° 550/97. 59450

N° 1.073/01 - Do Senhor Deputado Jutahy
Junior, Líder do PSDB, indicando os Deputados
Basflio Villani e Nelson Otoch para integrarem a
Comissão Especial destinada a apreciar e proferir
parecer ao PL n° 4.376/93. 59450

N° 1.076/01 - Do Senhor Deputado Jutahy
Junior, Líder do PSDB solicitando a substituição do
Deputado Max Rosenmann pelo Deputado Osmâ
nio Pereira na Comissão Especial destinada a
apreciar e proferir parecer ao PL n° 4.376/93. ......... 59450

N° 891/01 - Do Senhor Deputado Geddel Vi-
eira Lima, Uder do PMDB comunicando que a De-
putada Dolores Nunes passa a integrar as Comis-
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- Do Senhor Deputado Osmar Serraglio,
requerendo a retirada de sua assinatura à PEC
n° 437/01. 59454

sões de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias e de Seguridade Social e Família. 59451

N° 892/01 - Do Senhor Deputado Geddel Vi
eira Lima, Uder do PMDB, comunicando que o De
putado Salomão Gurgel passa a integrar a Comis-
são de Seguridade Social e Família. 59451

N° 893/01 - Do Senhor Deputado Geddel Vi
eira Lima, Uder do PMDB, comunicando que o De
putado Mauro Benevides passa a integrar as Co
missões de Fiscalização Financeira e Controle e
de Constituição e Justiça e de Redação.................. 59451

N° 543/01 - Do Senhor Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco Parlamentar PUPSL,
indicando o Deputado Reinaldo Gripp em substitui
ção ao Deputado José Aleksandro na Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação......... ......... 59451

N° 1.317/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, comunicando que declarou
prejudicado o PLP n° 170/00 , :....... 59452

N° 161/01 - Do Senhor Deputado Átila Lira,
Vice-Presidente no Exercfcio da Presidência da
Comissão de Educação, Cultura e Desporto, comu
nicando que a referida Comissão rejeitou o PL nO
4.036/01. 59452

N° 816/01 - Da Senhora Deputada Laura
Carneiro, Presidente da Comissão de Seguridade
Social e Famflia, comunicando que a referida Co-
missão apreciou o PL n° 3.682/00. ...... ....... ....... ...... 59452

N° 817/01 - Da Senhora Deputada Laura
Carneiro, Presidente da Comissão de Seguridade
Social e Famf1ia , comunicando que a referida Co-
missão apreciou o PL n° 4.056/01........................... 59452

N° 120/01 - Da Senhora Deputada Almerin-
da de Carvalho, solicitando licença para tratamento
de saúde e para tratar de interesse particular. ......... 59453

N° 180/01 - Do Senhor Deputado Lufs Bar-
bosa, solicitando retirada de sua assinatura à PEC
n° 437/01....................... 59453

N° 340/01 - Do Senhor Deputado Roberto
Argenta, indicando o Deputado Fernando Coruja
para integrar a Comissão Especial destinada a ela
borar a redação do vencido em 1° Turno e a reda-
ção final da PEC n° 61 0-Al98....... 59453

REQUERIMENTOS

- Dos Senhores Deputados Lincoln Porteia e
Inocêncio Oliveira, requerendo a convocação de
sessão solene para homenagear à Igreja de Deus
no Brasil. 59454

- Dos Senhores Deputados Lincoln Portela e
Inocêncio Oliveira, requerendo a convocação de
sessão solene para homenagear os 21 anos da
Igreja Internacional da Graça de Deus ..

MENSAGENS

Mensagem n° 1.247, de 2001 (Do Poder
Executivo) - Submete à apreciação do Congres
so Nacional autorizações para executar, pelo pra
zo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, conforme
os seguintes atos e entidades: ..

TVR N° 1.340/01 - Portaria n° 347, de 17
de julho de 2000 - Associação Casa da Cultural
de Bom Jardim, na cidade de Bom Jardim - PE; ..

TVR N° 1.341/01 - Portaria n° 405, de 31
de julho de 2000 - Associação Radiofônica Cul
tural de Ouro Verde do Oeste, na cidade de Ouro
Verde do Oeste - PR; .

TVR NO 1.342/01 - Portaria nO 638, de 5 de
outubro de 2000 - Associação Comunitária Ino
cenciense de Comunicação e Marketing, na cida-
de de Inocência - MS; ..

TVR NO 1.343/01 - Portaria n° 478, de 22
de agosto de 2001 - Associação de Moradores
da Comunidade São Pedro - AMOPE, ria cidade
de Palmares - PE; ..

TVR NO 1.344/01 - Portaria nO 479, de 22
de agosto de 2001 - Associação União dos Ami
gos de São João dos Patos, na cidade de São
João dos Patos - MA; ..

TVR N° 1.345/01 - Portaria n° 480, de 22
de agosto de 2001 - Associação dos Trabalhado
res de Guimarânia - ATG, na cidade de Guima-
rânia - MG; .

TVR N° 1.346/01 - Portaria n° 482, de 22
de agosto de 2001 - Associação de Moradores
do Bravo, na cidade de Serra Preta - BA; .

TVR N° 1.347/01 - Portaria n° 483, de 22
de agosto de 2001 - Associação Comunitária
Renascer, na cidade de Jacaraú - PB; ..

TVR N° 1.348/01 - Portaria n° 484, de 22
de agosto de 2001 - Associação Cultural, Comu
nitária e Radiodifusão de TijucaslSC - ACCRT,
bairros Joáia, XV de Novembro, Centro, Areias e
Praça, na cidade de Tijucas - SC; ..

TVR N° 1.349/01 - Portaria n° 485, de 22
de agosto de 2001 - Associação Comunitária
Cultural, Terapêutica e Ambiental de Imperatriz,
na cidade de Imperatriz - MA; ..

l\IR 1.350/01 - Portaria nO 486, de 22 de
agosto de 2001 - Associação Comunitária Cultu
ral e Recreativa dos Bairros Urbis, Planalto e
Santo Antônio, na cidade de Catu - BA; e .

59454

59454

59454

59454

59454

59454

59454

59454

59454

59454

59455

59455



59497

59494

59492

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.533, de
2001 - (Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Mensagem n°
624/01 - TVR N° 834/01- Aprova o ato que auto
riza a Associação Comunitária de Comunicação e
Cultura, Rádio Comunitária Interlagos a executar
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade
de Campo do Meio, Estado de Minas Gerais.........

Projeto de Decreto Legislativo nO 1.534, de
2001 - (Da Comissão de Ciências e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Mensagem n°
624/01 - TVR N° 837/01 - Aprova o ato que au
toriza a Associação Cultural Comunitária União
de São Tiago (ACCU) a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de são Ti-
ago, Estado de Minas Gerais ..

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.535, de
2001 - (Da Comissão de Ciências e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Mensagem n°
637/01 - TVR N° 867/01 - Aprova o ato que re
nova a concessão à Emissoras Sul Brasileiras
LIda., para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Pa-
nambi, Estado do Rio Grande do Sul. ; ..

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.536, de
2001 - (Da Comissão de Ciências e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Mensagem n°
702/01 - TVR N° 904/01 - Aprova o ato que au
toriza a associação Beneficente Comunitária
ABC - SHALON a executar, pelo prazo de três

59473

59476

59470

59467

59465

59463

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.522, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem n° 991/01
- TVR N° 1.098/01 - 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 educati
vos, na cidade de Unaf, Estado de Minas Gerais...

Projeto de Décreto Legislativo n° 1.523, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem n° 991/01
- TVR N° 1.099/01 - Aprova o ato que outorga
concessão à Fundação de Apoio ao Ensino, Pes
quisa e Ex1ensão - FAEPE para executar serviço
de radiodifusão de sons e imagens, com fins ex
clusivamente educativos, na cidade de Larvas,
Estado de Minas Gerais .

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.524, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem n° 991/01
- TVR N° 1.100/01 - Aprova o ato que outorga
concessão à Fundação Ubaense de educação e
Cultura, para executar serviço de radiodifusão de
sons e imagens, com fins exclusivamente educa
tivos, na cidade de Ubá, Estado de Minas Gerais.

Projeto de Decreto Legislativo nO 1.525, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem n° 992/01

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO

Projeto de Decreto legislativo n° 1.465, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem n° 702/01
- TVR nO 910/01 - Aprova o ato que autoriza a
Associação de Recuperação, Conservação e
Preservação da Bacia do Rio Pardo a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato
Grosso do Sul. .

PROJETOS DE LEI

Projeto de Lei n° 5.476, de 2001 (Do Sr.
Marcelo Teixeira) - Modifica a Lei nO 9.472, de 16
de julho de 1997, determinando que a estrutura
tarifária dos serviços de telefonia fixa comutada,
prestados em regime público, seja formada ape
nas pela remuneração das ligações efetuadas.....

Projeto de Lei n° 5.559, de 2001 (Do Sr.luiz
Sérgio) - Modifica a Lei nO 9.472, de 16 de julho
de 1997, redefinindo os critérios para a definição
de tarifas dos serviços de telefonia fixa comuta-
da, prestados em regime público .

Novembro de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 22 59423

TVR N° 1.351/01 - Portaria nO 489, de 22 - TVR N° 1.110/01 - Aprova o to que outorga
de agosto de 2001 - Água Boa Associação Co- permissão à Fundação Educar Brasil de Radiodi-
munitária - ABAC, na cidade de Dourados - MS.. 59455 fusão para explorar serviço de radiodifusão sono

ra em freqüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Vitória da con-
quista, Estado da Bahia......................................... 59479

Projeto de Decreto Legislativo nO 1.526, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem n°
1.068/01 - TVR N° 136/01 - Aprova o ato que re
nova a concessão outorgada à Sociedade Emis
sora Radiovox Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de
Muritiba, Estado da Bahia. 59481

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.532, de
2001 - (Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Mensagem nO
565/01 - TVR N° 818/01 - Aprova o ato que auto
riza a fundação Técnico Científico para desenvol
vimento Comunitário de Alhandra - FTCDCA a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Alhandra, Estado do Paraíba. ...... ..... 59488



59571

59540

59529

59526

59570

59531

59535

Projeto de Decreto Legislatívo n° 1.544, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem nO 993/01
- TVR N° 1.118/01 - Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Serrana FM Ltda., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Dias D'Ávila, Estado da
Bahia ..

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.545, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem n° 997/01
- TVR W 1.150/01 - Aprova o ato que outorga à
Conquista Comunicação Ltda., para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de São Mateus, Estado do Espl-
rito Santo ..

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.546, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem nO
1.162/01 - TVR N° 1.300/01- Aprova o ato que
outorga concessão à Fundação Quilombo para
executar serviço de radiodifusão de sons e ima
gens com fins exclusivamente educativos, na ci-
dade de Maceió, Estado de Alagoas ..

RECURSOS
Recurso n° 183, de 2001 (Do Sr. Walter Pi

nheiro e outros) - (Contra decisão conclusiva de
comissão) - Requer, na forma do art. 132, § 2°,
do Regimento Interno, que o Projeto de Lei n°
3.945, de 2000, com parecer contrário da comis-
são de mérito, seja apreciado pelo Plenário .

Recurso n° 193, de 2001 (Contra decisão
conclusiva de comissão) - (Do Sr. Arnaldo Made
ira e outros) - Requer, nos termos do art. 58, §
2°, I, da Constituição Federal, e dos arts. 24, 11 e
132, § 2°, do Regimento Interno, que seja sub~

metido ao Plenário o Projeto de Lei n° 4.177-B,
de 2001 ..

IV - Pequeno Expediente
JOÃO MAGNO (PT - MG) - Tentativa de

assassinato do Presidente da Câmara Municipal
de Bom Jesus do Galho, Estado de Minas Gerais.

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG) 
Necessidade de superação de impasse nas ne
gociações entre o Governo Federal e professores
universitários em greve .

59507

59504

59518

59521

59516

59513
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ano, sem direito de exclusividade, serviço de ra· Projeto de Decreto Legislativo nO 1.543, de
diodifusão comunitária na cidade de Cuiabá, 2001 (Da Comissão de Ciências e Tecnologia,
Estado do Mato Grosso. 59501 Comunicação e Informática) - Mensagem n°

993/01 - TVR N° 1.115/01 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Pontal do sudoeste
Goiano FM Ltda., para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, na cida-
de de Acreúna, Estado de Goiás........................... 59524

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.537, de
2001 - (Da Comissão de Ciências e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Mensagem n°
702/01 - TVR N° 906/01 - Aprova o ato que au
toriza a Associação Comunitária de Amparo aos
Artistas de Cajazeira a executar, pelo prazo de
três anos, sem· direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Salva-
dor, Estado da Bahia .

Projeto de Decreto Legislativo nO 1.538, de
2001 - (Da Comissão de Ciências e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Mensagem n°
703/01 - TVR N° 924/01 - Aprova o ato que re
nova a concessão outorgada á Radiodffusão Ita
pul Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média; na cidade de Santo
Antônio de Patrulha, Estado do Rio Grande do
Sul. ..

Projeto de Decreto Legislativo nO 1.539, de
2001 (Da Comissão de Ciências e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Mensagem n°
750/01 - TVR N° 1.014/01 -Aprova o ato que ou
torga permissão à Rádio Nova FM Lençois Ltda.,
para explorar serviços de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Lençois Pau-
listas, Estado de São Paulo .

Projeto De Decreto Legislativo N° 1.540,
De 2001 (Da Comissão de Ciências e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Mensagem n°
752/01 - TVR W 1.040/01 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Ciranda de Chiapetta
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, na cidade de Chia-
petta, Estado do Rio Grande do Sul. .

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.541, de
2001 (Da Comissão de Ciências e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Mensagem n°
970/01 - TVR N° 1.087/01 - Aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária Senhora San
ta da Comunidade de Jati a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade de Jati,
Estado do Ceará ..

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.542, de
2001 (Da Comissão de Ciências e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Mensagem n°
991/01 - TVR W 1.101/01 - Aprova o ato que
outorga concessão à Fundação Cristiano Varella
para executar serviço de radiodifusão de sons e
imagens. com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Muriaé, Estado de Minas Gerais .
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REGINALDO GERMANO (Bloco/PFL - XICO GRAZIANO (PSDB - SP) - Homena-
BA) - Transcurso do Dia Nacional da Consciên- gem aos produtores de quiabo do Município de
cia Negra - 20 de novembro................ 59571 Piacatu, Estado de São Paulo 59579

PRESIDENTE (Enio Bacci) - Manifestação
de boas-vindas à comitiva do Município de Estre-
la, Estado do Rio Grande do Sul. 59572

EDISON ANDRINO (PMDB - SC) - Defesa
de realização. pelo PMDB, de eleições prévias
para escolha do candidato do partido à Presidên-
cia da República. 59572

HÉLIO COSTA (PMDB - MG) - Apoio à
participação de Vereadores na Convenção Naci
onal do PMDB para escolha do candidato do par
tido à Presidência da República. Precariedade do
setor de saneamento básico no País. . 59573

IÉDIO ROSA (Bloco/PFL - RJ) - Defesa
de realização de consulta plebiscitária sobre a
conveniência do prosseguimento da fusão do
Estado do Rio de Janeiro com o antigo Estado da
Guanabara............................................................. 59574

MARÇAL FILHO (PMDB - MS) - Transcur
so do 14° aniversário de emancipação políti
co-administrativa do Município de Paranhos,
Estado de Mato Grosso do Sul... 59575

JAIR BOLSONARO (PPB - RJ) - Apoio à
candidatura do Governador Itamar Franco à Pre
sidência da República. Realização da solenidade
anual de formatura de cadetes da Academia Mili
tar das Agulhas Negras, no Estado do Rio de Ja
neiro. Correção de distorções da Medida Provisó
ria n° 2.215, de 2001, referente à reestruturação
da remuneração dos militares das Forças Arma-
das......................................................................... 59575

ELIAS MURAD (PSDB - MG) - Matéria
"Eu Fumo Maconha", publicada em revista de cir
culação nacional. Contrariedade à legalização do
consumo de drogas no País. 59576

ENIO BACCI (Bloco/PDT - RS) - Anúncio
de alocação de recursos orçamentários para
construção de obras de contenção de enchentes
na região do Vale do Taquari, Estado do Rio
Grande do Sul. 59577

MILTON BARBOSA (Bloco/PFL - BA) 
Importância da paternidade responsável como
instrumento de combate à violência na atual ida-
de........................................................................... 59577

GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE) 
Inoportunidade de declarações do ex-Ministro
Jarbas Passarinho a respeito das nomeações de
Arthur Virgílio para a Secretaria-Geral da Presi
dência da República e de Aloysio Nunes Ferreira
para o Ministério da Justiça. 59578

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) - Rea
lização do I Seminário Ibero-americano de Direito
Constitucional Econômico, em Fortaleza, Estado
do Ceará. 59579

ALCESTE ALMEIDA (Bloco/PL - RR) 
Realização do Amazontech 2001, em Boa Vista,
Estado de Roraima. 59580

LÉO ALCÂNTARA (PSDB - CE) - Excelên
cia dos trabalhos de divulgação do Estatuto da
Cidade, realizados pela Secretaria Especial de
Desenvolvimento Urbano da Presidência da Re
pública, em parceria com a Caixa Econômica Fe-
deral....................................................................... 59580

ODfLlO BALBINOTII (PSDB - PR) - Elo
gio ao Promotor Público José Aparecido da Cruz
pela conduta adotada no processo de malversa
ção de recursos públicos no Município de Marin-
gá, Estado do Paraná. 59581

LAURA CARNEIRO (Bloco/PFL - RJ. Pela
ordem.) - Termo de acordo assinado pelo Minis
tro da Previdência e Assistência Social e pelo
Comando Nacional Unificado de Greve da Segu-
ridade Social. 59582

JOÃO MENDES (Bloco/PFL - RJ) - Con
veniência de definição da política salarial dos
servidores públicos federais e de maior disposi-
ção governamental para diálogo com a categoria. 59583

PAULO PAIM (PT - RS) - Documento ela
borado por entidades civis, contrário ao Projeto
de Lei n° 5.483, de 2001, sobre alteração de dis
positivo da Consolidação das Leis do Trabalho.
Transcurso do Dia Nacional da Consciência Ne
gra. Existência de racismo no País. Contrarieda-
de à aprovação do PL nO 5.483, de 2001. ........ ..... 59584

PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ) - Contenta-
mento com o fim da greve dos servidores do
Instituto Nacional de Seguridade Social............ .... 59585

SIMÃO SESSIM (PPB - RJ) - Regozijo
com a anunciada destinação de recursos do Fun
do de Amparo ao Trabalhador para financiamen-
tos habitacionais. 59586

WANDERLEY MARTINS (Bloco/PSB - RJ)
- Conveniência de criação de Comissão Parla
mentar de Inquérito para investigação da pirata-
ria na indústria fonográfica. 59586

ALCEU COLLARES (Bloco/PDT - RS) -
Repúdio à proposta de alteração das leis traba-
lhistas brasileiras. .. 59587

EXPEDITO JÚNIOR (PSDB - RO) - Lan
çamento, pelo Serviço Brasileiro de Apoio à Mi-



59426 Quinta-feiI"d 22 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2001

cro e Pequena Empresa, do Programa de Apoio da governista à continuidade da discussão do
ao Microcrédito. 59588 projeto de lei sobre política de saneamento. 59598

SÉRGIO BARROS (PSDB - AC) - Apre
sentação de requerimento de realização, pela
Casa, de sessão solene em homenagem ao
transcurso do 35° aniversário de criação da Su
perintendência da Zona Franca de Manaus. Re
cuperação das BRs-364 e 317, no Estado do
Acre. 59589

FRANCISCO RODRIGUES (Bloco/PFL 
RR) - Imperiosa necessidade de realização de
acordo entre o Ministério da Educação e os pro-
fessores universitários em greve. .. 59590

ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP) - Abai
xo-assinado da Associação de PósGraduandos
em Física da Universidade Estadual de Campi
nas contra a adesão do Brasil à Área de Livre
Comércio das Américas. 59591

LUIZ PIAUHYLlNO (PSDB - PE) - Trans
curso do 60° aniversário de criação do Sindicato
da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de
Pernambuco......... 59592

EUN[CIO OLIVEIRA (PMDB - CE) - Ações
para recuperação do setor agropecuário do Esta
do do Ceará. Necessidade de renegociação das
dívidas dos pequenos e médios produtores rurais
nordestinos. 59593

LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO) - Re-
flexões do engenheiro agrônomo Aliomar Gabriel
da Silva sobre os efeitos do racionamento de
energia elétrica na agricultura nacional. Exposição
do Acervo de Plantas Arquitetônicas de Goiânia
no Museu Zoroastro Artiaga, na Capital do Estado
de Goiás. Realização da primeira exposição de
arte do Prof. Ubiratan Marquez, da Escola de
Engenharia da Universidade Federal de Goiás. ..... 59594

RITA CAMATA (PMDB - ES) - Realização
da 48 Conferência Nacional dos Direitos da Cri
ança e do Adolescente. sob o tema "Crianças,
Adolescentes e Violência", em Brasília, Distrito
Federal................................................................... 59596

RICARDO IZAR (PT8 - SP) - Comemora
ção da independência da República do Ubano -
22 de novembro. 59597

JOÃO SAMPAIO (Bloco/PDT - RJ) - Inefi
ciência da Companhia Estadual de Águas e
Esgotos do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Ja
neiro. Apresentação do Projeto de Lei n° 5.313,
de 2001, sobre obrigatoriedade de realização de
exames laboratoriais periódicos de amostras co
letadas nas estações de tratamento, adutoras,
redes de distribuição e reservatórios de água.
Crítica à obstrução posta em prática pela banca-

VIC PI RES FRANCO (Bloco/PFL - PA) 
Transcurso do 55° aniversário de fundação do
jornal O Liberal, de Belém, Estado do Pará. ........ 59599

EUR[PEDES MIRANDA (Bloco/PDT - RO)
- Agravamento da situação socioeconômica do
País na gestão do Presidente Fernando Henrique
Cardoso. Protesto contra a participação de candi
datos de outras unidades federativas em concur·
so público realizado pelo Governo do Estado de
Rondônia. 59600

SÉRGIO BARCELLOS (Bloco/PFL - AP)
Críticas à administração do Governador João
Alberto Capiberibe, do Estado do Amapá. Incon
sistência de denúncia do Governador Estadual
sobre participação de delegado de polícia na for-
mação de quadrilha de assaltantes... 59601

ZEZÉ PERRELLA (Bloco/PFL - MG) - Cri
se dos clubes brasileiros de futebol. Anúncio de
apresentação de projeto de lei sobre definição
das responsabilidades de dirigentes esportivos. '" 59602

GILBERTO KASSAB (Bloco/PFL - SP) 
Impacto sobre o cenário econômico brasileiro de
crises econômicas internacionais e das ações
militares dos Estados Unidos da América no Afe
ganistão. Possibilidade de manobras de organi-
zações terroristas em solo brasileiro. 59602

GERMANO RIGOTTO (PMD8 - RS) 
Conveniência de retirada da urgência constitucio-
nal do Projeto de Lei n° 5.483, de 2001, sobre al-
teração de dispositivo da Consolidação das Leis
do Trabalho. Importância de ampliação do debate
em torno da matéria. Manifestação de voto con-
trário ao projeto, na hipótese de açodamento no
processo de votação.............................................. 59603

ARY KARA (PTB - SP) - Transcurso do
Dia Nacional da Consciência Negra - 20 de no
vembro - e do Dia do Radiologista - 8 de novem-
bro........................................................................... 59604

FERNANDO ZUPPO (PSDC - SP) - Con
veniência de promoção, pelo Poder Legislativo,
de ampla discussão com a sociedade acerca dos
efeitos do Projeto de Lei n° 5.483, de 2001, sobre
flexibilização das leis trabalhistas brasileiras.'
Contrariedade à aprovação da matéria. 59606

FEU ROSA (PSDB - ES) - Realização de
ato público contra a fome e à miséria, em Vitória,
Estado do Esp(rito Santo. 59606

TETÉ BEZERRA (PMD8 - MT) - Congra
tulações às federações das indústrias de Estados
das Regiões Centro-Oeste e Norte pela criação
do MERCOESTE... 59607



59630

59637

59634

59629

59637

59637

59635

FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Pela ordem.) - Recuperação ambiental de reser
va indígena no Estado de Santa Catarina. Trans
curso do Dia Nacional da Consciência Negra -
20 de novembro ..

KÁTIA ABREU (Bloco/PFL - TO) - Trans
curso do 50° aniversário da Confederação Nacio
nal da Agricultura. Urgente apreciação, pelo Con
gresso Nacional, do Código Florestal Brasileiro....

MÁRCIO BITTAR (Bloco/PPS - AC. Pela
ordem) - Apresentação de projeto de lei sobre
estabelecimento de restrições para produção, im-
portação e uso de dispersantes químicos ..

CARLOS NADER (Bloco/PFL - RJ. Pela
ordem.) - Falência do sistema penitenciário bra
sileiro. Devastação do Parque Nacional do Itatia-
ia, Estado do Rio de Janeiro ..

ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP Pela or
dem.) - Solicitação à Presidência de providênci
as acerca da agressão física praticada por Agen
te de Segurança da Casa contra o Deputado Pro
fessor Luizinho. Contrariedade à flexibilização
das leis trabalhistas brasileiras ..

PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Informação do ocorrido ao Presidente Aécio Ne-
ves para adoção das medidas cabíveis ..

JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem.)
- Outorga, pelo Instituto Nacional Municipalista,
do Prêmio Excelência Política e Administrativa ao
Prefeito Laerte TetUa, do Município de Dourados,
Estado de Mato Grosso do SuL .

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB 
MA. Pela ordem.) - Manipulação da mídia, pelo
poder econômico, a favor da candidatura da Go-

59611

59617

59615

59617

59611

59609

59620

59619

AGNALDO MUNIZ (Bloco/PPS - RO) 
Razões do déficit habitacional brasileiro. Urgên
cia na implementação de política de habitação de
longo prazo. Abundância da produção agrícola
brasileira. Incompreens(veis índices de pobreza e
de desnutrição do País. Responsabilidade da so
ciedade ante o quadro de miséria e de fome rei-
nante no País , .

WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Visita a
Brasília de participantes do Centro de Assessoria
do Assuruá, do Estado da Bahia. Abusos admi
nistrativos praticados pelo Prefeito Getúlio Regi
naldo da Cunha, do Município de Gentio do
Ouro ..

SERAFIM VENZON (Bloco/PDT - SC) 
Liberação de recursos aos Municípios atingidos
por enchentes no Estado de Santa Catarina.........

JAIME MARTINS (Bloco/PFL - MG) - Aço
damento na aprovação pela Casa, em primeiro
turno, do substitutivo apresentado à Proposta de
Emenda à Constituição n° 610, de 1998, sobre
alteração do instituto da imunidade parlamentar...

RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR) 
Oportunidade de realização, pelo Brasil, de acor
dos multilaterais por ocasião do encontro do cha
mado G-20, grupo formado por países ricos, na
ções emergentes, representantes do Fundo Mo
netário Internacional e do Banco Mundial, em
Ottawa, Canadá .

V - Grande Expediente
LUIZ ALBERTO (PT - BA) - Considera

ções acerca do transcurso do Dia Nacional da
Consciência Negra - 20 de novembro ..

NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP) 
Transcurso do 63° aniversário de emancipação
político-administrativa do Município de Águas de
Lindóia, Estado de São Paulo ..

JOAQUIM FRANCISCO (Bloco/PFL - PE)
- Necessidade de implantação de política consis-
tente de planejamento familiar no País ..
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TELMO KIRST (PPB - RS) - Aplausos ao ARNON BEZERRA (PSDB - CE. Pela or-
Ministro Pratini de Moraes, da Agricultura, Pecuá- dem.) - Transcurso do 137° aniversário de cria-
ria e Abastecimento, pelo êxito nas negociações ção do Município de Boa Viagem, Estado do Ce-
para exportação de carne bovina à União Euro- ará. 59626
péia............................................. 59608 DA. HELENa (PSDB - RJ. Pela ordem.) -

PAULO ROCHA (PT - PA) - Desatenção Necessidade da revogação da Portaria n° 29, de
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 2001, da Agência Nacional do Petróleo, acerca
Agrária com assentamentos agrícolas ao longo de distribuição de royalties referentes à produ-
da Rodovia Transamazônica. .. 59609 ção de petróleo. Excelência da atuação do Presi

dente Fernando Henrique Cardoso como repre
sentante do País. Protesto contra divulgação de
panfleto relativo a posicionamento de Parlamen
tares acerca de mudanças na legislação traba-
lhista. 59627

CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Pela
ordem.) - Necessidade de regulamentação dos
projetos agrícolas Porto Franco e Aquidaban, no
Município de Campo Novo de Rondônia, Estado
de Rondônia. 59628

MARIA LÚCIA (PMDB - MG. Pela ordem.)
- Transcurso do Dia de Combate à Violência con-
tra a Mulher - 25 de novembro... 59625



59653

59649

59651

59651

59653

59653.

59651

59651

59650

59650

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP) - Re
clamação contra a violência praticada por Agen
tes de Segurança para impedimento do acesso
do orador e de assessor da OAB às dependênci-
as da Casa .

PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Com
promisso de adoção, pela Presidência, de provi
dências acerca da reclamação do Deputado Pro-
fessor Luizinho ..

ALBERTO FRAGA (PMDB - DF. Pela or
dem.) - Contestação ao pronunciamento do De-
putado Professor Luizinho ..

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela or
dem.) - Réplica ao pronunciamento do Deputado
Alberto Fraga .

JORGE PINHEIRO (PMDB - DF. Pela or
dem.) - Transcurso do Dia da Bandeira - 19 de
novembro ..

PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Presen
ça, em plenário, do Prefeito José Everaldo, do
Municfpio de Poço Verde, Estado de Sergipe.......

ANDRÉ BENASSI (PSDB - SP. Pela or
dem.) - Elogio aos representantes brasileiros
pelo desempenho na Conferência Ministerial da
Organização Mundial do Comércio, realizada em
Doha, Catar. ..

LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP. Pela
ordem.) - Solidariedade ao Deputado Professor
Luizinho diante da violência praticada por Agen
tes de Segurança para impedimento do acesso
do orador às dependências da Casa. Conveniên
cia de retirada da urgência constitucional do pro
jeto de lei sobre flexibilização das leis trabalhis-
tas brasileiras ..

PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Convo
cação dos Deputados ao plenário para aprecia-
ção da Ordem do Dia : .

ADÃO PREno (PT - RS. Pela ordem.) 
Protesto contra a atuação de Agentes de Segu
rança da Casa. Contrariedade à participação do
Brasil na Área de Livre Comércio das Américas...

59642

59642

59643

59647

59644

59647

59645

59644

59643

MARCELO TEIXEIRA (PMDB - CE. Pela
ordem.) - Transcurso do 1370 aniversário da
emancipação polftico-administrativa do Municfpio
de Boa Viagem, Estado do Ceará ..
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vernadora Roseana Sarney à Presidência da Re- PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Pre-
pública. 59638 sença, no plenário, da Vereadora Ana JÚlia. 59648

ANA CORSO (PT - RS. Pela ordem.) - JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB - RJ.
Moção da Câmara Municipal de Caxias do Sul, Pela ordem.) - Contrariedade à alteração das
Estado do Rio Grande do Sul, contra o Projeto de leis trabalhistas brasileiras. Inconstitucionalidade
Lei n° 5.483, de 2001, do Poder Executivo, refe- das medidas de coibição de movimentos grevis-
rente a alteração de dispositivo da Consolidação tas no serviço público, adotadas pelo Governo
das Leis do Trabalho. Paralisação de trabalhado- Federal. Reclamação contra o impedimento do li-
res do Municfpio em protesto contra o projeto. vre acesso de Parlamentares e manifestantes às
Defesa de retirada da urgência constitucional da dependências da Casa. Conveniência de retirada
matéria. 59639 da urgência constitucional do projeto de lei sobre

alteração das leis trabalhistas brasileiras. 59648

POMPEO DE MAnOS (Bloco/PDT - RS.
Pela ordem.) - Seqüestro da menor Bárbara
Marlise Weiss Salom, no Municfpio de Panam
bi, Estado do Rio Grande do Sul, pelo seu geni
tor, Leandro Salom, da Provfncia de Chaco,
Argentina ..

JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB - RJ.
Pela ordem.) - Necessidade de definição, pela
Presidência, de critérios para encaminhamento
de discursos dados como lidos durante a sessão.

AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Pela or
dem.) - Protesto contra o impedimento, pelo Pre
sidente da Casa, do livre acesso de Parlamenta
res às dependências da Câmara dos Deputados.
Contrariedade à flexibilização das leis trabalhis-
tas brasileiras ..

BABÁ (PT - PA. Pela ordem.) - Responsa
bilidade do Governo Fernando Henrique pela
continuidade da greve dos professores das uni
versidades federais. Repúdio à proposta de flexi-
bilização das leis trabalhistas brasileiras .

NILSON MOURÃO (PT - AC. Pela ordem.)
- Protesto contra exclusão dos pequenos produ
tores rurais do processo de renegociação do en-
dividamento agrfcola ..

JOÃO COSER (PT - ES. Pela ordem.) 
Transcurso do Dia Nacional da Consciência Ne
gra - 20 de novembro. Contrariedade à flexibili-
zação das leis trabalhistas brasileiras .

CARLOS SANTANA (PT, RJ - Pela ordem)
- Transcurso do Dia Nacional da Consciência
Negra - 20 de novembro ..

HUGO BIEHL (PPB - SC. Pela ordem.) 
Acerto das diretrizes adotadas pela Frente Parla
mentar da Agricultura para estabelecimento de
acordo sobre a renegociação de dfvidas dos
produtores rurais. Excelência do desempenho do
setor agrfcola brasileiro.. " ..



59665

59663

59664

EDINHO BEZ (PMDB - SC. Pela ordem.)
Considerações acerca da proposta de emenda à
Constituição relativa ao instituto da imunidade
parlamentar ..

FIORAVANTE (PT - RS. Pela ordem.) 
Inoportunidade do projeto de lei, do Poder Exe-
cutivo, sobre alteração de dispositivo da Consoli-
dação das Leis do Trabalho ..

JAIR MENEGUELLI (PT - SP. Pela ordem.)
- Carta encaminhada aos Deputados pelos tra
balhadores da empresa Volkswagen em São Ber
nardo do Campo, Estado de São Paulo, sobre o
acordo obtido pela categoria com a empresa e
sobre o Projeto de Lei nO 5.483, de 2001, do Po
der Executivo, referente a alteração de dispositi-
vo da Consolidação das Leis do Trabalho. ...... ...... 59665

JOÃO LEÃO (PPB - BA. Pela ordem.) 
Artigo "Mestres e doutores a rodo", publicado na
revista Veja. Anúncio de apresentação de projeto
de lei sobre expurgo dos encargos correspon
dentes à Taxa de Juros de Longo Prazo nas ope
rações de crédito rural, realizadas com recursos
dos Fundos Constitucionais de Financiamento do
Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste ..

59655

59654

ENI VOLTOLlNI (PP8 - SC. Pela ordem.)-
Repúdio ao documento elaborado pela Confede-
ração Nacional dos Trabalhadores no Comércio a
respeito do posicionamento de Parlamentares
com relação ao projeto de lei sobre alteração de
dispositivo da Consolidação das Leis do Traba-
lho ..

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
SP. Pela ordem.) - Associação ao pronunciamen-
to do Deputado Eni Voltolini................................... 59656

ALEX CANZIANI (PSDB - PRo Pela or
dem.) - Eleição de Rogério Bacellar para o cargo
de presidente da Associação de Notários e Re
gistradores brasileiros. Elogio à Sra. Léa Portugal
pela atuação à frente da entidade. 59656
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CABO JÚLIO (Bloco/PST - MG. Pela or- ção de dispositivo da Consolidação das Leis do
dem.) - Acerto da decisão da Justiça sobre o as- Trabalho. 59662
sassinato do índio pataxó Galdino Jesus dos
Santos, ocorrido em Brasflia, Distrito Federal. ...... 59654

ARY KARA (PTB - SP. Pela ordem.) - Agra
decimento ao Ministro Paulo Renato Souza, da
Educação, pela doação de viaturas a Prefeituras
Municipais e Associações de Pais e Amigos dos
Excepcionais do Estado de São Paulo. Transcurso
do 213° aniversário de criação do Município de Lo
rena, do Vale do Paraíba, Estado de São Paulo......

OLIVEIRA FILHO (Bloco/PL - PRo Pela or
dem.) - Falecimento do ex-Prefeito João Paulino
Vieira Filho, do Município de Maringá, Estado do
Paraná. Transcurso do Dia Nacional da Cons-
ciência Negra - 20 de novembro. 59656

LUCI CHOINACKI (PT - SC. Pela ordem.)
- Crfticas à decisão da Presidência da Casa so
bre impedimento do livre acesso de trabalhado
res às dependências da Câmara dos Deputados.
Repúdio ao Projeto de Lei n° 5.483, de 2001, do
Poder Executivo, referente a alteração de dispo
sitivo da Consolidação das Leis do Trabalho. Arti
go do jornalista Eduardo Galeano, publicado pela
revista Consultor Jurídico. 59657

WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pela ordem.)
- Realização de encontro do Movimento Unidade
por uma Política de Comunhão, em São Paulo,
Estado de São Paulo. [ndice elevado das taxas
de juros no Brasil. Excessiva lucratividade dos
bancos nacionais. Subserviência do Governo
Fernando Henrique Cardoso aos interesses dos
sistemas financeiros nacional e internacional. ...... 59661

MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Pela ordem.) - Obstrução da pauta pelo PMDB... 59662

SOCORRO GOMES (Bloco/PCdoB - PA.
Pela ordem.) - Contrariedade à aprovação do
projeto de lei, do Poder Executivo, sobre altera-

WALFRIDO MARES GUIA (PTB - MG.
Pela ordem.) - Realização da 11 Conferência Na
cional de Educação, Cultura e Desporto, nas de-
pendências da Casa. 59666

ALDO ARANTES (Bloco/PCdoB - GO.
Pela ordem.) - Solicitação à Presidência de auto
rização do acesso de trabalhadores às galerias
do plenário. Pedido de retirada da urgência cons
titucional do Projeto de Lei nO 5.483, de 2001 , do
Poder Executivo, sobre alteração de dispositivo
da Consolidação das Leis do Trabalho. 59666

ANGELA GUADAGNIN (PT - SP. Pela or
dem.) - Alerta aos Deputados sobre a importân
cia do debate e da votação do Projeto de Lei nO
5.483, de 2001, do Poder Executivo, referente à
alteração de dispositivo da Consolidação das
Leis do Trabalho. 59666

VI - Ordem do Dia
HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA. Pela

ordem.) - Indagação à Presidência sobre a deci
são adotada com relação ao posicionamento de
Lideranças partidárias contrário à urgência cons
titucional do projeto de lei sobre flexibilização das
leis trabalhistas brasileiras.. 59675

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta
ao Deputado Haroldo Lima....... 59675
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JOSÉ GENO[NO (PT - SP. Pela ordem.) - Brasileiro favorável ao Projeto de Lei n° 5.483, de
Reclamação contra atuação de agentes de segu- 2001, sobre flexibilização das leis trabalhistas. ..... 59681
rança da Casa. 59675 INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta Como Uder.) - Extinção de direitos dos trabalha-
ao Deputado José Genofno. 59675 dores pelo Projeto de Lei n° 5.483, de 2001, so-

GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA. bre flexibilização das leis trabalhistas.................... 59682

Como Uder.) - Contrariedade a açodamento na PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discussão,
votação do projeto de lei sobre flexibilização das em turno único, do Projeto de Lei n° 5.483-A, de
leis trabalhistas brasileiras. Anúncio de obstrução 2001, que altera dispositivo da Consolidação das
da votação da matéria pelo PMDB. 59676 Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n°

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Decisão da 5.452, de 1943. 59683

Presidência sobre questão de ordem suscitada PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri-
pelo Deputado Alexandre Cardoso em sessão mento de retirada da pauta do Projeto de Lei n°
anterior. '" 59676 5.483, de 2001. 59683

ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB - RJ. RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PRo Como
Pela ordem.) - Anúncio de apresentação, à Co- Llder.) - Protesto contra o açodamento na trami-
missão de Constituição e Justiça e de Redação, tação do projeto sobre flexibilização das leis tra-
de recurso contra a decisão da Presidência. 59677 balhistas. 59683

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Recebi
mento do recurso do Deputado Alexandre Car-
doso. 59677

INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE.
Como Llder.) - Posicionamento de partidos go
vernistas, favorável à imediata votação do proje
to. Avanços nas relações trabalhistas com a
eventual aprovação da matéria. 59677

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB 
MA. Pela ordem.) - Solicitação à Presidência de
esclarecimento sobre existência de parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de Reda-
ção sobre o projeto. 59678

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta
ao Deputado José Antonio Almeida. 59678

WALTER PINHEIRO (PT - BA. Como LI-
der.) - Anúncio de obstrução da votação do pro-
jeto pelo Partido dos Trabalhadores. 59678

JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Como LI
der.) - Avanços nas relações trabalhistas, na hi
pótese de aprovação da matéria. Obsoletismo da
Consolidação das Leis do Trabalho. 59679

FERNANDO GABEIRA (PT - RJ. Pela or-
dem.) - Consulta à Presidência sobre possibili-
dade da votação nominal do projeto. 59680

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta
ao Deputado Fernando Gabeira. 59680

INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Pela ordem.) - Protesto contra proibição do
acesso às galerias do plenário. 59681

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta
ao Deputado InáCio Arruda.................................... 59681

ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Como
Llder.) - Posicionamento do Partido Trabalhista

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o· Sr. Deputado MIRO TEIXEIRA (Blo-
co/PDT - RJ). 59684

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Prorroga-
ção da sessão por uma hora. 59684

ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB -
RJ) - Questão de ordem sobre devolução, pela
Presidência, de matéria inconstitucional. 59685

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta à
questão de ordem do Deputado Alexandre Car-
doso. 59685

ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB - RJ
- Pela ordem) - Apresentação à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação de recurso
contra a decisão da Presidência. 59686

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado ALOIZIO MERCADANTE
(PT - SP). 59686

INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE.
Pela ordem.) - Realização de acordo de Lideres
para retirada do projeto de pauta. 59687

RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR) 
Questão de ordem acerca da tramitação do proje
to de lei sobre flexibilização das leis trabalhistas
brasileiras. 59688

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta à
questão de ordem do Deputado Rubens Bueno... 59688

ODELMO LEÃO (PPB - MG. pela ordem.)
- Solicitação à bancada do Partido Progressista
Brasileiro de comparecimento ao plenário para
votação do projeto. 59688

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putados MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ),



59709

59709

SALOMÃO GURGEL (Bloco/PDT - RN.
Pela ordem.) - Repúdio ao projeto de lei sobre
flexibilização das leis trabalhistas brasileiras .

VIRGfUO GUIMARÃES (PT - MG. Pela or
dem.) - Transcurso do 5° aniversário de funda
ção do jornal O Tempo, de Belo Horizonte, Esta
do de Minas Gerais. Discordância com o teor do
parecer apresentado pelo Relator ao projeto de
lei sobre flexibilização das leis trabalhistas brasi-
leiras .

ALBÉRICO FILHO (PMDB - MA. Pela or
dem.) - Apresentação de proposta de emenda à
Constituição sobre usucapião especial de solo
urbano......................... 59710

DR. HÉLIO (Bloco/PDT - SP. Pela ordem.)
- Protesto contra a criação de Comissão Especi
al para exame de propostas sobre fundos setori
ais, em detrimento das atribuições da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática. Repúdio ao projeto de lei sobre flexibiliza-
ção das leis trabalhistas brasileiras. 59710

CARLlTO MERSS (PT - SC. Pela ordem.)
- Repúdio ao processo de desestruturação da le
gislação trabalhista brasileira patrocinado pelo
Governo Fernando Henrique Cardoso. 59711

ORLANDO DESCONSI (PT - RS. - Pela
ordem.) - Defesa da retirada da urgência consti
tucional do projeto de lei sobre flexibilização da
legislação trabalhista. 59712

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.) 
Necessidade da rejeição do projeto de lei sobre
flexibilização das leis trabalhistas brasileiras. Co
brança abusiva de pedágio na Ponte Rio-Niterói,
Estado do Rio de Janeiro. 59712

59691

59691

59691

59690

59691

59690

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, o Sr Deputa
do JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PSDB - PElo ........

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, o Sr. Deputado NEY
LOPES (Bloco/PFL - RN). 59696

PRESIDENTE (Jaime Martins) - Retirada
da matéria de pauta, conforme acordo das Lide
ranças. Inclusão da matéria na pauta da sessão
do dia 27 de novembro. 59704

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Reabertura
da sessão ..

PRESIDENTE (Jaime Martins) - Ato da
Presidência sobre prorrogação, por dez ses
sões, do prazo para recebimento de emendas
ao Projeto de Lei n° 5.703, de 2001, do Poder
Executivo. 59705

Apresentação de proposições:
RICARDO FERRAÇO, SÉRGIO BARROS,
WILSON SANTOS, MÁRCIO BITIAR, ELCIONE
BARBALHO E OUTROS, AIRTON DIPp,
FERNANDO CORUJA, JAIR MANEGUELU,
ALEXANDRE CARDOSO, ANA CORSO E IARA
BERNARDI, RITA CAMATA, RICARDO IZAR,
LUCIANO BIVAR E OUTROS, RENATO
VIANNA, PEDRO FERNANDES, JOSÉ ROCHA,
ZEZÉ PERRELLA, DOMICIANO CABRAL E
OUTROS, JOÃO LEÃO, JOEL DE HOLLANDA,

WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or
dem.) - Retirada do requerimento de retirada
do projeto de pauta : .

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados VIVALDO BARBOSA (Bloco/PDT - RJ),
WALTER PINHEIRO (PT - BA), INOC~NCIO

OLIVEIRA (Bloco/PFL - PElo ..

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Esclareci
mento ao Plenário sobre cumprimento de acordo
das Lideranças acerca da tramitação do projeto...

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR),
INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PElo ..........
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INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE), JOÃO SAMPAIO, EDUARDO BARBOSA, DR.
RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR). 59688 ROSINHA, PAULO BALTAZAR, VANESSA

BISPO RODRIGUES (Bloco/PL _ RJ) _ Po- GRAZZIOTIIN, INÁCIO ARRUDA E OUTROS,
JORGE TADEU MUDALEN, CUNHA BUENO,

sicionamento do Partido Liberál, contrário ao pro- OS SRS.L1DERES, CUNHA BUENO, ORLANDO
jeto. 59689 FANTAZZINI, CELSO RUSSOMANNO, ELCIONE

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- BARBALHO, DR.HÉLlO, ROBERTO
do INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE)............ 59690 JEFFERSON, MARISA SERRANO, ROBERTO

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Suspensão PESSOA, VANESSA GRAZZIOTIN, ALBÉRICO
da sessão por cinco minutos. 59690 FILHO E OUTROS, PEDRO BITIENCOURT 59705

BABÁ (PT - PA. Pela ordem.) - Crfticas ao
parecer apresentado pelo Deputado Ney Lopes
ao projeto de lei sobre flexibilização das leis tra-
balhistas. Contrariedade à aprovação da matéria. 59707

WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pela ordem.)
- Realização, nas dependências da Câmara dos
Deputados, do Seminário Nacional de Fiscaliza
ção e Controle dos Recursos Públicos. Inconsti
tucionalidade do projeto de lei sobre flexibilização
das leis trabalhistas brasileiras. 59708
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POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT - RS.
Pela ordem.) - Contrariedade à aprovação ao
Projeto de Lei n° 5.483, de 2001, do Poder
Executivo, referente a alteração de dispositivo
da Consolidação das Leis do Trabalho. 59713

WILSON SANTOS (PSDB - MT. Pela or
dem.) - Críticas à proposta governamental de
criação de novas alíquotas na tabela do Imposto
de Renda da Pessoa Física................................... 59713

ALEX CANZIANI (PSDB - PR. Pela or
dem.) - Necessidade de realização, pelo Ministé
rio dos Transportes, de campanha de conscienti
zação da sociedade sobre os riscos do arremes
so de objetos por usuários de transportes públi-
cos de passageiros..................... 59714

PAULO DELGADO (PT - MG. Pela or
dem.) - Editorial "Gol de Placa", publicado pelo
Jornal do Brasil, acerca da posição brasileira
nas negociações da Organização Mundial do
Comércio. 59714

JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.) 
Necessidade de mobilização popular contra o Pro
jeto de Lei n° 5.483, de 2001, do Poder Executivo,
referente a alteração de dispositivo da Consolida-
ção das Leis do Trabalho. 59715

TELMA DE SOUZA (PT - SP. Pela ordem.)
Convite aos Deputados para a sessão solene em
homenagem à Coordenadora da Pastoral da Crian
ça, Zilda Arns. Necessidade de mobilização popu
lar contra a aprovação do Projeto de Lei nO 5.483,
de 2001, do Poder Executivo, referente a altera
ção de dispositivo da Consolidação das Leis do
Trabalho. 59716

GERSON GABRIELLI (Bloco/PFL - BA.
Pela ordem.) - Instalação, pela Casa, de Comis
são Especial para exame da proposta governa
mental de criação de novos fundos setoriais de
desenvolvimento cientffico e tecnológico e insti
tuição de instrumentos de estfmulo ao investi
mento em pesquisa e desenvolvimento no setor
privado. 59717

SERAFIM VENZON (Bloco/PDT - SC. Pela
ordem.) - Dificuldades enfrentadas por Municípios
atingidos por enchentes no Estado de Santa Ca
tarina na apresentação de documentos para rece
bimento de recursos federais. Assunção, pelo De
putado Fernando Coruja, da Coordenação do Fó-
rum Parlamentar Catarinense. 59717

VII - Encerramento

2 - ATOS DO PRESIDENTE

a) Exoneração: Dinaura Gomes de Assis
Nogueira, Rita de Cassia Froz da Silva, Saulo pe-
reira Soares. 59781

b) Dispensa: Abner Akiu de Abreu, Mar-
cos Antônio da Silva Marinho, Osmar Gondim
Dantas Júnior............................ 59782

c) Nomeação: Eliane Ferrou de Araújo,
Rita de Cassia Froz da Silva, Saulo Pereira Soa-
res.......................................................................... 59784

d) Designação por acesso: Abner Akiu de
Abreu, Carlos Wagner Moraes Soares, Maria
Waléria Moreira Borges, Osmar Gondim Dantas
Júnior. 59785

e) Designação: Elizete Ferreira Gonçalves
Maria do Socorro de Carvalho Matos..... 59787

COMISSÕES

3 - ATAS DAS COMISSÕES

a) Comissão de Minas e Energia, (Ordiná-
ria), em 21-11-01. 59789

b) Comissão de Legislação Participativa,
16° Reunião (Ordinária), em 21-11-01 ... :.............. 59790

c) CPI destinada a "investigar as relações
do Banco Central do Brasil com o Sistema Finan
ceiro Privado". (PROER), * 19 Reunião, em
21-11-01 , 59791

*Ata com notas taquigráficas

4 - PARECERES - Proposta de Emenda a
Constituição nO 598-B/98; Projetos de Lei nOs
4.732-B/98, 973-B/99, 1.300-A/99, 2.026-A/99,
2.253-A/99, 2.311-A/00, 2.616-A/00, 2.667-A/00,
3.615-A/00, 3.625-A/00, 3.742-A/00, 3.835-A/00,
3.986-A/00, 4.751-A/01 e 5.483-8/01. 59826

5 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

a) Comissão de Educação, Cultura e Des-
porto, n° 21, em 21-11-01........................... 59908

6 - DESIGNIÇÕES

a) Comissão de Finanças e Tributação, em
21-11-01. 59910

b) Comissão do Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público, em 21-11-01...................... 59910

c) Comissão Especial destinada a apreciar
e proferir parecer ao PL nO 5.884/01, em
21-11-01 59910

7-MESA
8 - LrDERES E VICE-LrDERES
9 - DEPUTADOS EM EXERC(CIO

10 - COMISSÕES
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Ata da 2438 Sessão, em 21 de novembro de 2001
Presidência dos Srs. Aécio Neves, Presidente; Pedro Valadares,
1° Suplente de Secretário; Enio Bacci, 3° Suplente de Secretá;io;

Marçal Filho, Themístocles Sampaio e Jaime Martins,
§ 2° do artigo 18 do Regimento Interno

As 13 HORAS COMPARECEM OS
SRS:

Efraim Morais
Severino Cavalcanti
Nilton Capixaba

Roraima
AI.GESTE AlMEIDA

AlMIR sÁ

FRANCISCO RODRIGUES

LUCIANO CASTRO

LUIS BARBOSA

Pre8entes de Roraima: 6

Amapá
ANTONIO FEIJÃO

EDUARDO SEABRA

EVANDRO MILHOMEN

JURANDIL JUAREZ

S~RGlO BARCELLOS

Presentea de Amapá: 5

?ará
ANIVALDO VAlE

ASDRUBAL BENTES

BABÁ

ELCIONE BARBALHO

GERSON PERES

GIOVANNI QUEIROZ

HAROLDO BEZERRA

JOSê PRIANTE

RAIMUNDO SANTOS

VfC PIRES FRANCO

ZENALDO COUTINHO

Presentes de PerA: 11

Amazonas

EULER RIBEIRO

FRANCISCO GARCIA

VANESSA GRAZZIOTIN

ÁTILA LINS

Pl'e$entes do Amazonas: 4

Rondonla
CONFÚCIO MOURA

EURlpEDES MIRANDA

EXPEDITO JÚNIOR

OSCAR ANDRADE

S~RGIO CARVAlHO

Presentes de Rondonla 5

Paulo Rocha

Pedro Valadares

Salatiel Carvalho

Enio Bacci

Wilson Santos

PL

PPS

PFL

PFL

PFL

PSDB

PTS

PSB

PMOB

PFL

PSDB

PMDB

PT

PMOB

PPB

POT

PSOB

PMDB

PL

PFL

PSOB

PFL

PFL

PCdoB

PFL

PMOB

POT

PSOB

PL

PSDB
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Acre
ILDEFONÇO CORDEIRO

JOSI: ALEKSANDRO

JOÃO TOTA

MARclO BITIAR

NILSON MOURÃO

SÉRGIO BARROS

ZILA BEZERRA

Presentes de Acre: 7

Tocantins
ANTONIO JORGE

EDMUNDO GALOINO

IGOR AVELlNO

KÁTIAABREU

OSVALDO REIS

PAULO MOURÃO

Presentes de Tocantins: 6

Maranhão
ALBÉRICO FILHO

ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO

COSTA FERREIRA

FRANCISCO COELHO

GASTÃO VIEIRA

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA

JOÃO CASTELO

NEIVA MOREIRA

NICE LOBÃO

PAULO MARINHO

PEDRO FERNANDES

PEDRO NOVAIS

REMI TRINTA

ROBERTO ROCHA

SEBASTIÃO MADEIRA

Presentes de Maranhão: 15

Ceará
ADOLFO MARINHO

ALMEIDA DE JESUS

ANIBAL GOMES

ARNON BEZERRA

CHIQUINHO FEITOSA

EUNICIO OLIVEIRA

INÁCIO ARRUDA

JOSÉ L1NHARES

JOSÉ PIMENTEL

PSDB
PSL
PPB
PPS
PT

PSDB
PTB

PTS
PSDB
PMDB
PFL
PMDB
PSDB

PMDB
PPB
PFL
PFL
PMDB
PSB

PSDB
PDT
PFL
PFL

PFL
PMDB
PL

PSDS
PSDB

PSDB
PL
PMDS
PSD8
PSDB

PMOB
PCdoB
PPB
PT
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lÉO ALCÂNTARA

MARCELO TEIXEIRA

MAURO BENEVIDES

NELSON OTOCH

PINHEIRO LANDIM

RAIMUNDO GOMES DE MATOS

ROBERTO PESSOA

SÉRGIO NOVAIS

VICENTE ARRUDA

Presentes de Cear6: 18

Piauí
B. SA

HERACLlTO FORTES

JOÃO HENRIQUE

MARCElO CASTRO

MUSSADEMES

PAES LANDIM

THEMlsTOCLES SAMPAIO

WELlINGTON DIAS

ATILAlIRA

Presentes de Piauí: 9

Rio Grande do Norte
IBER~ FERREIRA

LAVOISIER MAIA

LAIRE ROSADO

MÚClosA

SALOMÃO GURGEL

Presentes de Rio Grande do Norte: 6

Paraíba
ARMANDO ABIlIO

AVENZOAR ARRUDA

CARLOS DUNGA

DAMIÃO FElICIANO

ENIVAlDO RIBEIRO

WILSON BRAGA

Presentes na Paraíba: 6
Pernambuco

CARLOS BATATA

CLEMENTINO COELHO

EDUARDO CAMPOS

GONZAGA PATRIOTA

PSDB
PMDB
PMDB
PSDB
PMDB
PSDB
PFL
PSB
PSDB

PSOB
PFL
PMDB
PMOB
PFL
PFL

PMDB
PT

PSDB

PTB
PFL
PMDB
PTB

POT

PSDB

PT
PTB
PMOB

PPB
PFL

. PSDB
PPS
PSB
PSB
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INOCt:NCIO OLIVEIRA

JOAQUIM FRANCISCO

JOEL DE HOLLANDA

JOSÉ CHAVES

JOSE MÚCIO MONTEIRO

LUCIANO BIVAR

LUIZ PIAUHYLlNO

MARCOS DE JESUS

MAURILlO fERREIRA LIMA

PEDRO EUGt::NIO

WOLNEY QUEIROZ

Presentes de Pernambucc 15

Alagoas
AUGUSTO FARIAS

GIVAlDO CARIMBÃO

HELENILDO RIBEIRO

JOSÉ THOMAZ NONO .

JOÃO CALDAS

OLAVO CALHEIROS

REGIS CAVALCANTE

Presentes de Alagoas: 7

Sergipe
CLEONÂNCIO FONSECA

IVAN PAIXÃO

JORGE ALBERTO

SÉRGIO REIS

Presentes de Sergipe 4

Bahia
ARISTON ANDRADE

BENITO GAMA

CLAUDIO CAJADO

CORIOLANO SALES

FÉLIX MENDONÇA

GEDDEL VIEIRA LIMA

PFL
PFL
PFL
PMDB
PSD8

PSL
PSDB
PL
PMOB
PT

POT

PPB
PSB
PSDB
PFL
PL
PMDB
PPS

PPB
PPS

PMnR
PTa

PFL
PMD8
PFL

PMD8
PT8

PMOB
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GERSON GABRIELLI

HAROLDO LIMA

JAQUES WAGNER

JONIVAL LUCAS JUNIOR

JORGE KHOURY

JOSÉ CARLOS ALELUIA

JOÃO ALMEIDA

JOÃO CARLOS BACELAR

JOÃO LEÃO

JUTAHY JUNIOR

LEUR LOMANTO

LUIZ ALBERTO

LUIZ MOREIRA

MilTON BARBOSA

MÁRIO NEGROMONTE

NELSON PELlEGRINO

NILO COELHO

PAULO MAGALHÃES

PEDRO IRUJO

REGINAlDO GERMANO

ROLAND LAVIGNE

SAULO PEDROSA

URSICINO QUEIROZ

WALDIR PIRES

WALTER PINHEIRO

Minas Gerais
ANTONIO DO VALLE

ARACELY DE PAULA

BONIFÁCIO DE ANDRADA

CABO JÚLIO

CARLOS MOSCONI

CUSTÓDIO MATTOS

DANILO DE CASTRO

EDMAR MOREIRA

JAIME MARTINS

JOÃO MAGALHÃES

JOAOMAGNO

LAEL VARELLA

L1NCOLN PORTELA

MARCOS LIMA

MARIA LÚCIA

PFL
pedoB

PT
PMDB
PFL
PFL
PSDB
PFL
PPB
PSOB
PMDB
PT

PFL
PFL
PPB
PT
PSOB
PFL.
PFL
PFL
PMDB
PSDB
PFL
PT
PT

PMDB
PFL

PSD8
PST
PSDB
PSD8
PSDB
PPB

PFL

PMDB
PT

PFL
PSL
PMDB
PMDB
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MAURO LOPES

MÁRCIO REINALDO MOREIRA

MÁRIO ASSAD JÚNIOR

NARCIO RODRIGUES

NILMÁRIO MIRANDA

ODELMOLEÂO

OUMPrO PIRES

OSMÁNIO PEREIRA

PAULO DELGADO

PHILEMON RODRIGUES

ROMEL ANIZIO

RONALDO VASCONCELLOS

SARAIVA FELIPE

SAULO COELHO

SILAS BRASILEIRO

TILDEN SANTIAGO

VIRGIUO GUIMARÃES

VITTORIO MEDIOU

WALFRIDO MARES GUIA

ZEZÉ PERRELLA

Presentes de Minas Gerais: 42

Espírito Santo
FEU ROSA

JOSÉ CARLOS ELIAS

JOSÉ CARLOS FONSECA JR.

JOÃO COSER

MARCUS VICENTE

MAX MAURO

RICARDO FERRAÇO

RITA CAMATA

Presentes de Espirlto Santo: 8

Rio de Janeiro
ALDIR CABRAL

ALEXANDRE CARDOSO

ALEXANDRE SANTOS

ALMERINDA DE CARVALHO

AROLDE DE OLIVEIRA

PMOB
PPB
PL
PSOB
PT
PPB
POT
PSOB
PT
PL
PPB
PL
PMOB
PSOB
PMOB
PT
PT
PSOB
PTS

PFL

PSOB
PTS
PFL
PT
PPS
PTB
PPS
PMDB

PFL
PSB
PSOB
PPB
PFL
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CANDINHO MATTOS

CARLOS NADER

DINO FERNANDES

DR. HELENO

EBER SILVA

EURICO MIRANDA

FERNANDO GABEIRA

FERNANDO GONÇALVES

11:010 ROSA

JAIR BOLSONARO

JANDIRA FEGHALl

JORGE BITIAR

JOSÉ EGYDIO

JOÃO MENDES

JOÃO SAMPAIO

LUIZ RIBEIRO

LUIZ SÉRGIO

MILTON TEMER

MIRIAMREID

MIRO TEIXEIRA

MÁRCIO FORTES

PAULO BALTAZAR

PAULO DE ALMEIDA

PAULOFEIJÓ

REINALDO GRIPP

RONALDO SANTOS

SIMÃO SeSSIM

VAlDECI PAIVA

WANDERLEY MARTINS

Presentes de Rio de Janeiro: 34

São Paulo
ALBERTO GOLDMAN

ALDO REBELO

ALO/ZIO MERCADANTE

ANDRÉ BENASSI

ANGELA GUADAGNIN

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

PSD8
PFL
PPB
PSDB
PST
PPB
PT
PTB
PFL
PPB
PCdoB
PT
PFL
PFL
POT
PSDB
PT
PT
PSB
POT
PSDB
PSB
PFL
PSDB
PL
PSOB
PPB

PSL
PSB

PSOB
PCdoB
PT
PSOB
PT
PSDB
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ARNALDO FARIA DE SÁ PTB

ARYKARA PTB

BISPO WANDERVAL PL

CELSO RUSSOMANNO PPB

CHICO SARDELLI PFL

CLOVIS VOLPI PV

CORAUCI SOBRINHO PFL

DE VELASCO PSL

DELFIM NETTO PPB

DR. H~L1O POT

DUILlO PISANESCHI PTB

EMERSON KAPAZ PPS

FERNANDO ZUPPO PSDC

IARA BERNARDI PT

IVAN VALENTE PT

JAIR MENEGUELLI PT

JOSÉ DE ABREU PTN

JOSÉ DIRCEU PT

JOSÉ GENOINO PT

JOS~ /NDIO PMOB

JOAO EDUARDO DADO POT

JOAO PAULO PT

JULIO SEMEGHINI PSDB

KINCAS MATTOS PSB

LUCIANO ZICA PT

LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT

MEDEIROS PL

MOREIRA FERREIRA PFL

NELO RODOLFO PMDB

NELSON MARQUEZELLI PTS

ORLANDO FANTAZZINI PT

PAULO KOBAYASHI PSDB

PROFESSOR LUIZINHO PT

RICARDO IZAR PTB

ROBSON TUMA PFL

SALVADOR 21MBALDI PSDB

SAMPAIO DORIA PSDB
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SILVIO TORRES

TELMA DE SOUZA

VADÃOGOMES

VALDEMAR COSTA NETO

WAGNER ROSSI

WAGNER SALUSTIANO

XICO GRAZIANO

ZULAII: COBRA

Presentes de São Paulo: 51

Mato Grosso
MURILO DOMINGOS

RICARTE DE FREITAS

TET~ BEZERRA

Presentes de Mato Grosso: 3

Distrito Federal
ALBERTO FRAGA

JORGE PINHEIRO

OSÓRIO ADRIANO

PAULO OCTÁVIO

PEDRO CELSO

Presentes de Distrito Federal: 5

Goiás
ALDO ARANTES

EULER MORAIS

GEOVAN FREITAS

JOVAIR ARANTES

UDIA QUINAN

LUIZ BITTENCOURT

NORBERTO TEIXEIRA

PEDRO CANEDO

PEDRO CHAVES

ROBERTO BALESTRA

RONALDO CAIADO

ZI: GOMES DA ROCHA

Presentes de Goiás: 12

Mato Grosso do Sul

PSOB
PT
PPB
PL

PMOB
PPB
PSDB
PSDB

PTB
PSOB
PMDB

PMOB
PMDB
PFL
PFL
PT

PCdoB
PMDB
PMDB
PSDB
PSOB
PMDB
PMDB
PSDB
PMDB
PPB
PFL
PMDB
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Paraná

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DR. ANTONIO CRUZ

JOÃO GRANDÃO

MANOEL VITÓRIO

MARISA SERRANO

MARÇAL FILHO

NELSON TRAD

WALDEMIR MOKA

Presentes de Mato Grosso do Sul: 7

PMDB
PT
PT
PSDB
PMDB
PTB

PMDB

Noven1bro de 200 I

ABELARDO LUPION

AFFONSO CAMARGO

ALEX CANZIAN I

BASILIO VILLANI

DILCEU SPERAFICO

DR. ROSINHA

GUSTAVO FRUET

HERMES PARCIANELLO

IRISSIMÓES

IVANIO GUERRA

JOSI: BORBA

JOSÉJANENE

LUCIANO PIZZAITO

MAX ROSENMANN

MOACIR MICHELETTO

MÁRCIO MATOS

NELSON MEURER

aO/Lia BALBINOTTI

OLIVEIRA FILHO

OSMAR SERRAGLlO

PADRE ROQUE

RICARDO BARROS

RUBENS BUENO

SANTOS FILHO

WERNER WANDERER

Presentes de Paraná: 25

Santa Catarina
ANTÓNIO CARLOS KONDER REIS

CARLlTO MERSS

EDINHOBEZ

PFl
PSOB
PSD8
PSOB
PPS

PT
PMOB
PMOB

PTS
PFL
PMDB
PPB
PFL
PMDe
PMD8
PTB
PPB
PSDB
PL
PMDB
PT
PPB
PPS
PFL
PFL

PFL
PT
PMOB
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PT
POT
PDT
PT

PPB

PT
PMDB
PTB

PT
PSB

PT
PMOB
PT
PPB

PPB
PMDB

PPS
PT
PMOB
PMDB

PL

PT
PHS

PPB
PSOB

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDISON ANDRINO PMOB

ENI VOlrOllNI PPB

FERNANDO CORUJA POT

GERVASIO SILVA PFL

HUGO BIEHL PPB

JOÃO PIZZOLATTI PPB

PAULO GOUVI:A PFL

RENATO VIANNA PMOB

SERAFIM VENZON POT

VICENTE CAROPRESO PSDB

Presentes de Santa Catarina: 13

Rio Grande do Sul
ADÃOPRETTO

AIRTON DIPP

ALCEU COLLARES

ANACORSO

AUGUSTO NARDES

CLOVIS ILGENFRITZ

DARClslO PERONDI

EDIR OLIVEIRA

ESTHER GROSSI

EZIDIO PINHEIRO

FIORAVANTE

GERMANO RIGOTTO

HENRIQUE FONTANA

JARBAS LIMA

lUIS CARLOS HEINZE

MENDES RIBEIRO FILHO

NELSON PROENÇA

ORLANDO DESCONSI

OSMAR TERRA

OSVALDO BIOlCHI

PAULO JOSI: GOUV~

PAULO PAIM

ROBERTO ARGENTA

TELMO KIRST

YEDA CRUSIUS

Presentes de Rio Grande do Sul:25
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Exmo Sr.
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
O Senhor Presidente da República adotou, no

dia 13 de novembro de 2001 , e publicou em 14 de no
vembro do mesmo ano, a Medida Provisória n° 10, que
"Altera a Lei n° 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a contratação por tempo determinado
para atender a necessidade temporária de excepcio
nal interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37
daConstituição Federal, e dá outras providências".

Comunico a V. EXS que, em face de o Congresso
Nacional ainda não dispor de resolução reguladora
da tramitação das medidas provisórias nos termos da
Emenda Constitucional nO 32, de 2001, serão adota
das as normas estabelecidas por esta Presidência,
na sessão conjunta realizada no dia 2 de outubro do
corrente ano.

OF. COREN-MT GAB N° 347/2001

Cuiabá - MT, 10 de outubro de 2001

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

Senhor Presidente,
Agradecemos a V. Exa, o envio do Relatório Final

da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a in
vestigar a incidência da mortalidade materna no Brasil,
e parabenizamos a distinta Mesa da Câmara dos De
putados pelos trabalhos desenvolvidos nesta CPI.

Informamos ainda, que após leitura de todo rela
tório estaremos enviando nossas considerações so
bre o que consta no item 9 da página 221.

Atenciosamente, - Vicente Pereira Guima
rães, COREN-MT-23641, Presidente.

Ciente. Publique-se e, após, arqui
ve-se.

Em 21-11-01. - Aécio Neves, Presi
dente.

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

OF. n° 529/01-CN

Brasflia, em 16 de novembro de 2001

Goiânia, 16 de outubro de 2001
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1- ABERTURA DA SESSÃO Do Sr. Vicente Pereira Guimarães, Presi-
dente do Conselho Federal de Enfermagem de
Mato Grosso, nos seguintes termos:

o SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - A lista de
presença registra na Casa o comparecimento de 386
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.

ExmoSr.
Deputado Federal Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Praça dos Três Poderes, sino
70.165-900 - Brasflia - DF

Senhor Presidente,
Temos a satisfação de acusar o recebimento de

seu atencioso expediente SGMlP nO 1.280/01 , datado
de 2-10-01, pelo qual Vossa Excelência encaminha a
esta Secretaria de Estado da Saúde-GO, cópia do
Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a investigar a incidência da mortalidade
materna no Brasil.

Agradecendo, cumprimentamos o nobre Depu
tado e demais dignos membros dessa Comissão pelo
excelente trabalho.

Colhemos o ensejo para apresentar a Vossa
Excelência os protestos da nossa distinta considera
ção.

Atenciosamente, - Fernando Passos Cuperti
no de Barros, Secretário de Estado da Saúde.

Publique-se e, após, arquive-se.
Em 21-11-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. L1NCOLN PORTELA, servindo como 2°
Secretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Passa-se à
leitura do expediente.

O SR. PAULO PAIM, servindo como 1° Secre
tário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

Do Sr. Fernando Passos Cupertino de Bar
ros, Secretário de Estado da Saúde, de Goiânia,
nos seguintes termos:

Offcio n° 2.992/01
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Desta forma, nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2°
da Resolução n° 1, de 1989-CN, e da Resolução nO
212000-CN, fica constituída a Comissão Mista e esta
belecido o calendário para a tramitação da matéria,
conforme relação anexa.

Aproveno a oportunidade para renovar a V. Exa
protestos de elevada estima e distinta consideração. 
Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

O Senhor Presidente da República adotou, em
13 de novembro de 2001 e publicou no dia 14 do mes
mo mês e ano, a Medida Provisória nO 10, que "Altera
a Lei n° 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a contratação por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional in
teresse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da
Constituição Federal, e dá outras providências".

De acordo com as indicações das lideranças, e nos
termos dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n°1189-CN,
e da Resolução nO 212000-CN, fica assim constitufda
a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre
a matéria:

dia)

dia)

Bloco (PFUPST)

Inocêncio Oliveira 1. Ariston Andrade
Abelardo Lupion 2. Corauci Sobrinho

PT

1. Aloizio Mercadante

PPB

1. Gerson Peres

PMDB

1. Albérico Filho

- Remessa do processo à CO: 27-11-2001
- Prazo na CO: de 28-11 a 11-12-2001 (15° ao

28° dia)
- Recebimento previsto no SF: 11-12-2001
- Prazo no SF: de 12-12-2001 a 22-2-2002 (42°

Walter Pinheiro

·PHS

Roberto Argenta 1.

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: 14-11-2001
- Designação Comissão: 16-11-2001 (SF)
- Instalação da Comissão: 19-11-2001
- Emendas: até 19-11-2001 (6° dia da publica-

ção)
- Prazo final na Comissão: 14 a 27-11-2001 (14°

Geddel Vieira Lima

OdelmoLeão

PFL

1. Romeu Tuma
2. Leomar Quintanilha

Senadores

Suplentes

PMDB

1. Gilvan Borges
2. Juvêncio da Fonseca

Titulares

Renan Calheiros
Nabor Júnior

Hugo Napoleão
Francelino Pereira

Bloco (PSDBIPPB)

Geraldo Melo 1. Pedro Piva

Bloco Oposição (PTIPDTIPPS)

José Eduardo Dutra 1. Sebastião Rocha

Ademir Andrade

José Alencar

Titulares

Jutahy Junior
Narcio Rodrigues

PSB

1. Roberto Saturnino

*PL

1.

Deputados

Suplentes

PSDB

1. Carlos Batata
2. Sebastião Madeira

- Se modificado, devolução à CO: 22-2-2002
- Prazo para apreciação das modificações do

SF, pela CO: de 23-2-2002 a 25-2-2002 (43° ao 45°
dia)

- Regime de urgência, obstruindo a pauta a par
tir de:

26-2-2002 (46° dia)
- Prazo final no Congresso: 12-3-2002 (60 dias)

• Designações feitas nos termos da Resolução n02, de 2000-CN.
•• § 7° do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pelo
art. 1° da Emenda Constitucional n° 32, de 2001: "Prorrogar-se-á
uma única vez por igual perlodo a vigência de medida provisória
que, no prazo de sessenta dias, contado de sua publicação, não ti
ver a sua votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacio
nal".

Publique-se. Arquive-se
Em 21-11-01. - Aécio Neves, Presi

dente.
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OF. SF/1.361/2001

Brasília, 22 de outubro de 2001

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

Senhor Presidente,
Com referência ao Ofício n°SGMlP n° 1.417/2001,

que encaminhou a esta Casa o Relatório final da Comis
são Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a
aplicação irregular dos recursos do Fundo de Investi
mento do Nordeste - FINaR, comunico a V Exa que
determinei a juntada, em cópia, de parte do Relatório
Final aos processados das Medidas Provisórias nOs
2.156-5 e 2.157-5, de 2001, para conhecimento das
Comissões Mistas pertinentes e providências que en
tenderem necessárias, bem como a autuação da ma
téria como Ofício n° S/41 , de 2001, lido em Plenário
nesta data e despachado ao exame da Comissão de
Fiscalização e Controle do Senado Federal.

Aoportunidade, reitero a V. Exa meus protestos
de consideração e apreço. - Senador Ramez Tebet,
Presidente do Senado Federal.

A Presidência recebeu o Offcio n° S/41 , de 2001
(n° SGM/P n° 1.417/2001, na origem), do Presidente
da Câmara dos Deputados, encaminhando ao Sena
do Federal cópia do Relatório Final da Comissão Par
lamentar de Inquérito destinada a investigar a aplica
ção irregular de recursos do Fundo de Investimento
do Nordeste - FINaR.

Com referência ao expediente, a Presidência
determinou a juntada, em cópia, de parte do Relatório
Final, aos processados das Medidas Provisórias nOs
2.156-5 e 2.157-5, de 2001, para conhecimento das
Comissões Mistas pertinentes e providências que en
tenderem necessárias.

O Ofício nO S/41 , de 2001, vai à Comissão de
Fiscalização e Controle.

Comunique-se esta decisão à Câmara dos De
putados.

Publique-se e, após, arquive-se.
Em 21-11-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

OF. SF/1.367/2001

Brasflia, 23 de outubro de 2001

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

Senhor Presidente,
Reporto-me ao oficio n° SGM/P n° 1.43212001,

de 18 de outubro corrente, por meio do qual Vossa

Excelência encaminhou a esta Casa o relatório final
da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a in
vestigar a incidência da mortalidade materna no Bra
sil, para comunicar que enviei correspondência (de
cópia anexa) ao Presidente da Comissão de Assun
tos Sociais, Senador Romeu Tuma, com o propósito
de agilizar a tramitação do Projeto de Lei da Câmara
n° 104, de 2000, que "institui o Programa de Diagnós
tico e Prevenção de Anomalias Fetais, e dá outras
providências", objeto de recomendação no referido
relatório da CPI.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa
Excelência os meus protestos de elevada considera
ção e apreço. - Senador Ramez Tebet, Presidente do
Senado Federal.

OF. SF /1366/2001

Brasflia, 23 de outubro de 2001

Exmo Sr.
Senador Romeu Tuma
D.D. Presidente da Comissão de Assuntos Sociais
Senado Federal

Senhor Presidente,
Encaminho, em anexo, cópia de correspondên

cia recebida do Presidente da Câmara dos Deputa
dos, Deputado Aécio Neves, por meio da qual Sua
Excelência enviou a esta Casa, "para conhecimento e
providências porventura cabíveis", cópia do relatório
final da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada
a investigar a incidência da mortalidade materna no
Brasil.

Na página 214 do relatório supracitado (Diário
da Câmara dos Deputados, página 225 do suple
mento ao n° 127, de 5 de setembro último) consta a
seguinte recomendação da CPI:

"12. Mesa do Senado Federal

Conceder urgência para apreciação do
PLC n° 104, de 2000, que 'institui o Progra
ma de Diagnóstico e Prevenção de Anomali
as Fetais'."

O referido Projeto de Lei da Câmara n° 104, de
2000, que "institui o Programa de Diagnóstico e Pre
venção de Anomalias Fetais, e dá outras providên
cia", encontra-se na Comissão de Assuntos Sociais,
onde, no dia 13 de dezembro último, foi distribuído ao
Senador Sebastião Rocha, para relatar a matéria.

Isso posto, e considerando que a Lei nO 10.001,
de 4 de setembro de 2000, determina que o "relatório
da Comissão de Inquérito" será encaminhado às "au
toridades administrativas ou judiciais com poder de
decisão, conforme o caso, para a prática de atos de
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sua competência", submeto a recomendação da
mencionada CPI, a fim de que Vossa Excelência de
termine a adoção das providências que julgar cabfve
is no sentido de agilizar a tramitação do projeto nessa
Comissão, de modo a que em breve a matéria possa
ser apreciada pelo Plenário do Senado Federal. Aten
der-se-á, assim, às conclusões da CPI e ao disposto
na referida Lei n° 10.001, de 2000.

Aproveito a ocasião para renovar a Vossa Exce
lência os meus protestos de elevada consideração e
apreço. - Senador Ramez Tebet, Presidente do Se
nado Federal.

Publique-se e, após, arquive-se.
Em 21-11-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Do Sr. Senador Carlos Wilson, Primeiro Se
cretário do Senado Federal, nos seguintes ter
mos:

oncio n° 1.531 (SF)

Brasflia, em 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 autó
grafos 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, Pri
meiro Secretário.

PROJETO DE LEI ~ 5.732/01

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.

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 an
tes 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 ação
trabalhista, que possa estar relacionada
com o processo em instrução, aos interes
sados 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 participa
ção 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. - Se
nador Ramez Tebet, Presidente do 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 testemunhas na Justiça do
Trabalho, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 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 ou
tros processos que tenham como parte ou o
autor ou o réu na ação.

§ 2° Havendo a testemunha prestado
depoimento ou tomado parte em outra ação
trabalhista, que possa estar relacionada
com o processo em instrução, aos interes
sados 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.
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§ 3° Considera-se suspeita a testemunha
que omitir informações sobre a sua participa
ção 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. - Se
nador Ramez Tebet, Presidente do senado Federal.

Offcio nO 1.532 (SF)

Brasflia, em 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° 163 de 2001 , constante dos autó
grafos em anexo, que "denomina 'Geralda Freire Me
deiros' a ponte sobre o rio Espinharas que interliga a
BR-230 e a BR-361, no Municfpio de Patos, Estado
da Parafba".

Atenciosamente, - Senador Carlos Wilson, Pri
meiro secretário.

PROJETO DE LEI NO 5.733/01

Denomina "Geralda Freire Medei
ros" a ponte sobre o rio Espinharas que
interliga a BR-230 e a BR-361, no Municí
pio de Patos, Estado da Paraíba.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É denominada "Geralda Freire Medeiros"

a ponte sobre o rio Espinharas, que interliga as rodo
vias BR-230 e BR-361 no Municfpio de Patos. Estado
da Parafba.

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

Senado Federal, 20 de novembro de 2001. - Se
nador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

Denomina "Geralda Freire Medei
ros" a ponte sobre o rio Espinharas que
interliga a BR-230 e a BR-361, no Municí
pio de Patos, Estado da Paraíba.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É denominada "Geralda Freire Medeiros"

a ponte sobre o rio Espinharas, que interliga as rodo-

vias BR-230 e BR-361, no Município de Patos, Estado
da Parafba.

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

Senado Federal, 20 de novembro de 2001. - Se
nador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

Ofício n° 1.535 (SF)

Brasflia, em 21 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° 186, de 2000, constante dos au
tógrafos em anexo, que "disciplina os consórcios pú
blicos entre Estados e entre Municfpios".

Atenciosamente, - Senador Carlos Wilson, Pri
meiro Secretário.

PROJETO DE LEI NO 5.755101

Disciplina os consórcios públicos
entre Estados e entre municípios.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei disciplina a constituição de con

sórcios entre Estados e entre municípios, nos termos
do art. 241 da Constituição Federal.

Art. 2° Os Estados e os municfpios poderão
constituir consórcios para implementar política ou
ação comum de desenvolvimento e, em especial,
para a realização de serviços públicos, atividades e
obras de interesse comum.

§ 1° Entende-se por consórcio a conjugação de
recursos humanos, técnicos e financeiros de 2 (dois)
ou mais entes federados da mesma natureza, a se
rem submetidos a regime de gestão associada com
vistas à realização de fins públicos de interesse co
mum.

§ 2° O Distrito Federal poderá formar consórcios
com Estados e com Municípios, de acordo com a na
tureza da competência a ser exercitada.

Art. 3° A formação de consórcio observará os
seguintes requisitos:

1- elaboração de plano que contenha o detalha
mento da polrcia ou ação especffica a ser desenvolvi
da, incluindo as metas a serem atingidas, a estratégia
de atuação, a justificativa para a formação do consór
cio, o cronograma de ações, a definição da responsa
bilidade de cada ente consorciado, os recursos huma-
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Brasília, 21 de novembro de 2001

Brasília, 21 de novembro de 2001

GABINETE DO LrDER DO PSDB

Defiro. Publique-se.
Em 21-11-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Junior, Uder do

OF.PSDB N° 1.055/2001

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

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os

Deputados Amon Bezerra, Itamar Serpa, José Teles,
Paulo Kobayashi, Edmundo Galdino, João Castelo e
Murilo Domingos, como membros titulares, e os Depu
tados Ricardo Rique, Ronaldo Santos, Wilson Santos,
Udia Quinan e José Carlos Martinez, como membros
suplentes, para integrarem a Comissão Especial desti
nada a apreciar e proferir parecer à Proposta de
Emenda Constitucional n° 272-A, de 2000, do Sr. Lúcio
Alcântara, que "dá nova redação à alínea c do inciso I
do art. 12 da Constituição e acrescenta artigo ao Ato

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

Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência determinar a

substituição dos Deputados Ayrton Xerez, José Tho·
maz Nonô, Luisinho e Roberto Brant pelos Deputados
Nárcio Rodrigues, Saulo Coelho, Luiz Piauhylino e Do
miciano Cabral, como membros titulares, na Comissão
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição n° 203, de 1995, que lidá 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 radiodifu
são sonora e de sons e imagens", e á Proposta de
Emenda à Constituição n° 455, de 1997, que lidá nova
redação ao art. 222 da Constituição Federal", apensa
da àquela. (Propriedade de empresa jornalfstica)

Atenciosamente, - Deputado Jutahy Junior, U
der do PSDB.

nos e materiais necessários e as respectivas fontes Do Sr. Deputado Jutahy
de recursos; PSDB, nos seguintes termos:

11 - criação de conselho representativo dos en- OF. PSDB/I/N° 1.050/2001
tes políticos participantes, o qual aprovará o plano
de atuação do consórcio e supervisionará sua exe
cução;

111 - enquadramento das ações atribuídas a
cada ente consorciado nos respectivos planos pluri
anuais, e inclusão dos recursos correspondentes
nas respectivas leis orçamentárias anuais.

Art. 4° Os consórcios poderão ser dotados de
personalidade jurídica, revestindo-se da forma de
autarquia ou de sociedade civil sem fins lucrativos,
conforme definido nos respectivos atos institutivos.

Parágrafo único. Em qualquer caso, o caráter
publicístico da gestão do consórcio será assegurado
pela observância da legislação pertinente, e especi
almente:

I - das normas de administração pública estabe
lecidas no art. 37 da Constituição Federal;

11 - das normas gerais de administração finan
ceira e orçamentária instituídas pela Lei n° 4.320, de
17 de março de 1964;

111 - das normas gerais sobre licitação e contra
tos administrativos instituídas pela Lei n° 8.666, de 21
de junho de 1993;

IV - das normas de responsabilidade na gestão
fiscal estabelecidas pela Lei Complementar n° 101,
de 4 de maio de 2000;

V - do enquadramento dos dirigentes como
agentes públicos para os efeitos da Lei n° 8.429, de 2
de junho de 1992.

Art. 5° Aplicam-se à constituição e gestão do
consórcio, no que couber, o disposto no art. 116 da
Lei n° 8.666, de 1993.

Art. 6° A gestão de recursos provenientes de
transferências constitucionais, legais ou voluntárias à
conta do Orçamento da União sujeitará o consórcio à
fiscalização prevista no inciso VI do art. 71 da Consti
tuição Federal.

Art. r A contratação de pessoal próprio para o
consórcio será realizada sob o regime da Consolida
ção das Leis do Trabalho - CLT.

Parágrafo único. O pessoal cedido pelos entes
consorciados reger-se-á pelo regime jurídico relativo
ao vínculo de origem.

Art. 8° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Senado Federal, 21 de novembro de 2001. - Se
nador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.
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OF.PSDB/I/W 1.073/2001

Brasflia, 21 de novembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os

Deputados Basílio Villah e Nelson Otoch, corno mem
bros titulares, para comporem a Comissão Especial
destinada a apreciar e proferir parecer ao PL n°
4.376/93, que "regula a falência, a concordata preventi
va e a recuperação das empresas que exercem ativida
de econômica regida pelas leis comerciais, e dá outras
providências", deixando esses de serem suplentes.

Atenciosamente, - Deputado Jutahy Júnior, Lí
der do PSDB.

Defiro. Publique-se.
Em 21-11-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

OF.PSDB/I/N° 1.076/2001

Brasília, 21 de novembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza de

determinar a substituição do Deputado Max Rosen-

Defiro. Publique·se.
Em 21-11-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

das Transposições Transitórias, assegurando o regis- OF.PSDBI/N° 1.07212001

tro nos consulados de brasileiros no estrangeiro". .Brasflia, 21 de novembro de 2001

Atenciosamente, - Deputado Jutahy Júnior, U- A Sua Excelência o Senhor
der do PSDB. Deputado Aécio Neves

Publique-se. Presidente da Câmara dos Deputados

Em 21-11-01. - Aécio Neves, Presi- Senhor Presidente,

dente. Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza de
OF. PSDBVN° 1.066/2001 determinar a substituição do Deputado Arthur Virgflio

pelo Deputado Saulo Coelho, como membro titular, na
Comissão Especial destinada a apreciar e proferir pa
recer à Proposta de Emenda Constitucional n° 550-A,
de 1997 do Sr. Antônio Feijão e outros, que "Dá nova
redação ao art. 40 do Ato das Disposições Constitucio
nais Transitárias, altera o prazo de vigência da Zona
Franca de Manaus e dá outras providências", e das de
nOs. 577/98, 591/98 e 606198, apensadas.

Atenciosamente, - Deputado Jutahy Júnior, U
der do PSDB.

Defiro. Publique-se.
Em 21-11-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Brasflia, 21 de novembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza

de determinar a substituição do Deputado Antonio
Cambraia, pelo Deputado Silvio Torres, como mem
bro titular, na Comissão Especial destinada a apreciar
e proferir parecer à Proposta de Emenda Constitucio
nal n° 407, de 2001, que "Acrescenta art. 84 ao Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias" - (Pror
rogação da CPMF)

Atenciosamente, - Deputado Jutahy Júnior, U
der do PSDB.

Defiro. Publique-se.
Em 21-11-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

OF.PSDB N° 1.068/2001

Brasília, 21 de novembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os

Deputados Sérgio Barros, Léo Alcântara e Alex Can
ziani, como membros suplentes, para integrarem a
Comissão Especial destinada a apreciar e proferir pa
recer à Proposta de Emenda Constitucional nO407, de
2001, que "Acrescenta art. 84 ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias" - (Prorrogação da
CPMF)

Atenciosamente, - Deputado Jutahy Junior, U
der do PSDB.
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Brasflia, 21 de novembro de 2001

Of. n° 543/01 - BP

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

co PUPSL indica o Deputado Reinaldo Gripp (PL 
RJ), na qualidade de suplente, em substituição ao De
putado José Aleksandro (PSL - AC), para integrar a
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

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

Defiro. Publique-se.
Em 21-11-2001. - Deputado Aécio

Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Inaldo Leitão, Presidente
da Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, nos seguintes termos:

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

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

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB.

Defiro. Publique-se.
Em 21-11-2001. - Aécio Neves, Presi

dente.

Brasília, 21 de novembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Mauro Benevides passa a integrar, na qualidade de
Titular, a Comissão de Fiscalização Financeira e Con
trole, e, na qualidade de Suplente, a Comissão de
Constituição e Justiça de Redação, em vagas existen
tes.

Brasília, 21 de novembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Salomão Gurgel- PDT, passa a integrar, na qualida
de de Titular, a Comissão de Seguridade Social e fa
mflia, em vaga existente.

Por oportuno, renova a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB.

Defiro. Publique-se.
Em 21-11-2001. - Aécio Neves, Presi

dente.

Brasflia, 21 de novembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunica a Vossa Excelência que a Deputada

Dolores Nunes passa a integrar, na qualidade de titu
lar, a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias e, na qualidade de suplente, a
Comissão de Seguridade Social e Família, em vagas
existentes.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB.

Defiro. Públique-se.
Em 21-11-2001. - Aécio Neves, Presi

dente.

OF/GAB/I/W 892

Defiro. Publique-se.
Em 21-11-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

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

OF/GAB/I/N° 891

mann pelo Deputado Osmânio Pereira, como membro OF/GAB/VN° 893
titular, da Comissão Especial destinada a apreciar e
proferir parecer ao PL n°4.376/93, que "regula a falên
cia, a concordata preventiva e a recuperação das em
presas que exercem atividade econômica regida pelas
leis comerciais, e dá outras providências".

Atenciosamente, - Deputado Jutahy Júnior, Lí
der do PSDB.
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Ofício n° 1.317/01 - P

Brasflia, 12 de novembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que, em reunião ordi

nária realizada hoje, declarei a prejudicialidade do Pro
jeto de Lei Complementar n° 170/2000, do Senhor [ris
Simões, que "Dispõe sobre o período dentro do qual
poder-se-á efetuar criação, incorporação, fusão ou des
membramento de municípios, regulamentando o dis
posto no art. 18, § 4°, da Constituição da República".

Tal medida decorre da aprovação, em junho do
corrente, de Substitutivo ao Projeto de Lei Complemen
tar n° 13O-A/1996 de autoria do ilustre Deputado Edinho
Araújo, o qual trata da matéria ventilada de forma mais
ampla e completa que o projeto em análise, justificando,
portanto, a aplicação do disposto no art. 164, I, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados.

Diante do exposto, encaminho o referido projeto
para as providências cabíveis.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência
meus protestos de elevada estima e consideração. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

Publique-se.
Em 21-11-2001. - Deputado Aécio

Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Átila Lira, Vice-Presidente,
no exercício da Presidência da Comissão de Edu
cação, Cultura e Desporto, nos seguintes termos:

Oficio n° 161 - F/COECD

Brasília, 10 de outubro de 2001

Excelent íssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 ao Regimento Interno, a rejei
ção do Projeto de Lei n° 4.036/2001, da S~ Ana Maria
Corso, que "Dispõe sobre a criação de salas de arte
nos shopping centers para exibição de filmes nacio
nais e de arte", para publicação da referida proposi
ção e do pareceu a ela oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Átila Lira,
Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Publique-se.
Em 21-11-2001. - Deputado Aécio

Neves, Presidente.

Da s"a Deputada Laura Carneiro, Presidenta
da Comissão de Seguridade Social e Família,
nos seguintes termos:

Ofício n° 816/2001 - P

Brasília, 7 de novembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este órgão técnico, do Projeto de Lei
n° 3.682, de 2000.

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

Respeitosamente, - Deputada Laura Carneiro,
Presidente.

Publique-se.
Em 21-11-2001. - Deputado Aécio

Neves, Presidente.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfuA

Ofício n° 817/2001 - P

Brasília, 7 de novembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este órgão técnico, do Projeto de Lei
n° 4.056, de 2001.

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

Respeitosamente, - Deputada Laura Carneiro,
Presidente.

Publique-se.
Em 21-11-2001. - Deputado Aécio

Neves, Presidente.
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Da S.... Deputada Almerinda de Carvalho, Do Sr. Deputado Luís Barbosa, nos seguin-
nos seguintes termos: tes termos:

Ofício nO 120/2001

Brasília, 21 de novembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 56, inciso 11 e § 1°, da Consti

tuição Federal c/c arts. 235, inciso 11 e 111, e 236, pará
grafo único, todos dos RICO, requeiro a Vossa Exce
lência licença para tratamento de saúde por 2 (dois)
dias, a partir desta data, conforme atestado médico
em anexo e, consecutivamente, a partir de seu térmi
no, licença para tratar de interesse particular por 120
dias (cento e vinte) dias, a partir de 23-11-2001, totali
zando 122 dias de afastamento do mandato parla
mentar.

Atenciosamente - Deputada Almerinda de
Carvalho, PPB - RJ.

DEPARTAMENTO MÉDICO

ATESTADO

Atestamos que o Senhor(a) Deputado(a) Fede
ral Almerinda de Carvalho, apresentou atestado mé
dico emitido pelo(a) Dr. Miguel Rocha CRM-DF-2533,
anexado ao prontuário do parlamentar, que recomen
dou afastamento de suas atividades habituais no pe
ríodo de 2 (dois) dias, a partir de 21-11-01 como de
termina o art. 235, combinado com o parágrafo único
do art. 236 do Regimento Interno da Câmara dos De
putados e o § 4°, do art. 4°, do Decreto Legislativo nO 7
de 1995.

Brasília, 21 de novembro de 2001. - Dr Luiz
Henrique H. Hargreaves, Diretor Substituto do DptO

Médico da Câmara dos Deputados - Dr. José Luiz
Veloso Barbosa Diretor da Câmara dos Deputados 
Dr. João Felinto de Oliveira Neto.

Considere-se afastado a partir do des
ta data. Publique-se, nos termos do art. 56,
inciso 11, e § 1°, da CF c/c arts. 235. incisos
11 e 111; e 236, § único, todos do RICD. Após
convoque-se o respectivo suplente. Ao Se
nhor Diretor-Geral.

Em 21-11-01. - Aécio Neves, Presi
dente.

Ofício na 180/01

Brasília, 21 de novembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Nos termos do Regimento Interno desta Casa,

requeiro a retirada de minha assinatura de apoiamen
to à PEC nO 437/2001 , de autoria do Deputado Bene
dito Dias, PPB - AP.

Cordialmente, - Deputado Luís Barbosa, PFL-
RR.

Defiro. Publique-se.
Em 21-11-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Roberto Argenta, PHS, nos
seguintes termos:

Ofício n° 340/01

Brasllia, 13 de novembro de 2001

Excelentíssimo Senhor
Aécio Neves
Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Excelentrssimo Senhor,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, dirijo-me a

Vossa Excelência com o objetivo de indicar, de acor
do com o princípio da proporcionalidade partidária,
como membro titular da Comissão Especial destinada
a elaborar a redação do vencido em 1° Tumo e a re
dação final da Proposta de Emendas à Constituição
nO 61 O-A, de 1998, do Senado Federal que "Altera dis
positivos que menciona da Constituição Federal refe
rentes à imunidade parlamentar', em substituição ao
meu nome, o Senhor Deputado Fernando Coruja.

Sendo o que me apresenta para o momento, co
lho a oportunidade para reiterar os meus protestos de
elevada consideração e distinto apreço.

Respeitosamente, - Roberto Argenta, Deputa
do Federal, Partido Humanista da Solidariedade 
PHS.

Defiro. Publique-se.
Em 21-11-01. - Aécio Neves, Presi

dente.



MENSAGEM N° 1.247, DE 2001
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional autorizações para executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão
comunitária, conforme os seguintes atos
e entidades:

TVR 1.340/01 - Portaria n° 347, de 17
de julho de 2000 - Associação Casa da
Cultural de Bom Jardim, na cidade de
Bom Jardim - PE;

TVR 1.341/01 - Portaria nO 405, de 31
de julho de 2000 - Associação Radiofôni
ca Cultural de Ouro Verde do Oeste, na
cidade de Ouro Verde do Oeste - PR;

TVR 1.342/01 - Portaria n° 638, de 5
de outubro de 2000 - Associação Comu
nitária Inocêncience de Comunicação e
Marketing, na cidade de Inocência - MS;

TVR 1.343/01 - Portaria n° 478, de 22
de agosto de 2001 - Associação de Mora
dores da Comunidade São Pedro 
AMOPE, na cidade de Palmares - PE;

TVR 1.344/01 Portaria n° 479, de 22
de agosto de 2001 - Associação União
dos Amigos de São João dos Patos, na
cidade de São João dos Patos - MA;

TVR 1.345/01 - Portaria n° 480, de 22
de agosto de 2001 - Associação dos Tra
balhadores de Guimarânia (ATG), na ci
dade de Guimarânia - MG;

TVR 1.346/01 - Portaria n° 482, de 22
de agosto de 2001 - Associação de Mora
dores do Bravo, na cidade de Serra Preta
-BA;

TVR 1.347/01 - Portaria n° 483, de 22
de agosto de 2001 - Associação Comuni
tária Renascer, na cidade de Jacaraú 
PB;

TVR 1.348/01 - Portaria n° 484, de 22
de agosto de 2001 - Associação Cultural,

REQUERIMENTO
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Dos Srs. Deputados Lincoln Portela e Ino- Constituição n° 437, de 2001, que "Altera a redação
cêncio Oliveira, nos seguintes termos: do § 3° do art. 73 da Constituição Federal".

Certo do pronto atendimento de Vossa Excelên
cia, aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência manifestações de apreço. - Deputado
Osmar Serraglio, PMDB - PRo

Defiro. Publique-se.
Em 21-11-2001. - Deputado Aécio

Neves, Presidente.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Lincoln Portela)

Requer a convocação de sessão so
lene da Câmara· dos Deputados para o
dia 13 de dezembro de 2001, às 16h.

Senhor Presidente,
Representando um décimo da composição da

Câmara dos Deputados, requeremos a Vossa Exce
lência, com base no art. 68 do Regimento Interno e
ouvido o Plenário, a convocação de sessão solene
desta Casa para o dia 13 de dezembro de 2001 (às
16h), a fim de homenagearmos à Igreja de Deus no
Brasil.

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2000. 
Lincoln Portela, Líder do PSL -Inocêncio Oliveira.

Defiro. Publique-se.
Em 21-11-2001. - Deputado Aécio

Neves, Presidente.

Requer a convocação de sessão so
lene da Câmara dos Deputados para o
dia 6 de dezembro de 2001, às 16h.

Senhor Presidente,
Representando um décimo da composição da

Câmara dos Deputados, requeremos a Vossa Exce
lência, com base no art. 68 do Requerimento Interno
e ouvido o Plenário, a convocação de sessão solene
desta Casa para o dia 6 de dezembro de 2001 (às
16h), a fim de homenagearmos os 21 anos da Igreja
Internacional da Graça de Deus.

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2000. 
Lincoln Portela, Líderdo PSL -Inocêncio Oliveira.

Defiro. Publique-se.
Em 21-11-2001. - Deputado Aécio

Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Osmar Serraglio, nos se
guintes termos:

Brasília, 20 de novembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência seja autorizada a

retirada de meu apoiamento à Proposta de Emenda à



Brasília, 3 de abril de 2001

Excelentfssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação asa da Cul
tura de Bom Jardim, com sede na cidade de Bom Jar
dim Estado de Pernambuco explore o serviço de radi
odifusão comunitária, em conformidade com o caput
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 incentivaro desenvolvimento e a sedimenta
ção da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações per
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educaci
onal, 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 jurfdica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclurda documentação, de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo n·

MC 00219 EM

11 - Portaria nO 486, de 22 de agosto de 2001 
Associação Comunitária Cultural e Recreativa os Ba
irros: Urbis, Planalto e Santo Antônio, na cidade de
Catu - BA; e

12 - Portaria n° 489, de 22 de agosto de 2001 
Água Boa Associação ComunitárialABAC, na cidade
de Dourados- MS.

Brasflia, 8 de novembro de 2001.(assinatura)

10- Portaria n° 485, de 22 de agosto de 2001 
Associação Comunitária Cultural, Terapêutica e
Ambiental de Imperatriz, na cidade de Imperatriz 
MA;

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

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhadas de Exposições de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado das Comunicações, autorizações
para executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 347, de 17 de julho de 2000 
Associação Casa da Cultura de Bom Jardim, na cida
de de Bom Jardim - PE;

2 - Portaria n° 405, de 31 de julho de 2000 
Associação Radiofônica Cultural de Ouro Verde do
Oeste, na cidade de Ouro Verde do Oeste - PR;

3 - Portaria nO 638, de 5 de outubro de 2000 
Associação Comunitária lnocêncience de Comunica
ção e Marketirig, na cidade de Inocência - MS;

4 - Portaria n° 478, de 22 de agosto de 2001 
Associação de Moradores da Comunidade São Pedro
- AMOPE, na cidade de Palmares - PE;

5 - Portaria n° 479, de 22 de agosto de 2001 
Associação União dos Amigos de São João dos Pa
tos, na cidade de São João dos Patos - MA;

6 - Portaria n° 480, de 22 de agosto de 2001 
Associação dos Trabalhadores de Guimarânia ATG),
na cidade de Guimar'ânia - MG;

7 - Portaria nO 482, de 22 de agosto de 2001 
Associação de Moradores do Bravo, na cidade de
Serra Preta - BA;
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Comunitária e Radiodifusão de Tiju- 8 - Portaria n° 483, de 22 de agosto de 2001 -
cas-SC - ACCRT, Bairros Joáia, XV de Associação Comunitária Renascer, na cidade de Ja-
Novembro, Centro, Areias e Praça, ria ci- caraú - PB;
dade de Tijucas - SE; 9 - Portaria nO 484, de 22 de agosto de 2001 -

TVR 1.349/01 - Portaria n° 485, de 22 Associação Cultural, Comunitária e Radiodifusão de
de agosto de 2001 - Associação Comuni- Tijucas-SC - ACCRT, Bairros Joáia, XV de Novem-
téria Cultural, Terapêutica e Ambiental de bro, Centro, Areias e Praça, na cidade de Tijucas -
Imperatriz, na cidade de Imperatriz - MA; SC;

TVR 1.350/01 - Portaria nO 486, de 22
de agosto de 2001 - Associação Comuni
tária Cultural e Recreativa dos Bairros:
Urbis, Planalto e Santo Antônio, na cida
de de Catu - BA; e

TVR 1.351/01 - Portaria nO 489, de 22
de agosto de 2001 - Agua Boa Associa
ção ComunitárialABAC, na cidade de
Dourados - MS.

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

MENSAGEM ~ 1.247
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53103000605/98; que ora faço acompanhar, com a fi
nalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constituci
onais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA ~ 347, DE 17 DE JULHO DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nO 531 03.000605198, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Casa da Cultura
de Bom Jardim, com sede na Rua Alto do Carmo,
sin°, na cidade de Bom Jardim, Estado de Pernambu
co, a executar serviço de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.

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

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 07°47'57"5 e longitude em
35°35'23"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 entida
de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me
ses a contar da data de publicação do ato de delibera
ção.

Art 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga

EM n° 179 - MC

Brasflia, 27 de março de 2001

Excelentfssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de au

torização e respectiva documentação para que a enti
dade denominada Associação Radiofônica Cultural
de Ouro Verde do Oeste, com sede na cidade de Ouro
Verde do Oeste, Estado do Paraná, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caputdoart. 233, 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 demostração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimen
tação da cultura geral das localidades postulantes.

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

4. sobre o caso em espécie, determinei análi
ses técnicas e jurfdica da petição apresentada,
constatando a inexistência de óbice legal e normati
vo ao pleito, o que se conclui da documentação de
origem, consubstanciada nos autos do Processo n°
53740.000860/98, que ora faço acompanhar, com a
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu
cionais e legais, outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 405, DE 31 DE JULHO DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do processo ad
ministrativo n° 53740.000860/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Radiofônica Cul
tural de Ouro Verde do Oeste, com sede na Avenida
Belo Horizonte, n° 132, Centro, na cidade de Ouro
Verde do Oeste, 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 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 geo
gráficas com latitude em 24°56'4"S e longitude em
53°51'25"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 entida
de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me
ses a contar do ato de deliberação.



Brasília, 28 de setembro de 2001

Excelentfssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de au

torização e respectiva documentação para que a enti
dade denominada Associação Moradores da Comu
nidade são Pedro - AMOPE, com sede na cidade de
Palmares, Estado de Pernambuco, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 233, 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 demostração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimen
tação da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciati
va comandada por Vossa Excelência, essas ações per
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacio
nal, social e cultural, mas, também, servem de elo à in
tegração de informações benéficas em todos os seg
mentos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnicas e jurídica da petição apresentada, constatando
a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, o que
se conclui da documentação de origem, consubstancia
da nos autos do Processo n° 53103.000890/98, que ora
faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os tra
balhos finais.

PORTARIA N° 638, DE 5 DE OUTUBRO DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do processo ad
ministrativo n° 53700.001385/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária Ino
cenciense de comunicação e Marketing, com sede na
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Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de Rua Duca Valadão, n° 881, Centro, na cidade de Ino-
sua publicação, revogada a Portaria n° 405, de 31 de cência, Estado do Mato Grosso do Sul, a executar
julho de 2000. - Pimenta da Veiga. serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
EM o 223 _ MC três anos, sem direito de exclusividade.

n Art. 20 Esta autorização reger-se-á pela lei n°
Brasília, 4 de Abril de 2001 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, seus regulamentos e normas complementares.
Encaminho a Vossa Excelência portaria de au- Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o

torização e respectiva documentação para que a enti- sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
dade denominada Associação Comunitária Inocenci- gráficas com latitude em 19°43'30"S e longitude em
ense de Comunicação e Marketing, com sede na ci- 51°55'47"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
dade de Inocência, Estado do Mato Grosso do Sul, Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
conformidade com o caput do art. 233, da Constitui- do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entida-
ção e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me-

2. Referida entidade requereu ao Ministério das ses a contar do ato de deliberação.
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
cuja documentação inclui manifestação de apoio da sua publicação, revogada a Portaria nO 638, de 05 de
comunidade, numa demostração de receptividade da outubro de 2000. - Pimenta da Veiga
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de EM n° 602 MC
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimen
tação da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciati
va comandada por Vossa Excelência, essas ações per
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacio
nal, social e cultural mas, também, servem de elo à inte
gração de informações benéficas em todos os segmen
tos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnicas e jurídica da petição apresentada, constatando
a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, o que
se conclui da documentação de origem, consubstancia
da nos autos do Processo n° 537000.001385/98; que
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os
trabalhos finais.

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

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.



PORTARIA ~ 479, DE 22 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 n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53680.000607/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação União dos Ami
gos de São João dos Patos, com sede na Av. Presi
dente Médici, sin°, Centro, na cidade de São João dos
Patos, 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°
9.512, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 6°29'15"S e longitude em
43°54'50"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos ternos
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° 478, DE 22 DE AGOSTO DE 2001

59458 Quinta-feira 22 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2001

5. Em conformidade com os preceitos constitu- .filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
cionais e legais, outorga de autorização, objeto do maneira a incentivar o desenvolvimento a sedimenta-
presente processo, passará a produzir efeitos legais ção da cultura geral das localidades postulantes.
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 3. Como se depreende da importância da iniciati-
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal. va comandada por Vossa Excelência, essas ações per-

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis- mitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
tro de Estado das Comunicações. comunidade, auxiliando não só no processo educacio

nal, social e cultural, mas, também, servem de elo à in
tegração de informações benéficas em todos os segui
mentos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
que se conclui da documentação de origem, consubs
tanciada nos autos do Processo Administrativo nO
53680.000607/98, que ora faço acompanhar, com a
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

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

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

Brasília, 28 de setembro de 2001

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

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação União dos
Amigos de São João dos Patos, na cidade de São
João dos Patos, Estado do Maranhão, explore o servi
ço 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

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto n° 265, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nO 53103.000890/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação de Moradores da
Comunidade São Pedro - AMOPE, com sede na Rua
João Koury, n° 345, Cohab 11, na cidade de Palmares,
Estado de Pernambuco, a executar o serviço de radio
difusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem di
reito 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 geo
gráficas com latitude em 8°40'40"S e longitude em
35°35'49"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 30 do art. 223 da Constituição, devendo a entida
de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me
ses a contar da data de publicação do ato de delibera-
ção. .

Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga

EM nO 603- MC
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EM n° 604- MC

Brasília, 28 de setembro de 2001

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

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação dos Traba
lhadores de Guimarânia - ATG, na cidade de Guima
rânia, Estado de Minas Gerais, explore o serviço de
radiodifusão comunitária, em conformidade com o ca
put do art. 223, dá Constituição e a Lei n° 9.612, de 19
de fevereiro de 1998.

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

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

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnicas e jurídica da petição apresentada, consta
tando a inexistência de óbice legal e normativo ao ple
ito, o que se conclui da documentação de origem,
consubstanciada nos autos do Processo Administrati
vo nO 53710.001104/98, que ora faço acompanhar
com finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

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

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

PORTARIA NO 480, 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° 53710.001104/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação dos Trabalhado
res de Guimarânia - ATG, com sede na Rua dos Co
queiros, nO 346, Centro, na cidade de Guimarânia,
Estado de Minas Gerais, a executar o serviço de radi-

odifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade.

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

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 18°50'59"S e longitude em
46°47'52"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

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

Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

EM n° 606- MC

Brasflia, 28 de setembro de 2001

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

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação de Morado
res do Bravo, na cidade de Serra Preta, Estado da Ba
hia, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
confonnidade com o caput do art. 223, qa Constitui
ção e a Lei n.o 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

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

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

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n.o 53640.001545/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.



PORTARIA NO 483, DE 22 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 n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53730.000009/99, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária Re
nascer, com sede na Rua João Pessoa, sin°, Centro,
na cidade de Jacaraú, 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
gráficas com latitude em 6°36'54"S e longitude em
35°17'30"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

PORTARIA N<' 482, DE 22 DE AGOSTO DE 2001
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5. Em conformidade com os preceitos educacio- são, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
nais e legais, a outorga de autorização, objeto do pre- sedimentação da cultura geral das localidades postu-
sente processo, passará a produzir efeitos legais so- lantes.
mente após deliberação do Congresso Nacional, a 3. Como se depreende da importância da inicia-
teor do § 30, do art. 223, da Constituição Federal. tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis- permitem que as entidades trabalhem em conjunto
tro de Estado das Comunicações. com a comunidade, auxiliando não só no processo

educacional, social e cultural, mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em to
dos os seguimentos, e a todos esses núcleos popula
cionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
nO 53730.000009/99, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

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

, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

Brasflia, 28 de Setembro de 2001

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

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
Renascer, na cidade de Jacaraú, Estado da Paraíba,
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
conformidade com o caput do art. 223, da Constitui
ção 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 servi
ço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptivida
de da filosofia de criação desse braço da radiodifu-

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.o 53640.001545/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação de Moradores do
Bravo, com sede na Praça Ranulfo Macedo, sin°, dis
trito de Bravo, na cidade de Serra Preta, Estado da
Bahia, a executar o serviço de radiodifusão comunitá
ria, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade.

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. 30 A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 12°10'00"S e longitude em
39°20'00"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 40Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 30 do art. 223 da Constituição, devendo a entida
de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me
ses a contar da data de publicação do ato de delibera
ção.

Art. 50 Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

EM n° 607 - MC
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EM n° 608 MC

Brasf1ia , 28 de setembro de 2001.

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

torga de autorização e respectiva documentação para
que entidade denominada Associação Cultural, Co
munitária e Radiodifusão de Tijucas/SC - ACCRT
(Bairros Joáia, XV de Novembro, Centro, Areias e
Praça), na cidade de Tijucas, Estado de Santa Catari
na, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
conformidade com o caput do art. 223, da Constitui
ção 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 servi
ço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptivida
de da filosofia de criação desse braço da radiodifu
são, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postu
lantes.

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

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurCdica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pletto,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
nO 53820.000525/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

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

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

PORTARIA N" 484, DE 22 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 n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53820.000525/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Cultural, Comuni
tária e Radiodifusão de TijucaslSC - ACCRT, Bairros

Joáia, XV de Novembro, Centro, Areias e Praça, com
sede na Av. Bayer Filho, nO 1.286, Centro, na cidade
de Tijucas, Estado de Santa Catarina, a executar ser
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 geo
gráficas com latitude em 27°14'32"S e longitude em
48°38'11"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

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

Ar. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga

EM n° 609 - MC

Brasília, 28 de setembro de 2001

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

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
Cutural, Terapêutica e Ambiental de Imperatriz, na ci
dade de Imperatriz, Estado do Maranhão, explore o
serviço de radiodifusão comunitária, em conformida
de com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

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

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

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurCdica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con-



PORTARIA tf' 486, DE 22 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 n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do processo
Administrativo n° 53640.001137/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária Cul
tura/ e Recreativa dos Bairros Urbis, Planalto e Santo
Antônio, na Av. Santa Luzia, n° 398, Planalto Água
Grande, na cidade de Catu, Estado da Bahia, a exe
cutar o serviço de radiodifusão comunitária, pelo pra
zo 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.

Ar. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 12°21 'OO"S e longitude em
38°23'OO"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos

Brasília, 28 de setembro de 2001

PORTARIA N° 485, DE 22 DE AGOSTO DE 2001
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substanciada nos autos do Processo Administrativo 2. A referida entidade requereu ao Ministério
n° 53720.000046/00, que ora faço acompanhar, com das Comunicações sua inscrição para prestar o servi-
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais. ço, cuja documentação inclui manifestação de apoio

5. Em conformidade com os preceitos educacio- da comunidade, numa demonstração de receptivida-
nais e legais, a outorga de autorização, objeto do pre- de da filosofia de criação. desse braço da radiodifu-
sente processo, passará a produzir efeitos legais so- são, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
mente após deliberação do Congresso Nacional, a sedimentação da cultura geral das localidades postu-
teor do § 3° do art. 223 da Constituição Federal. lantes.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis- . 3. Como se depreende da importância da inicia-
tro de Estado das Comunicações. tlva comandada por Vossa Excelência, essas ações

permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural, mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em to
dos os seguimentos, e a todos esses núcleos popula
cionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53640.001137/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

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

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

EM n° 610 MC

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

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
Cultural e Recreativa dos Bairros Urbis, Planalto e
Santo Antônio, na cidade de Catu, Estado da Bahia,
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
conformidade com o caput do art. 223, da Constitui
ção e a Lei nO 9.621, de 19 de fevereiro de 1998.

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53720.000046/00, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária Cul
tural, Terapêutica e Ambiental de Imperatriz, com
sede na Praça da Bíblia, sin°, bairro Bacuri, na cidade
de Imperatriz, Estado do Maranhão, a executar servi
ço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade.

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

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 5°32'4"S e longitude em
47°28'41"W, utilizando a freqüência de 106,3 MHz.

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

Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.



Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Repúbli
ca, no exercício do cargo de Presidente da República,
na qual submete à apreciação do Congresso Nacio
nal os atos que autorizam a execução de serviços de
radiodifusão comunitária constantes das Portaria nOs
347, 405 e 638, de 2000; 478, 479, 480, 482, 483,
484,485,486 e 489, de 2001.

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

PROJETO DE LEI NO 5.476, DE 2001
(Do Sr. Marcelo Teixeira)

Modifica a Lei n° 9.472, de 16 de ju
lho de 1997, determinando que a estrutu
ra tarifária dos serviços de telefonia fixa
comutada, prestados em regime público,
seja formada apenas pela remuneração
das ligações efetuadas.

(Às Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias; de Ciên-

Brasflia, 28 de setembro de 2001

PORTARIA N° 489, DE 22 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 n° 2.615, de 3 de junho de

ExcelenUssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Água Boa Associação
Comunitária - ABAC; na cidade de Dourados, Estado
de Mato Grosso do Sul, explore o serviço de radiodi
fusão comunitária, em conformidade com o caput do
art. 223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de fe
vereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui mannestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivaro desenvolvimento e a sedimenta
ção da cultura geral das localidades postulantes.

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

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53700.001154/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

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

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

MC 00613 EM
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do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entida- 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me- Administrativo n° 53700.001154/98, resolve:
ses a contar da data de publicação do ato de delibera- Art. 1° Autorizar a Água Boa Associação Comu-
ção. nitária - ABAC, com sede na Rua Adelina Rigotti, n°

Ar. 5° Esta portaria entra em vigor na data de 860, Vila Adelina, na cidade de Dourados,Estado de
sua publicação. - Pimenta da Veiga. Mato Grosso do Sul, a executar o serviço de radiodifu

são comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade.

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

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 22°14'35"S e longitude em
54°48'28"W, utilizando a freqüência de 87,9MHz.

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° 1.359 C. Civil.

Brasília, 28 de setembro de 2001

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



LIVRO 111
Da Organização dos Serviços de

Telecomunicações

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 8, DE 15 DE
AGOSTO DE 1995

Altera o inciso XI e a alrnea a do inci
so XII do art. 21 da Constituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte emenda ao tex
to constitucional:

Art. 1° O inciso XI e a alfnea a do inciso XII do
art. 21 da Constituição Federal passam a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. 21 . Compete à União ..

XI - explorar, diretamente ou mediante
autorização, concessão ou permissão, os
serviços de telecomunicações, nos termos
da lei, que disporá sobre a organização dos
serviços, a criação de um órgão regulador e
outros aspectos institucionais;

XII- .
a) explorar, diretamente ou mediante

autorização, concessão ou permissão: a) os
serviços de radiodifusão sonora e de sons e
imagens;"

Art. 2° É vedada a adoção de medida provisória
para regulamentar o disposto no inciso XI do art. 21
com a redação dada por esta emenda constitucional.

Brasflia, 15 de agosto de 1995.

LEI N° 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997

Dispõe sobre a organização dos
serviços de telecomunicações, a criação
e funcionamento de um órgão regulador
e outros aspectos institucionais, nos ter
mos da Emenda Constitucional n° 8, de
1995.

"Art. 103 .
§ 3°-A Nas ligações telefônicas realiza

das por meio de serviço de telefonia fixa co
mutada prestado em regime público, o assi
nante pagará apenas os pulsos e minutos
efetivamente utilizados.
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cia e Tecnologia, Comunicação e Informáti- minai, mas por meio de condições para seu uso efeti-
ca; e de Constituição e Justiça e de Reda- vo, conclamo os ilustres Pares a apoiar esta iniciativa.
ção (art. 54) - art. 24, 11) Sala das Sessões, 3 de outubro de 200. - Depu-

tado Marcelo Teixeira.o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei modifica a Lei n° 9.472, de 16 de

julho de 1997, que "Dispõe sobre a organização dos
serviços de telecomunicações, a criação e funciona
mento de um órgão regulador e outros aspectos insti
tucionais, nos termos da Emenda Constitucional n° 8,
de 1995", determinando que a estrutura tarifária dos
serviços de telefonia fixa comutada, prestados em re
gime público, seja formada apenas pela remuneração
das ligações efetuadas.

Art. 2° O art. 103 da Lei n° 9.472, de 16 de julho
de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte pará
grafo:

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.

Justificação

As elevadas tarifas cobradas pelas empresas
telefônicas vêm dificultando o acesso do cidadão de
baixa renda aos serviços. Nesse contexto, a universa
lização dos serviços preconizada pela Lei Geral de
Telecomunicações revela-se inviável, pois o usuário
abre mão do serviço ou perde o direito a usufruir des
te por não conseguir pagar a assinatura básica.

Esta situação tenderá a agravar-se se for posta
em prática a pretensão da Anatel de implementar a
tarifa fixa ou flat rate para a telefonia fixa comutada.
Hoje, as empresas-espelho já adotam essa modalida
de de pagamento, situando as suas mensalidades no
patamar dos R$90,00, o que inviabiliza o acesso do
usuário de baixa renda à telefonia.

Com o objetivo de assegurar ao consumidor me
nos favorecido o acesso à telefonia, oferecemos este
texto, que determina ao órgão regulador a definição
de um plano básico em que a tarifa seja formada ape
nas pela remuneração dos pulsos e minutos efetiva
mente usados pelo assinante, protegendo dessa for
ma o cliente que efetua pequeno número de ligações.

Em vista da importância de assegurar a univer
salização dos serviços, não apenas pela oferta do ter-
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TíTULO 11
Dos Serviços Prestados em Regime Público

CAPíTULO 11
Da Concessão

SEÇÃO IV
Das Tarifas

Art. 103. Compete à Agencia estabelecer a es
trutura tarifária para cada modalidade de serviço.

§ 1° A fixação, o reajuste e a revisão das tarifas
poderão basear-se em valor que corresponda à mé
dia ponderada dos valores dos itens tarifários.

§ 2° São vedados os subsídios entre modalida
des de serviços e segmentos de usuários, ressalvado
o disposto no parágrafo único do art. 81 desta lei.

§ 3° As tarifas serão fixadas no contrato de con
cessão, consoante edital ou proposta apresentada na
licitação.

§ 4° Em caso de outorga sem licitação, as tarifas
serão fixadas pela Agência e constarão do contrato
de concessão.

Art. 104. Transcorridos ao menos três anos da
celebração do contrato, a Agência poderá, se existir
ampla e efetiva competição entre as prestadoras do
serviço, submeter a concessionária ao regime de li
berdade tarifária.

§ 1° No regime a que se refere o caput, a con
cessionária poderá determinar suas próprias tarifas,
devendo comunicá-Ias à agência com antecedência
de sete dias de sua vigência.

§ 2° Ocorrendo aumento arbitrário dos lucros ou
práticas prejudiciais à competição, a agência restabe
lecerá o regime tarifário anterior, sem prejuízo das
sanções cabíveis.

PROJETO DE LEI N° 5.559, DE 2001
(Do Sr. Luiz Sérgio)

Modifica a Lei n° 9.472, de 16 de ju
lho de 1997, redefinindo os critérios para
a definição de tarifas dos serviços de te
lefonia fixa comutada, prestados em regi
me público.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 5.476,
de 2001)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei modifica a lei n° 9.472, de 16 de

julho de 1997, que "Dispõe sobre a organização dos
serviços de telecomunicações, a criação e funciona
mento de um órgão regulador e outros aspectos insti
tucionais, nos termos da Emenda Constitucional nO 8,
de 1995", determinando que a tarifa básica dos servi
ços de telefonia fixa comutada, prestados em regime
público, seja composta apenas da cobrança do uso
efetivo da linha.

Art. 2° O art. 103 da lei n° 9.472, de 16 de julho
de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte pará
grafo:

"Art. 103 .

§ 3°-A Para os serviços de telefonia
fixa comutada local, prestados em regime
público, será assegurada uma tarifa básica
simplificada, em que o assinante pagará
apenas os pulsos e minutos efetivamente
utilizados, sendo vedada a cobrança de as
sinatura mensal.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.

Justificação

Um dos pilares da atual política de telecomuni
cações é a, universalização dos serviços básicos, o
que na prática representaria a ampla oferta da telefo
nia fixa comutada residencial, alcançado todas as re
giões e faixas de renda.

Após estes primeiros anos decorridos da privati
zação, fica bastante claro que a oferta de infra-estru
tura deixou de ser o gargalo para acesso ao telefone.
Hoje, o crescimento da tarifa tornou-se o principal
empecilho à universalização.

Especialmente perniciosa é a cobrança da assi
natura básica residencial, pois esta impede que o
usuário de baixa renda administre o uso do telefone,
minimizando as chamadas feitas. A alegação de que
tal comportamento é deficitário para a operadora é
discutível. Na verdade, o custo de infra-estrutura já é
coberto pelos usuários hoje existentes. O usuário
marginal pouco agrega em custo do serviço. Além dis
so, a sua entrada na rede eleva o consumo dos dema
is usuários, ainda que o seu telefone seja usado ape
nas para receber ligações, trazendo assim vantagens
à operadora.

Para romper com esse circulo vicioso que impe
de a universalização real e eficaz da telefonia fixa co-
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mutada, apresentamos este texto, que obriga a que a
tarifa básica seja composta apenas pela cobrança
dos tempo efetivamente usado pelo assinante. Pre
tende-se, assim, reduzir a despesa com telefonia da
queles cidadãos que efetuam pequeno número de li
gações.

Acreditamos que iremos, dessa forma, assegu
rar a universalização dos serviços, não apenas pela
oferta do telefone, mas também pela redução da con
ta. Em vista da importância social da iniciativa, peço
aos ilustres Pares o apoio ao texto que ora oferece
mos.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2001. - De
putado Luiz Sérgio.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CEDI

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 8, DE 15 DE
AGOSTO DE 1995

Altera o inciso XI e a alínea A do in
ciso XII do art. 21 da Constituição Fede
ral

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte emenda ao tex
to constitucional:

Art. 1° O inciso XI e a alfnea a do inciso XII do
art. 21 da Constituição Federal passam a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. 21. Compete à União: .

XI - explorar, diretamente ou mediante
autorização, concessão ou permissão, os
serviços de telecomunicações, nos termos
da lei, que disporá sobre a organização dos
serviços, a criação de um órgão regulador e
outros aspectos institucionais,

XII- .
a) explorar, diretamente ou mediante

autorização, concessão ou permissão: a) os
serviços de radiodifusão sonora e de sons e
imagens;

Art. 2° É vedada a adoção de medida provisória
para regulamentar o disposto no inciso XI do art. 21
com a redação dada por esta emenda constitucional.

Brasília, 15 de agosto de 1995. - A Mesa da Câ
mara dos Deputados: Luís Eduardo, Presidente 
Ronaldo Perim, 1° Vice-Presidente - Beto Mansur,
2° Vice-Presidente - Wilson Campos, 1° Secretário

- Leopoldo Bessone, 2° Secretário - Benedito Do
mingos, 3° Secretário, - João Henrique, 4° Secretá
rio. - A Mesa do Senado Federal: José Sarney, Presi
dente - Teotonio Vilela Filho, 1° Vice-Presidente 
Júlio Campos, 2° Vice-Presidente - Odacir Soares,
1° Secretário - Renan Calheiros, 2° Secretário 
Levy Dias, 3° Secretário - Emandes Amorim, 4° Se
cretário.

lEI N° 9.472, DE 16 DE JUNHO DE 1997

Dispõe sobre a organização dos
serviços de telecomunicações, a criação
e funcionamento de um órgão regulador
e outros aspectos institucionais, nos ter
mos da Emenda Constitucional nO 8, de
1995.

LIVRO 111
Da Organização dos Serviços de

Telecomunicações

TíTULO 11
Dos Serviços Prestados em Regime Público

CAPíTULO 11
Da Concessão

SEÇÃO IV
Das Tarifas

Art. 103. Compete à agência estabelecer a es
trutura tarifária para cada modalidade de serviço.

§ 1° A fixação, o reajuste e a revisão das tarifas
poderão basear-se em valor que corresponda à mé
dia ponderada dos valores dos itens tarifários.

§ 2° São vedados os subsídios entre modalida
des de serviços e segmentos de usuários, ressalvado
o disposto no parágrafo único do art. 81 desta lei.

§ 3° As tarifas serão fixadas no contrato de con
cessão, consoante edital ou proposta apresentada na
licitação.

§ 4° Em caso de outorga sem licitação, as tarifas
serão fixadas pela agência e constarão do contrato de
concessão.

Art. 104. Transcorridos ao menos três anos da
celebração do contrato, a agência poderá, se existir
ampla e efetiva competição entre as prestadoras do



TVR ND 910, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 702/01

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.465, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 702/01
TVR N° 910/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 108, de 6 de março de 2001, que auto
riza a Associação de Recuperação, Con
servação e Preservação da Bacia do Rio
Pardo, a executar pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi-

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção de Recuperação, Conservação e Pre
servação da Bacia do Rio Pardo a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Ribas do Rio
Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54»

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Éaprovado o ato constante da Portaria n°

108, de 6 de março de 2001, que autoriza a Associa
ção de Recuperação, Conservação e Preservação da
Bacia do Rio Pardo a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Ribas do Rio Pardo,
Estado de Mato Grosso do Sul.

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

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2001. - De
putado César Bandeira, Presidente.
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serviço, submeter a concessionária ao regime de li- ço de radiodifusão comunitária, na cida-
berdade tarifária. de de Ribas do Rio Pardo, Estado de

§ 1° No regime a que se refere o caput, a con- Mato Grosso do Sul.
cessionária poderá determinar suas próprias tarifas, (Às Comissões de Ciência e Tecnolo-
devendo comunicá-Ias à agência com antecedência gia, Comunicação e Informática; e de Cons- .
de sete dias de sua vigência. tituição e Justiça e de Redação (art. 54»

§ 2° Ocorrendo aumento arbitrário dos lucros ou Senhores Membros do Congresso Nacional.
práticas prejudiciais à competição, a agência restabe- Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
lecerá o regime tarifário anterior, sem prejufzo das com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal. sub-
sanções cabfveis. meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa-
.................................................................................... 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, con
forme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 300, de 21 de junho de 2000 
Centro Cultural São Judas Tadeu, na cidade de Nite
rói- RJ;

2 - Portaria n° 392, de 31 de julho de 2000 
Associação Comunitária Cultural Limacampense, na
cidade de Lima Campos - MA;

3 - Portaria nO 393, de 31 de julho de 2000 
Associação Comunitária, Cultural e Comunicação
Social de Orobó, na cidade de Orabó - PE;

4 - Portaria nO 406, de 31 de julho de 2000 
Associação Comunitária de Itagibá, na cidade de Ita
gibá-BA:

5 - Portaria n° 476, de 14 de agosto de 2000
Fundação de Rádio de Fusão Comunitária Carlos Pe
reira, na cidade de Santa Luzia - BA;

6 - Portaria n° 577, de 22 de setembro de 2000
- Associação Comunitária Ave Branca para o Desen
volvimento Social, Cultural e Artfstico dos Moradores
da Praça do 0.1. - QNA - Taguatinga-DF, na cidade de
Taguatinga - DF;

7 - Portaria n° 630, de 5 de outubro de 2000
Fundação Obra Assistencial para Integração Social
da Comunidade, na cidade de São Vicente - RN;

8 - Portaria n° 676, de 25 de outubro de 2000 
Associação Beneficente Comunitária ABC
SHALON, na cidade de Cuiabá - MT;

9 - Portaria n° 677, de 25 de outubro de 2000 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Artfsti
co, Cultural e Social de Miranda - ACODAMI, na cida
de de Miranda - MS;

10- Portaria n° 683, de 25 de outubro de 2000 
Associação Comunitária de Amparo aos Artistas de
Cajazeira, na cidade Salvador - BA;

11 - Portaria n° 762, de 12 de dezembro de
2000 - Associação Comunitária São Raimundo No
nato de Tuntum, na cidade de Tuntum - MA;
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12 - Portaria n° 38, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Assistencial Cultural Padre Deóclides, na
cidade de Acari - RN;

13 - Portaria nO 104, de 22 de fevereiro de 2001
- Associação Rádio Clube Opção Comunitária na ci
dade de Catalão - GO;

14 - Portaria n° 108, de 6 de março de 2001 
Associação de Recuperação, Conservação e Preser
vação da Bacia do Rio Pardo, na cidade de Ribas do
Rio Pardo - MS;

15 - Portaria nO 116, de 6 de março de 2001 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Artísti
co e Cultural de Caracol, na cidade de Caracol - MS;
e

16 - Portaria n° 117, de 6 de março de 2001 
Associação Assistencial da Chapada (MC), na cida
de de Utinga - BA.

Brasflia, 29 de junho de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

MC 00144 EM

Brasllia, 26 de março de 2001

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

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação de Recupe
ração, Conservação e Preservação da Bacia do Rio
Pardo com sede na cidade de Ribas do Rio Pardo,
Estado de Mato Grosso do Sul, explore o serviço de
radiodifusão comunitária, em conformidade com o ca
put do art. 223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19
de fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua 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 desenvolvimento e a sedi
mentação da cultura geral das localidades postulan
tes.

3. Corno se depreende da importância da iniciati
va comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural, mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em to
dos os segmentos, e a todos esses núcleos populacio
nais.

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

o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53700.001206/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constituci
onais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 108, 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 nO 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53700.001206/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação de Recuperação,
Conservação e Preservação da Bacia do Rio Pardo,
com sede na Avenida Aureliano Moura Brandão, n°
748, Centro, na cidade de Ribas do Rio Pardo, Estado
de Mato Grosso do Sul, a executar serviço de radiodi
fusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direi
to de exclusividade.

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

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 200 27'00"S e longitude em
53°45'33"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 entida
de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me
ses a contar da data de publicação do ato de delibera
ção.

Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

Aviso n° 763 - C. Civil.

Brasflia, 29 de junho de 2001

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasllia - DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentrssimo Senhor Presidente República na qual
submete à apreciação do Congresso Nacional os



Aprova o ato que autoriza a Associa
ção de Recuperação, Conservação e Pre
servação da Bacia do Rio Pardo a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Ribas do Rio
Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2001

O Congresso Nacional decreta,

Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°
108, de 6 de março de 2001, que autoriza a Associa
ção de Recuperação, Conservação e Preservação da
Bacia do Rio Pardo a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária na eidade de Ribas do Rio Pardo,
Estado de Mato Grosso do Sul.

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

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. - De
putado Domiciano Cabral, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Domiciano Cabral, à TVR n°
910/01, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo
que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
César Bandeira, Presidente - Francistônio Pinto e Jú
lio Semeghini, Vice-presidentes - 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 Pareia
nello - João Almeida - Jorge Bittar - Jorge Pinheiro
José Rocha - Luiz Moreira - Luiz Piauhylino - Lufza
Erundina - Marçal Filho - Márcio Reinaldo Moreira 
Mário Assad Júnior - Nair Xavier Lobo - Ricardo Izar
- Saulo Coelho - Valdeci Paiva - Vic Pires Franco 
Yvonilton Gonçalves - Atua Lira - Gastão Vieira - Gil
berto Kassab - Kincas Mattos - Léo Alcântara - Luiz
Bittencourt - Márcio Fortes - Marcos de Jesus - Nel-

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Associação de Recuperação, Conservação e
Preservação da Bacia do Rio Pardo a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alfnea 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 nO 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro
cesso em questão, a Associação de Recuperação,
Conservação e Preservação da Bacia do Rio Pardo
atendeu aos requisitos da legislação especifica e re
cebeu autorização para executar serviço de radiodifu
são comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atentados
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos arts. 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
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atos que autorizam a execução de serviços de radio- às formalidades legais, motivos pelos quais somos
difusão comunitária, constantes das Portarias nOs pela homologação do ato do Poder Executivo, na for-
300, de 21 de junho de 2000; 392, 393 e 406, de 31 de ma do projeto de decreto legislativo que ora apresen-
julho de 2000; 476, de 14 de agosto de 2000; 577, de tamos.
22 de setembro de 2000; 630, de 5 de outubro de Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. - De-
2000; 676, 677 e 683, de 25 de outubro de 2000; 762, putado Domiciano Cabral, Relator.
de 12 de dezembro de 2000; 38 e 104 de 22 de fevere
iro de 2001; e 108,116 e 177, de 6de marçode2001.

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

COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA



Brasília, 3 de agosto de 2001

ExcelenUssimo 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 Educativa e Cultural Rio Preto, na
cidade de Unar, Estado de Minas Gerais (Pro
cesso nO 53710.000120/00);

• Fundação de Apoio ao Ensino, Pe&luisa e Exten·
são - FAEPE, na cidade de Lavras, Estado de Mi
nas Gerais (Processo n° 53710.001228/00);

• Fundação Ubaense de Educação e Cultura,
na cidade de Ubá, Estado de Minas Gerais
(Processo n° 53000.002979/00);

• Fundação Cristiano Varella, na cidade de
Muriaé, Estado de Minas Gerais (Processo
n° 53000.005941/99);

• Fundação Walpecar - Waldevino Pereira De
Carvalho, na cidade de Umuarama, Estado
do Paraná (Processo n° 53000.007612/00);

Aprova o ato que outorga conces
são à Fundação Educativa e Cultural Rio
Preto para executar serviço de radiodifu
são de sons e imagens, com fins exclusi
vamente educativos, na cidade de Unar,
Estado de Minas Gerais.

(À ComissãO de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54»

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.522, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM n° 991/01
TVR n° 1.098/01
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son Meurer - Neuton Lima - Salvador Zimbaldi e Sér- meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa-
gio Reis. nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2001. - De- de Estado das Comunicações, o ato constante do De-
putado César Bandeira, Presidente. ereto de 6 de setembro de 2001 , que "outorga conces

são às entidades que menciona, para executar serviço
de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusiva
mente educativos, e dá outras providências". As enti
dades mencionadas são as seguintes:

1 - Fundação Educativa e Cultural Rio Preto, na
cidade de Unaí - MG;

2 - Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e
Extensão - FAEPE, na cidade de Lavras - MG;

3 - Fundação Ubaense de Educação e Cultura,
na cidade de Ubá - MG;

4 - Fundação Cristiano Varella, na cidade de
Muriaé- MG;

5 - Fundação Walpecar - Waldevino Pereira de
Carvalho, na cidade de Umuarama - PR;

6 - Fundação Valentin Bruzon, na cidade de Iva
iporã - PR

7 - Fundação União de Comunicação, na cida
de de São João da Boa Vista - SP; e

8 - Fundação de Assistência e Educação 
FAESA, na cidade de Colatina - ES.

Brasflia, 17 de setembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

MC00377 EM

TVR N° 1.098, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM n° 991/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 6 de setembro de 2001, que outorga
concessão à Fundação Educativa e Cul
tural Rio Preto para executar, pelo prazo
de quinze anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente edu
cativos, na cidade de Unaí, Estado de Mi
nas Gerais.

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

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

com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, sub-

o Congresso Nacional decreta,
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 6 de setembro de 2001 , que outorga concessão à
Fundação Educativa e Cultural Rio Preto, para execu
tar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão de sons e imagens,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de
Unaí, Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.



Em 17 de setembro de 2001

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na

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

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca
put, da Constituição, e 34, § 1° da Lei n° 4.117, de 27
de agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no art.
14, § 2°, do Decreto-Lei n° 236, de 28 de fevereiro de
1967, e no § 1° do art. 13 do Regulamento de Servi
ços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n°
52.795, de 31 de outubro de 1963,

Decreta:
Art. 1° Fica outorgada concessão às entidades

abaixo mencionadas, para executar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusiva
mente educativos:
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• Fundação Valentin Bruzon, na cidade de lvaporã, 1- Fundação Educativa e Cultural Rio Preto, na
Estadocb Paraná (Procesro n° 53000.00(716101); cidade de Unaf, Estado de Minas Gerais (Processo n°

• Fundação União de Comunicação, na cidade 53710.000120/00);
de São João da Boa Vista, Estado de São Pa- 11 - Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e
ulo (Processo n° 53830.000341/00); e Extensão - FAEPE, na cidade de Lavras, Estado de

• Fundação de Assistência e Educação _ Minas Gerais (Processo nO 53710.001228/00);
FAESA, na cidade de Colatina, Estado do Espf- 111- Fundação Ubaense de Educação e Cultura,
rito Santo (Processo n° 53000.008475/00). na cidade de Ubá, Estado de Minas Gerais (Processo

2. De acordo com o art. 14, § 2°, do Decreto-Lei nO 53000.002979/~0); . . .
n°236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o § 1° do art. . IV - Fundaçao Cn~tlano Var~lIa, na Cidade de
13 do Regulamento de Serviços de Radiodifusão, Munaé, Estado de Minas GeraIs (Processo n°
aprovado pelo Decreto n052.795, de31 de outubro de 53000.005941/9:,>; ..
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n0 V - Fund~çao Walpecar - Waldevlno PereIra de
2.108, de 24 de dezembro de 1996, não dependerá Carvalho, n~Cidade de Umuararna, Estado do Paraná
de edital a outorga para execução de serviço de radio- (Processo n 53000.007612/00);
difusão com fins exclusivamente educativos. VI - Fundação Valentin Bruzon, na cidade de

3. Cumpre ressaltar que os pedidos se encon- Ivaiporã, Estad~ do Paraná (Processo n°
tram devidamente instrufdos, de acordo com a legisla- 53000.000716/01)~._ . _ .
ção aplicável, demonstrando possuírem as entidades VII:: Fun~açaoUnlao.de Comunlcaçao~na clda-
as qualificações exigidas para a execução do serviço. de de Sao Joao da Boa Vista, Estado de Sao Paulo

(Processo n° 53830.000341/00); e
4. Esclareço que, nos termos do § 3° do art. 223 VIII F nd ça- DA' t-' Ed -

d C
.. - F - u a o e SSIS encla e ucaçao -

a onstltUlçao ederal, o ato de outorga somente FAESA na c'd d d C I t' E t d dE"t
d . á f't I . ó d I'b - d C ,I a e e o a Ina, s a o o spm o

pro uZlr e. elos egals ap s . ~ I er~çao o. on- Santo (Processo n° 53000.008475/00).
gresso NaCional, para onde soliCito seja encamlnha- , . -
do o referido ato, acompanhado dos processos cor- Par~grafo unJco..As conc.e~soes ora outorga?as
respondentes reger-se-ao pelo Código BraSileiro de Telecomunlca-

. . . .. . ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
Respeitosamente, - PImenta da VeIga, Ministro assumidas pelas outorgadas.

de Estado das Comunicações. Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais
DECRETO DE 6 DE SETEMBRO DE 2001 após deliberação do Congresso Nacional, nos termos

do § 3° do art. 223 da Constituição.
Art. 3° Os contratos decorrentes destas conces

sões deverão ser assinados dentro de sessenta dias,
a contar da data da publicação da deliberação de que
trata o art. 2°, sob pena de tomarem-se nulos, de ple
no direito, os atos de outorga.

Art. 4° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Brasflia, 6 de setembro de 2001; 180° da Inde
pendência e 113° da República. - Fernando Henri
que Cardoso.

Aviso nO 1.080 - C. Civil



Aprova o ato que outorga conces
são à Fundação Educativa e Cultural Rio
Preto para executar serviço de radiodifu
são de sons e imagens, com fins exclusi
vamente educativos, na cidade de Unaf,
Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2001

O Congresso Nacional Decreta,

Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto
de 6 de setembro de 2001, que outorga concessão à
Fundação Educativa e Cultural de Rio Preto, para
executar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e ima
gens, com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Unaf, Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 8 de novembro de 2001. 
Deputado Luiz Moreira, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado Luiz Moreira, à TVR n° 1.098/01 , nos termos
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
César Bandeira, Presidente - Júlio Semeghini,
Vice-presidente - Agnaldo Muniz - Alberto Goldman
- Aldo Arantes - Ana Corso - Arolde de Oliveira - Au
gusto Franco - Babá - Benito Gama - Bispo Wander
val- Corauci Sobrinho - Domiciano Cabral- Dr. Hélio
- Eunício Oliveira - Gilmar Machado - Hermes Parci
anello - íris Simões - João Almeida - Jorge Bittar
Jorge Pinheiro - José Rocha - Luiz Moreira - Luiz Pi
auhylino - Luíza Erundina - Marçal Filho - Márcio Re
inaldo Moreira - Mário Assad Júnior - Maurílio Ferrei
ra Lima - Nárcio Rodrigues - Olímpio Pires - Oliveira
Filho - Paulo Marinho - Pedro Canedo - Pedro Irujo 
Ricardo Izar - Santos Filho - Saulo Coelho - Valdeci
Paiva - Vic Pires Franco - Gilberto Kassab - Gustavo
Fruet - Jonival Lucas Júnior - José Carlos Aleluia 
Léo Alcântara - Marcelo Barbieri - Nélson Meurer 
Sérgio Barcellos e Sérgio Reis.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001.
Deputado César Bandeira, Presidente.
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qual submete à apreciação do Congresso Nacional o homologação do ato do Poder Executivo, na forma do
ato constante do Decreto de 6 de setembro de 2001 , Projeto de Decreto Legislativo em anexo.
que "outorga concessão às entidades que menciona, Sala da Comissão, 8 de novembro de 2001. -
para executar serviço de radiodifusão de sons e ima- Deputado Luiz Moreira, Relator.
gens, com fins exclusivamente educativos, e dá ou
tras providências".

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

I - Relatório

De acordo com o disposto no art. 49, inciso XII,
combinado com o § 3° do art. 223, da Constituição Fe
deral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica submete à consideração do Congresso Nacio
nal, acompanhado da Exposição de Motivos n° 377,
de 3 de agosto de 2001, do Senhor Ministro de Esta
do das Comunicações, o ato constante do Decreto de
6 de setembro de 2001, que outorga concessão às
entidades que menciona, dentre as quais a Fundação
Educativa e Cultural Rio Preto, 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 Unaf, Esta
do de Minas Gerais.

Em sua Exposição de Motivos o Senhor Ministro
esclarece que o ato de outorga está amparado juridi
camente e que a entidade demonstra possuir as qua
lificações exigidas para a execução do serviço, o que
o levou a outorgar a concessão.

Nos termos constitucionais e regimentais a ma
téria foi submetida ao exame desta Comissão, cum
prindo-nos opinar sobre os aspectos técnicos e for
mais da matéria.

É o Relatório.

11 - Voto do Relator

O exame dos autos do processo administrativo
n° 53710.000120/00, que outorga canal de televisão
educativa à Fundação Educativa e Cultural Rio Preto,
mostra que a instituição cumpriu todas as exigências
legais aplicáveis, atendendo inclusive as normas es
tabelecidas no Ato Normativo n° 1, de 1999, que regu
la os procedimentos desta Comissão no exame dos
processos relacionados com a radiodifusão. Ressal
te-se que de acordo com o Regulamento dos Servi
ços de Radiodifusão, com a redação dada pelo De
creto n° 2.1 08 de 24 de dezembro de 1996, não de
pende de edital a outorga para execução de serviço
de radiodifusão com fins exclusivamente educativos.

Diante do exposto e tendo o processo cumprido
as formalidades técnicas e jurídicas cabíveis, voto
pela aprovação da TVR n° 1.098/2001, ou seja pela
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.523, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM n° 991/01
TVR n° 1.099/01

Aprova o ato que outorga conces
são à Fundação de Apoio ao Ensino,
Pesquisa e Extensão - FAEPE para exe
cutar serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente edu
cativos, na cidade de Lavras, Estado de
Minas Gerais.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))

O Congresso Nacional decreta,
Art. 10 É aprovado o ato constante do Decreto

de 6 de setembro de 2001, que outorga concessão à
Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
- FAEFE, para executar, pelo prazo de quinze anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
de sons e imagens, com fins exclusivamente educati
vos, na cidade de Lavras, Estado de Minas Gerais.

publicação.
Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na

data de sua publicação.
Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001.

Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR ~ 1.099, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM nO 991/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 6 de setembro de 2001, que outorga
concessão à Fundação de Apoio ao Ensi
no, Pesquisa e Extensão - FAEPE para
executar, pelo prazo de quinze anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radi
odifusão de sons e imagens, com fins ex
clusivamente educativos, na cidade de
Lavras, Estado de Minas Gerais.

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

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

com o § 30 do art. 223, da Constituição Federal, sub-
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do Oe-

ereto de 6 de setembro de 2001, que "outorga con
cessão às entidades que menciona, para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, e dá outras providencias".
As entidades mencionadas são as seguintes:

1 - Fundação Educativa e Cultural Rio Preto, na
cidade de Unaí - MG;

2 - Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e
Extensão - FAEPE, na cidade de Lavras - MG;

3 - Fundação Ubaense de Educação e Cultura,
na cidade de Ubá - MG;

4 - Fundação Cristiano Varella, na cidade de
Muriaé- MG;

5 - Fundação Walpecar - Waldevino Pereira de
Carvalho, na cidade de Umuarama - PR;

6- Fundação Valentin Bruzon, na cidade de Iva
iporã - PR;

7 - Fundação União de Comunicação, na cida
de de São João da Boa Vista - SP; e

8 - Fundação de Assistência e Educação 
FAESA, na cidade de Colatina - ES.

Brasília, 17 de setembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

MC377 EM

Brasília, 3 de agosto de 2001

Excelentrssimo 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 Educativa e Cultural Rio Preto, na
cidade de Unaí, Estado de Minas Gerais (Pro
cesso n° 53710.000120/00);

• Fundação de Apoio ao Ensino, Pes:juisa e Exten
são - FAEPE, na cidade de Lavras, Estado de Mi
nas Gerais (Processo n° 5371 0.001228/00);

• Fundação Ubaense de Educação e Cultura,
na cidade de Ubá, Estado de Minas Gerais
(Processo n° 53000.002979/1 00);

• Fundação Cristiano Varella, na cidade de Mu
riaé, Estado de Minas Gerais (Processo n°
53000.005941/99);

• Fundação Walpecar - Waldevino Pereira de
Carvalho, na cidade de Umuarama, Estado
do Paraná (Processo n° 53000.007612/00);

• Fundação Valentin Bruzon, na cidade de Ivai
porã, Estado do Paraná (Processo n°
53000.000716/01 );



A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasflia - 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 6 de setembro de 2001,
que "outorga concessão às entidades que menciona,
para executar serviço de radiodifusão de sons e ima-

DECRETO DE 6 DE SETEMBRO DE 2001

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

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca
put, da Constituição, e 34, § 1° da Lei n04.117, de 27
de agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no art.
14, § 2°, do Decreto-Lei n° 236, de 28 de fevereiro de
1967, e no § 1° do art. 13 do Regulamento de Servi
ços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nO
52.795, de 31 de outubro de 1963,

Decreta:
Art. 1° Fica outorgada concessão às entidades

abaixo mencionadas, para executar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusiva
mente educativos:

I - Fundação Educativa e Cultural Rio Preto, na
cidade de Unaí, Estado de Minas Gerais (Processo n°
53710.000120/00);
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• Fundação União de Comunicação, na Cidade 11 - Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e
de São João da Boa Vista, Estado de São Pa- Extensão - FAEPE, na cidade de Lavras, Estado de
ulo (Processo n° 53830.000341/00); e Minas Gerais (Processo n° 53710.001228/00);

• Fundação de Assistência e Educação - FAESA, 111- Fundação Ubaense de Educação e Cultura,
na cidade de Colatina, Estado do Espírito Santo na cidade de Ubá, Estado de Minas Gerais (Processo
(Processo n° 53000.008475/(0). n° 53000.002979/00);

2. De acordo com o art. 14, § 2°, do Decreto-Lei IV - Fundação Cristiano Varella, na cidade de
n0236,de28defevereirode 1967,ecomo§ 1°doart. Muriaé, Estado de Minas Gerais (Processo n°
13 do Regulamento de Serviços de Radiodifusão, 53000.005941/99);
aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de V - Fundação Walpecar - Waldevino Pereira de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n° Carvalho, na cidade de Umuarama, Estado do Paraná
2.108, de 24 de dezembro de 1996, não dependerá (Processo nO 53000.007612/00);
de edital a outorga para execução de serviço de radio- VI- Fundação VaJentin Bruzon, na cidade de Ivai-
difusão com fins exclusivamente educativos. porã, Estado do Paraná (Processo n053oo0.000716101);

3. Cumpre ressaltar que os pedidos se encon- VII- Fundação União de Comunicação, na cida-
tram devidamente instruídos, de acordo com a legis- de de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo
lação aplicável, demonstrando possuírem as entida- (Processo n° 53830.000341/00); e
des as qualificações exigidas para a execução do ser- VIII - Fundação de Assistência e Educação _
viço. FAESA, na cidade de Colatina, Estado do Espírito

4. Esclareço que, nos termos do § 3° do art. 223 Santo (Processo n053000.008475/00).
da Constituição Federal, o ato de outorga somente Parágrafo único. As concessões ora outorgadas
produzirá efeitos legais após deliberação do Con- reger-se-ão pelo Código Brasileiro de Telecomunica-
gresso Nacional, para onde solicito seja encaminha- ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
do o referido ato, acompanhado dos processos cor- assumidas pelas outorgadas.

respondentes. Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis- após deliberação do Congresso Nacional, nos termos

tro de Estado das Comunicações do §.3° do art. 223 da Constituição.

Art. 3° Os contratos decorrentes destas conces
sões deverão ser assinados dentro de sessenta dias,
a contar da data da publicação da deliberação de que
trata o art. 2°, sob pena de tomarem-se nulos, de ple
no direito, os atos de outorga.

Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 6 de setembro de 2001; 180° da Inde
pendência e 113° da República. - Fernando Henri
que Cardoso.

Aviso nO 1.080 - C.Civil

Em 17 de setembro de 2001



Aprova o ato que outorga conces
são à Fundação de Apoio ao Ensino,
Pesquisa e Extensão - FAEPE para exe
cutar serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente edu
cativos, na cidade de Lavras, Estado de
Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta,

Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto
de 6 de setembro de 2001 , que outorga concessão à
Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
- FAEPE, para executar, pelo prazo de quinze anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
de sons e imagens, com fins exclusivamente educati
vos, na cidade de lavras, Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2001. 
Deputado Luiz Moreira, Relator

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Luiz Moreira, à TVR n° 1.099/01,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
César Bandeira, Presidente - Júlio Semeghini,
Vice-presidente - Agnaldo Muniz - Alberto Goldman
- Aldo Arantes - Ana Corso - Arolde de Oliveira - Au
gusto Franco - Babá - Benito Gama - Bispo Wander
val- Corauci Sobrinho - Domiciano Cabral- Dr. Hélio
- Eunfcio Oliveira - Gilmar Machado - Hermes Parci
anello - íris Simões - João Almeida - Jorge Bittar 
Jorge Pinheiro - José Rocha - Luiz Moreira - Luiz Pi
auhylino - Lufza Erundina - Marçal Filho - Márcio Re
inaldo Moreira - Mário Assad Júnior - Maurílio Ferrei
ra Lima - Nárcio Rodrigues - Olfmpio Pires - Oliveira
Filho - Paulo Marinho - Pedro Canedo - Pedro Irujo 
Ricardo Izar - Santos Filho - Saulo Coelho - Valdeci
Paiva - Vic Pires Franco - Gilberto Kassab - Gustavo
Fruet - Jonival Lucas Júnior - José Carlos Aleluia 
Léo Alcântara - Marcelo Barbieri - Nélson Meurer 
Sérgio Barcellos e Sérgio Reis.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

I - Relatório

De acordo com o disposto no art. 49, inciso XII,
combinado com o § 3° do art. 223, da Constituição Fe
deral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica submete à consideração do Congresso Nacio
nal, acompanhado da Exposição de Motivos nO 377,
de 3 de agosto de 2001, do Senhor Ministro de Esta
do das Comunicações, o ato constante do Decreto de
6 de setembro de 2001, que outorga concessão às
entidades que menciona, dentre as quais a Fundação
de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão - FAEPE,
para executar, pelo prazo de quinze anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente educativos, na ci
dade de Lavras, Estado de Minas Gerais.

Em sua Exposição de Motivos o Senhor Ministro
esclarece que o ato de outorga está amparado juridi
camente e que a entidade demonstra possuir as qua
lificações exigidas para a execução do serviço, o que
o levou a outorgar a concessão.

Nos termos constitucionais e regimentais a ma
téria foi submetida ao exame desta Comissão, cum
prindo-nos opinar sobre os aspectos técnicos e for
mais da matéria.

É o Relatório.

11 - Voto do Relator

Oexame dos autos do processo administrativo n°
53710.001228/00, que outorga canal de televisão edu
cativa à Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e
Extensão - FAEPE, mostra que a instituição cumpriu to
das as exigências legais aplicáveis, atendendo inclusive
as normas estabelecidas no Ato Nonnativo n° 1, de
1999, que regula os procedimentos desta Comissão no
exame dos processos relacionados com a radiodifusão.
Ressane-se que de acordo com o Regulamento dos
Serviços de RadiOdifusão, com a redação dada pelo
Decreto n02.108, de 24 de dezembro de 1996, não de
pende de edital a outorga para execução de serviço de
radiodifusão cOm fins exclusivamente educativos.

Diante do exposto e tendo o processo cumprido
as formalidades técnicas e jurídicas cabíveis, voto
pela aprovação da TVR n° 1.099/2001, ou seja pela
homologação do ato do Poder Executivo, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo em anexo.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2001. 
Deputado Luiz Moreira, Relator.
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gens, com fins exclusivamente educativos, e dá ou- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
tras providências". N° , DE 2001

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.524, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM n° 991/01
TVR n° 1.100/01

Aprova o ato que outorga conces
são à Fundação Ubaense de Educação e
Cultura, para executar serviço de radiodi
fusão de sons e imagens, com fins exclu
sivamente educativos, na cidade de Ubá,
Estado de Minas Gerais.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))

O Congresso Nacional decreta,
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 6 de setembro de 2001, que outorga concessão à
Fundação Ubaense de Educação e Cultura, para exe
cutar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de
Ubá, Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001.
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 1.100, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 991/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 6 de setembro de 2001, que outorga
concessão à Fundação Ubaense de Edu
cação e Cultura para executar, pelo prazo
de quinze anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente edu
cativos, na cidade de Ubá, Estado de Mi
nas Gerais.

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

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do 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 6
de setembro de 2001 , que "outorga concessão às enti
dades que menciona, para executar serviço de radiodi-

fusão de sons e imagens, com fins exclusivamente
educativos, e dá outras providencias". As entidades
mencionadas são as seguintes:

1 - Fundação Educativa e Cultural Rio Preto, na
cidade de Unar - MG;

2 - Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e
Extensão - FAEPE, na cidade de Lavras - MG;

3 - Fundação Ubaense de Educação e Cultura,
na cidade de Ubá - MG;

4 - Fundação Cristiano Varella, na cidade de
Muriaé-MG;

5 - Fundação Walpecar - Waldevino Pereira de
Carvalho, na cidade de Umuarama - PR;

6 - Fundação Valentin Bruzon, na cidade de Iva
iporã- PR

7 - Fundação União de Comunicação, na cida
de de São João da Boa Vista - SP; e

8 - Fundação de Assistência e Educação 
FAESA, na cidade de Colatina - ES.

Brasrlia, 17 de setembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

MC 377 EM

Brasrlia, 3 de agosto de 2001

Excelentrssimo 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 Educativa e Cultural Rio Preto, na
cidade de Unar, Estado de Minas Gerais (Pro
cesso nO 5371 0.000120/00);

• Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e
Extensão - FAEPE, na cidade de Lavras,
Estado de Minas Gerais (Processo n°
53710.001228/00);

• Fundação Ubaense de Educação e Cultura,
na cidade de Ubá, Estado de Minas Gerais
(Processo n° 53000.002979/00);

• Fundação Cristiano Varella, na cidade de Mu
riaé, Estado de Minas Gerais (Processo n°
53000005941/99);

• Fundação Walpecar - Waldevino Pereira de
Carvalho, na cidade de Umuarama, Estado
do Paraná (Processo nO 53000.007612/00);

• Fundação Valentin Bruzon, na cidade de Ivai
porã, Estado do Paraná (Processo n°
53000.000716/01 );



Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentfssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 6 de setembro de 2001,
que "Outorga concessão às entidades que menciona,
para executar serviço de radiodifusão de sons e ima-

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

DECRETO DE 6 DE SETEMBRO DE 2001

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e223, ca
put, da Constituição, e 34, § 1° da Lei n° 4.117, de 27
de agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no art.
14, § 2°, do Decreto-Lei n° 236, de 28 de fevereiro de
1967, e no § 1° do art. 13 do Regulamento de Servi
ços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n°
52.795, de 31 de outubro de 1963,

Decreta:
Art. 1° Fica outorgada concessão às entidades

abaixo mencionadas, para executar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusiva
mente educativos:

I - Fundação Educativa e Cultural Rio Preto, na
cidade de Unal, Estado de Minas Gerais (Processo n°
53710.000120/00);
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• Fundação União de Comunicação, na cidade 11 - Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e
de São João da Boa Vista, Estado de São Pa- Extensão - FAEPE, na cidade de Lavras, Estado de
ulo (Processo n° 53830.000341/00); e Minas Gerais (Processo n° 53710.001228/00);

• Fundação de Assistência e Educação - FAESA, 111- Fundação Ubaense de Educação e Cultura,
na cidade de Colatina, Estado do Esplrito santo na cidade de Ubá, Estado de Minas Gerais (Processo
(Processo nO 53000.008475/00). n° 53000.002979/00);

2. De acordo com o art. 14, § 2°, do Decreto-Lei IV - Fundação Cristiano Varella, na cidade de
n0236, de 28defevereirode 1967, ecomo§ 1°do art. Muriaé, Estado de Minas Gerais (Processo n°
13 do Regulamento de Serviços de Radiodifusão, 53000.005941/99);
aprovado pelo Decreto nO 52.795, de 31 de outubro de V - Fundação Walpecar - Waldevino Pereira de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nO Carvalho, na cidade de Umuarama, Estado do Paraná
2.108, de 24 de dezembro de 1996, não dependerá (Processo n° 53000.007612/00);
de edital a outorga para execução de serviço de radio- VI- Fundaçao Valentin Bruzon, na cidade de Ivai-
difusão com fins exclusivamente educativos. porã, Estado do Paraná (Processo n° 53000.000716/01);

3. Cumpre ressaltar que os pedidos se encon- VII- Fundação União de Comunicação, na cida-
tram devidamente instruIdos, de acordo com a legis- de de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo
lação aplicável, demonstrando possufrem as entida- (Processo n° 53830.000341/00): e
des as qualificações exigidas para a execução do ser- VIII - Fundação de Assistência e Educação -
viço. FAESA, na cidade de Colatina, Estado do Esplrito

4. Esclareço que, nos termos do § 3° do art. 223 Santo (Processo nO 53000.008475/00).
da Constituição Federal, o ato de outorga somente Parágrafo único. As concessões ora outorgadas
produzirá efeitos legais após deliberação do Con- reger-se-ão pelo Código Brasileiro de Telecomunica-
gresso Nacional, para onde solicito seja encaminha- ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
do o referido ato, acompanhado dos processos cor- assumidas pelas outorgadas.
respondentes. Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
de Estado das Comunicações. do § 3° do art. 223 da Constituição.

Art. 3° Os contratos decorrentes destas conces
sões deverão ser assinados dentro de sessenta dias,
a contar da data da publicação da deliberação de que
trata o art. 2°, sob pena de tomarem-se nulos, de ple
no direito, os atos de outorga.

Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasflia, 6 de setembro de 2001; 180a da Inde
pendência e 1138 da República. - Fernando Henri
que Cardoso.

Aviso nO 1.080 - C. Civil

Em 17 de setembro de 2001

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



Aprova o ato que outorga conces
são à Fundação Ubaense de Educação e
Cultura, para executar serviço de radiodi
fusão de sons e imagens, com fins exclu
sivamente educativos, na cidade de Ubá,
Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta,

Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto
de 6 de setembro de 2001 , que outorga concessão à
Fundação Ubaense de Educação e Cultura, para exe
cutar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de
Ubá, Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2001. 
Deputado Luiz Moreira, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Luiz Moreira, à TVR nO 1.100/01,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
César Bandeira, Presidente - Júlio Semeghini,
Vice-presidente - Agnaldo Muniz - Alberto Goldman
- Aldo Arantes - Ana Corso - Arolde de Oliveira - Au
gusto Franco - Babá - Benito Gama - Bispo Wander
val- Corauci Sobrinho - Domiciano Cabral- Dr. Hélio
- Eunício Oliveira - Gilmar Machado - Hermes Parci
anello - [ris Simões - João Almeida - Jorge Bittar 
Jorge Pinheiro - José Rocha - Luiz Moreira - Luiz Pi
auhylino - Luíza Erundina - Marçal Filho - Márcio Re
inaldo Moreira - Mário Assad Júnior - Maurílio Ferrei
ra Lima - Nárcio Rodrigues - Olímpio Pires - Oliveira
Filho - Paulo Marinho - Pedro Canedo - Pedro Irujo
Ricardo Izar - Santos Filho - Saulo Coelho - Valdeci
Paiva - Vic Pires Franco - Gilberto Kassab - Gustavo
Fruet - Jonival Lucas Júnior - José Carlos Aleluia 
Léo Alcântara - Marcelo Barbieri - Nélson Meurer 
Sérgio Barcellos e Sérgio Reis.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.
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gens, com fins exclusivamente educativos, e dá ou- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
tras providências". N° , DE 2001

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

1- Relatório

De acordo com o disposto no art. 49, inciso XII,
combinado com o § 3° do art. 223, da Constituição Fe
deral, o Excelentfssimo Senhor Presidente da Repú
blica submete à consideração do Congresso Nacio
nal, acompanhado da Exposição de Motivos n° 377,
de 3 de agosto de 2001 , do Senhor Ministro de Esta
do das Comunicações, o ato constante do Decreto de
6 de setembro de 2001, que outorga concessão às
entidades que menciona, dentre as quais à Fundação
Ubaense de Educação e Cultura, 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 Ubá, Esta
do de Minas Gerais.

Em sua Exposição de Motivos o Senhor Ministro
esclarece que o ato de outorga está amparado juridi
camente e que a entidade demonstra possuir as quac

lificações exigidas para a execução do serviço, o que
o levou a outorgar a concessão.

Nos termos constitucionais e regimentais a ma
téria foi submetida ao exame desta Comissão, cum
prindo-nos opinar sobre os aspectos técnicos e for
mais da matéria.

É o Relatório.

11 - Voto do Relator

O exame dos autos do processo administrativo n°
53000.002979/00, que outorga canal de televisão edu
cativa à Fundação Ubaense de Educação e Cultura,
mostra que a instituição cumpriu todas as exigências
legais aplicáveis, atendendo inclusive as normas esta
belecidas no Ato Normativo n° 1, de 1999, que regula
os procedimentos desta Comissão no exame dos pro
cessos relacionados com a radiodifusão. Ressalte-se
que de acordo com o Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, com a redação dada pelo Decreto n°
2.108, de 24 de dezembro de 1996, não depende de
edital a outorga para execução de serviço de radiodifu
são com fins exclusivamente educativos.

Diante do exposto e tendo o processo cumprido
as formalidades técnicas e jurídicas cabíveis, voto
pela aprovação da TVR n° 1.100/2001, ou seja pela
homologação do ato do Poder Executivo, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo em anexo.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2001. 
Deputado Luiz Moreira.



PORTARIA N° 357, DE 5 DE JULHO 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 Radio
difusão, aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de 1996, e ten
do em vista o que consta do Processo Administrativo
n° 53640.000214/98, resolve:

Art. 1° Outorgar permissão à Fundação Educar
Brasil de Radiodifusão para executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Vitória da
Conquista, Estado da Bahia.

Art. 2° A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumi
das pela outorgada.

Art. 3° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° art. 223 da Constituição.

Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

TVR tf> 1.110, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 992/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
na 357, de 5 de julho de 2001, que outor
ga permissão à Fundação Educar Brasil
de Radiodifusão para executar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusi
vamente educativos, na cidade de Vitória
da Conquista, Estado da Bahia.

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

Senhores Membros do Congresso Nacional, nos
termos do art. 49, inciso XII, combinado com o § 3° do
art. 223, da Constituição Federal, submeto à aprecia
ção de Vossas Excelências, acompanhadas de
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Esta
do das Comunicações, permissões para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida-
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO de, serviços de radiodifusão sonora em freqüência
tf> 1.525, DE 2001 modulada, com fins exclusivamente educativos, con-

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, forme os seguintes atos e entidades:
Comunicação e Informática) 1 - Portaria n° 154, de 27 de março de 2001 -

MENSAGEM n° 992/01 Fundação Cesumar, na cidade de Maringá - PR;
TVR nO 1.110/01 2 - Portaria nO 193, de 17 de abril de 2001 - Fun-

Aprova o ato que outorga permis- dação Cultural e Educacional de Itajaí, na cidade de
são à Fundação Educar Brasil de Radio- Itajaí - SC:
difusão para explorar serviço de radiodi- 3 - Portaria n°235, de 18 de abril de 2001 - Fun·
fusão sonora em freqüência modulada, dação Rádio Educativa de Iporá - FUNREI, na cidade
com fins exclusivamente educativos, na de Iporá - GO;
cidade de Vitória da Conquista, Estado 4 - Portaria n0356, de 5 de julho de 2001 - Fun-
da Bahia. dação Educativa Salesiana Padre Cícero, na cidade

(À Comissão de Constituição e Justiça de Juazeiro do Norte - CE;
e de Redação (art. 54)) 5 - Portaria n0357, de 5 de julho de 2001 - Fun-

O Congresso Nacional decreta, dação Educar Brasil de Radiodifusão, na cidade de
Art. 1° Éaprovado o ato constante da Portaria n0 Vitória da Conquista - BA;

357, de 5 de julho de 2001, que outorga permissão à 6 - Portaria nO 371. de 5 de julho de 2001 - Fun-
Fundação Educar Brasil de Radiodifusão para explo- dação Educativa e Cultural do Sistema de Radiodifu-
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi- são "Cidade das Árvores", na cidade de Araras - SP; e
dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 7 - Portaria n° 385. de 12 de julho de 2001 -
modulada, com fins exclusivamente educativos, na ci- Fundação Cantares de Salomão, na cidade de Cuia-
dade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia. bá - MT.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na Brasília, 17 de setembro de 2001. - Fernando
data de sua publicação. Henrique Cardoso.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001.
Deputado César Bandeira, Presidente.
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MC 00423 EM

Brasilia, 15 de agosto de 2001

Excelentfssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência o Processo nO

53640.000214/98, de interesse da Fundação Educar
Brasil de Radiodifusão, objeto de permissão para exe
cutar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na ci
dade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia.

2. De acordo com o art. 13, § 1°, do Regulamen
to dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo De
creto n° 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a re
dação que lhe foi dada pelo Decreto n° 2.108, de 24
de dezembro de 1996, não dependerá de edital a ou
torga para execução de serviço de radiodifusão com
fins exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra
devidamente instruIdo, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualifi
cações exigidas para a execução do serviço, o que
me levou a outorgar a permissão, nos termos da inclu
sa 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 Nacio
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo que lhe deu origem.

Respeitosamente,
Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Co

municações.

Aviso n° 1.081 - C. Civil

Em 17 de setembro 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 outorgam permissões para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viços de radiodifusão sonora em freqüência modula
da, com fins exclusivamente educativos, constantes
das Portarias nOs 154, 193, 235, 356, 357,371 e 385,
de 2001.

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

1- Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga permissão à Fundação Educar Brasil de Radio
difusão, para executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso li, atrnea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

U- Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão sonora com fins educativos é
regulada pelo Decreto nO 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação do Decreto n° 2.108, de 24 de
dezembro de 1996. De acordo com esses instrumen
tos jurfdicos, a outorga de permissão para execu9ão
de serviço de radiodifusão sonora com fins exclUSiva
mente educativos independe de edital.

No processo em questão, a Fundação Educar
Brasil de Radiodifusão atendeu aos requisitos da le
gislação específica, inclusive do Ato Normativo n° 01 ,
de 1999, desta Comissão.

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 ~od~r Executivo,
na forma do projeto de decreto legislativo que ora
apresentamos.

Sala da Comissão, 20 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2001

Aprova o ataque outorga permissão
à Fundação Educar Brasil de Radiodifu
são, para executar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cida
de Vitória da Conquista, Estado Bahia.



TVR N° 136, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.068/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 17 de julho de 2000, que renova con
cessão à Sociedade Emissora Radiovox
Ltda., para explorar serviços de radiodi
fusão, a partir de 5 de julho de 1996, na
cidade de Muritiba, Estado da Bahia.

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

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

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos d Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do de
creto de 17 de julho de 2000, que "Renova concessão
das entidades que menciona, para explorar serviços
de radiodifusão, e dá outras providências". As entida
des mencionadas são as seguintes:

1 - Sociedade Emissora Radiovox LIda., a partir
de 5 de julho de 1996, na cidade de Maritiba - BA

2 - Radiodifusora Asa Branca Ltda., a parti de
22 de março de 1992, na cidade de Boa Viager - CE;

3 - Rádio Jornal Centro Sul Ltda., a partir de 10
de fevereiro de 1992, na cidade de Iguatú - CE;

4 - Rádio Sant'Ana de Tianguá Ltda., a partir de
15 de agosto de 1997, na cidade de Tianguá - CE;

5 - Fundação Roberto Rabello de Comunicação
Social, a partir de 22 de setembro de 1992, na cidade
de Afonso Cláudio - ES;

6 - Rádio Difusora de Colatina LIda., a partir de
1° de maio de 1994, na cidade de Colatina - ES

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Sociedade Emissora Ra
diovox Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Muritiba, Estado da Bahia.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado Hermes Parcianello, à TVR 1.110/01, nos
termos do projeto de decreto legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos:César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini,
Vice-presidente; Agnaldo Muniz, Alberto Goldman,
Aldo Arantes, Ana Corso, Arolde de Oliveira, Augusto
Franco, Babá, Benito Gama, Bispo Wanderval, Cora
uci Sobrinho, Domiciano Cabral, Dr. Hélio, Eunfcio
Oliveira, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, Iris Si
mões, João Almeida, Jorge Bittar, Jorge Pinheiro,
José Rocha, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Lufza
Erundina, Marçal Filho, Márcio Reinaldo Moreira, Má
rio Assad Júnior, Maurflio Ferreira Lima, Nárcio Rodri
gues, Olfmpio Pires, Oliveira Filho, Paulo Marinho,
Pedro Canedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Santos Filho,
Saulo Coelho, Valdeci Paiva, Vic Pires Franco, Gilber
to Kassab, Gustavo Fruet, Jonival Lucas Júnior, José
Carlos Aleluia, Léo Alcântara, Marcelo Barbieri, Nél
son Meurer, Sérgio Barcellos e Sérgio Reis.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 1.526, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 1.068/01
TVR N° 136/01
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O Congresso Nacional decreta: O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n° Art. 1° E aprovado o ato constante do Decreto

357, de 5 de julho de 2001, que outorga permissão à de 17 de julho de 2000, que renova, por dez anos, a
Fundação Educar Brasil de Radiodifusão, para execu- partir de 5 de julho de 1996, a concessão outorgada à
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi- Sociedade Emissora Radiovox LIda., para explorar,
dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
modulada, com fins exclusivamente educativos, na ci- sonora em onda média, na cidade de Muritiba Estado
dade Vitória da Conquista, Estado Bahia. da Bahia.

Art. 2° Este.dec~eto legislativo entra em vigor na Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua pubhcaçao. data de sua publicação.

Sala da Comissão, 20 de novembro de 2001. - Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001. -
Deputado Hermes Parcianello, Relator. Deputado César Bandeira, Presidente.

111 - Parecer da Comissão



Brasflia, 5 de julho de 2000

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

fncluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio
nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas lo
calidades e unidades da Federação indicadas:

• Sociedade Emissora Radiovox Ltda., conces
sionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Muritiba, Estado da
Bahia (Processo nO 53640.000161/96);

• Radiodifusora Asa Branca Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Boa Viagem, Esta
do do Ceará (Processo n° 291 08.000434/91);

• Rádio Jornal Centro Sulltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Iguatú, Estado do Ceará
(Processo nO 29650.000267192);

• Rádio Sant'ana De Tianguá Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em
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7 - Fundação Dom Stanislau Van Melis, a partir 27 - Rádio Difusora do Vale do Itabapoana
de 16 de fevereiro de 1992, na cidade de São Lufs dos Ltda., a partir de 17 de junho de 1992, na idade de
Montes Belos - GO; Bom Jesus de Itabapoana - RJ;

8 - Empresa Rádio Independente Ltda., a partir 28 - Rádio São Bento Ltda., a partir de 21 de ju-
de 1° de maio de 1994, na cidade de Aquidauana - nho de 1997, na cidade de São Bento do Sul- SC;
MS; 29- Rádio Progresso de São Carlos Ltda., a

9 - Rádio Difusora de Três Lagoas Ltda., a partir partir de 12 de maio de 1994, na cidade de São Car-
de 1° de maio de 1994, na cidade de Três Lagoas - los - SP;

MS; 30 - Rádio Educação Rural Ltda., a partir de 12
10- Rádio Dífusora Matogrossense Uda, a par- de maio de 1993, na cidade de Campo Grande - MS;

tir de 1° de novembro de 1993, na cidade de Corumbá 31 - Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de
- MS: 1° de maio de 1993, na cidade de Campos - RJ;

11 - Rádio e Televisão Caçula Ltda., a partir de 32 - Rede Centro Oeste de Rádio e Televisão
1° de maio de 1994, na cidade de Três Lagoas - MS; Ltda., a partir de 21 de outubro 1991, na cidade de

12 - Sistema Sul Matogrossense de Radiodifu- Campo Grande - MS;
são Uda., a partir de 10 de junho de 1993, na cidade 33 _ TV Esplanada do Paraná Ltda., a partir de 9
de Ponta Porã - MS; de julho de 1998, na cidade de Ponta Grossa - PR;

13 - Rádio Rural Nova Guaranésia Uda., a par- 34 _ Televisão Norte do RGS Uda., a partir de
tir de 6 de setembro de 1992, na cidade ce Guarané- 14 de março de 2000, na cidade de Carazinho - RS;

sia - MG; 35 _ TVSBT - Canal 3 de Nova Friburgo Ltda., a
14 - Rede Juiz de Fora de Radiodifusão Ltda., a partir de 22 de março de 1994, na cidade de Nova Fri-

partir de 28 de maio de 1991, na cidade de Juiz de burgo _ RJ; e
Fora-MG;

36 - TV Coligadas de Santa Catarina SA, a
15 - Rádio Arapuan Uda., a partir de 1° de no- partir de 24 de maio de 1997, na cidade de Blumenau

vembro de 1993, na cidade de João Pessoa - PB; _ SC;
16 - Rádio Educadora de Conceição Ltda., a

partir de 27 de outubro de 1992, nacidade de Concei- Brasflia, 12 de agosto de 2000. - Fernando
ção - PB; Henrique Cardoso.

17 - Rádio Cultura Norte Paranaense Ltda., a EM nO 220 /MC
partir de 1° de maio de 1994, na cidade de Pararavaf 
PR;

18 - Rádio Itamaraty Ltda., a partir de 12 de no
vembro de 1992, na cidade de Piripiri - PI;

19 - Rádio Grande Picos Ltda., a partir de 2 de
dezembro de 1992, na cidade de Picos - PI;

20:"" Rádio Trairy Ltda., a partir de 1° de maio de
1994, na cidade de Natal - RN;

21 - Chirú Comunicações Uda., a partir de 5 de
outubro de 1998, na cidade de Palmitinho - RS;

22 - Rádio Luz e Alegria Ltda., a partir de 1° de
maio de 1994, na cidade de Frederico Westphalen 
RS;

23 - Rádio Princesa do Jacuf Uda., a partir de
1° de novembro de 1993, na cidade de Candelária 
RS;

24 - Rádio Quaraf Uda., a partir de 1° de maio
de 1994, na cidade de Quaraf - RS;

25 - Rádio São Miguel Ltda., a partir de 1° de
novembro de 1993, na cidade de Uruguaiana - RS;

26 - Rádio São Roque Ltda., a partir de 1° de
maio de 1994, na cidade de Faxinal do Soturno - RS;
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onda média, na cidade de Tianguá, Estado do na cidade de João Pessoa, Estado da Parafba
Ceará (Processo n° 53650.000898/97); (Processo n° 50730.000399/93);

• Fundação Roberto Rabello de Comunicação • Rádio Educadora de Conceição Uda., concessi-
Social, concessionária de serviço de radiodi- onária de serviço de radiodifusão sonora em
fusão sonora em onda média, na cidade de onda média, na cidade de Conceição, Estado da
Afonso Cláudio, Estado do Espfrito Santo Parafba (Processo n° 50730.000296192);
(Processo nO 50660.000172192); • Rádio Cu~ura Norte Paranaense Ltda., conces-

• Rádio Difusora de Colatina Ltda., concessio- sionária de serviço de radiodifusão sonora em
nária de serviço radiodifusão sonora em onda onda média, na cidade de Paranavai, Estado do
média, na cidade Colatina Estado do Espfrito Paraná (Processo n° 53740.000285193);
Santo (Processo n° 50660.000050/94); • Rádio Itamaraty Uda., concessionária de ser-

• Fundação Dom Stanislau Van Melis, con- viço de radiodifusão sonora em onda média,
cessionária de serviço de radiodifusão so- na cidade de Pirpiri, Estado do Piaul (Proces-
nora em onda média, na cidade Estado São so n0291 15.000146/92);
Luis dos Montes Belos, Estado de Goiás • Rádio Grande Picos Ltda., concessionária de
(Processo nO 29109.000547/91); serviço de radiodifusão sonora em onda mé-

• Empresa Rádio Independente Uda., con- dia, na cidade de Picos, Estado do Piauf (Pro-
cessionária de serviço de radiodifusão so- cesso nO 29115.000173/92);
nora em onda média, na cidade de Aquidau- • Rádio Trairy Ltda., concessionária de serviço
ana, Estado do Mato Grosso do Sul (Proces- de radiodifusão sonora em onda média, na ci-
so n° 53700.000106/94); dade de Natal, Estado do Rio Grande do Nor-

• Rádio Difusora de Três lagoas Ltda., conces- te (Processo n° 53780.000007/94);
sionária de serviço de radiodifusão sonora em • Chirú Comunicações Ltda., concessionária de
onda média, na cidade de Três lagoas, Esta- serviço de radiodifusão sonora em onda média,
do do Mato Grosso do Sul (Processo n° na cidade de Palmitinho, Estado do Rio Grande
53700.000057/94): do Sul (Processo n° 53790.000861/98);

• Rádio Difusora Matogrossense Uda., concessio- • Rádio luz e Alegria Uda., concessionária de
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
média, na cidade de Corumbá, Estado dc Mato dia, na cidade de Frederico Westphalen,
Grosso do Sul (Processo n° 53700.000232193); Estado do Rio Grande do Sul (Processo n°

• Rádio e Televisão Caçula Uda., concessionária 53790.000098/94);
de serviço de radiodifusão sonora em onda má- • Rádio Princesa do Jacuí Ltda., concessionária
dia, na cidade de Três lagoas, Estado do Màto de serviço de radiodifusão sonora em onda má-
Grosso do Sul (Processo n° 53700.000059/94); dia, na cidade de Candelária, Estado do Rio

• Sistema Sul Mátogrossense de Radiodifusão Grande do Sul (Processo n° 53790.000017/93);
Uda., concessionana de serviço de radiodifu- • Rádio Quaraf Ltda., concessionária de servi-
são sonora em onda média, na cidade de ço de radiodifusão sonora em onda média, na
Ponta Porá, Estado do Mato Grosso do Sul cidade Quaraf, Estado do Rio Grande do Sul
(Processo n° 50700.000118/93); (Processo n° 53790.001591/95);

• Rádio Rural Nova Guaranésia Uda., concessio- • Rádio São Miguel Uda., concessionária de ser-
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda viço de radiodifusão sonora em onda média, na
média, na cidade de Guaranésia, Estado de Mi- cidade de Uruguaiana, Estado do Rio Grande
nas Gerais (Processo n° 2971 0.000287/92); do Sul (Processo n° 50790.000890/93);

• Rede Juiz de Fora de Radiodifusão Ltda., • Rádio São Roque Uda., concessionária de ser-
concessionária de serviço de radiodifusão viço de radiodifusão sonora em onda média, na
sonora em onda média, na cidade de Juiz cidade de Faxinal do Soturno, Estado do Rio
de Fora, Estado de Minas Gerais (processo Grande do Sul (Processo n053790.oo0022194);
n° 29104.000194/91); • Rádio Difusora do Vale do Itabapoana Ltda.,

• Rádio Arapuan Ltda., concessionária de ser- concessionária de serviço de radiodifusão so-
viço de radiodifusão sonora em onda média, nora em onda média, na cidade de Bom Jesus
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de Itabapoana, Estado do Rio de Janeiro
(Processo n° 29770.000389/92);

• Rádio São Bento Ltda., concessionária de ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de São Bento do Sul, Estado de Santa
Catarina (Processo n° 53820.000099197);

• Rádio Progresso de São Carlos Ltda., conces
sionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de São Carlos, Estado
de São Paulo (Processo n° 50830.000236/94);

• Rádio Educação Rural Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda tropical,
na cidade de Campo Grande, Estado do Mato
Grosso do Sul (Processo nO 50700.000040193);

• Rádio Cuttura Fluminense Ltda., concessioná
ria de serviço de radiodifusão sonora em onda
tropical, na cidade de Campos, Estado do Rio
de Janeiro (Processo n° 50770.002517/92);

• Rede Centro Oeste de Rádio e Televisão
Ltda., concessionária de serviço de radiodifu
são de sons e imagens, na cidade de Campo
Grande, Estado do Mato Grosso do Sul (Pro
cesso nO 29112.000212191);

• TV Esplanada do Paraná Ltda., concessioná
ria de serviço de radiodifusão de sons e ima
gens, na cidade de Ponta Grossa, Estado do
Paraná (Processo nO 53740.000406/98);

• Televisão Norte do RGS Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão de sons e imagens,
na cidade de Carazinho, Estado do Rio Grande
do Sul (Processo n053528.000192199);

• TVSBT - Canal 3 de Nova Friburgo Ltda,
concessionária de serviço de radiodifusão
de sons e imagens, na cidade de Nova Fri
burgo, Estado do Rio de Janeiro (Processo
nO 53770.000951/93);

• TV Coligadas de Santa Catarina S/A., concessi
onária de serviço de radiodifusão de sons e ima
gens, na cidade de Blumenau, Estado de Santa
Catarina (Processo nO 53820.000299/97).

2. Observo que a renovação do prazo de vigência
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é
regida pelas disposições contidas na Lei n° 5.785, de 23
de junho de 1972, e no Decreto n° 88.066, de 26 de ja
neiro de 1983, que a regulamentou.

3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram anali
sados pelos órgãos técnicos deste Ministério e consi
derados de acordo com os dispositivos legais aplicá
veis, demonstrando possuir as entidades as qualifica
ções necessárias à renovação da concessão.

4. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei n° 5.785, de 1972, e seu Regula
mento, Decreto n°88.066, de 1983, submeto o assunto
à superior consideração de Vossa Excelência para de
cisão e submissão da matéria ao Congresso Nacional,
em cumprimento ao § 3° do art. 223 da Const~uição.

Respeitosamente,- Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

DECRETO DE 17 DE JULHO DE 2000

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

O Vice-presidente da República,no exerdcio do
cargo de Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca
put, da Constituição, 330, § 3°, da Lei n° 4.117, de 27
de agosto de 1962, e 6° da Lei n° 5.785, de 23 de ju
nho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6°, in
ciso I, do Decreto n088.066, de 26 de janeiro de 1983,

Decreta:

Art. 1° Fica renovada a concessão das entida
des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:

1- Sociedade Emissora Rádio Vox Ltda., a partir
de 5 de julho de 1996, na cidade de Muritiba, Estado
da Bahia, outorgada pela Portaria Contei nO 397, de 17
de junho de 1966, e renovada pelo Decreto n° 96.009,
de 3 de maio de 1988 (Processo n053640.000161/96);

11- Rádio Difusora Asa Branca Ltda., a partir de
22 de março de 1992, na cidade de Boa Viagem, Esta
do do Ceará, outorgada pelo Decreto n° 86.962, de 25
de fevereiro de 1982 (Processo n° 291 08.000434/91);

111 - Rádio Jornal Centro Sul Ltda., a partir de 10
de fevereiro de 1992, na cidade de Iguatú, Estado do
Ceará, outorgada pelo Decreto nO 86.718, de 11 de
dezembro de 1981 (Processo n° 29650.000267/92);

IV - Rádio Santana de Tinguá ltda., a partir de 15
de agosto de 1997, na cidade de Tianguá, Estado do
Ceará, outorgada pelo Decreto n° 79.846, de 23 de ju
nho de 1977, e renovada pelo Decreto de 29 de julho de
1992, aprovado pelo Decreto Legislativo n° 80, de 16 de
setembro de 1999 (Processo n° 53850.000898197);

V - Fundação Roberto Rabello de Comunica
ção Social, a partir de 22 de setembro de 1992, na ci
dade de Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo,
outorgada originariamente à Rádio Difusora Guandu
ense Ltda., conforme Decreto n° 87.486, de 18 de
agosto de 1982, e transferida pelo Decreto de 17 de



Novembro de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEl'UTADOS Quinta-feira 22 59485

dezembro de 1996, para a concessionária de que tra- XIII- Rádio Rural Nova Guaranésia Ltda., a par-
ta este inciso (Processo n° 50660.000172192); tir de 6 de setembro de 1992, na cidade de Guarané-

VI- Rádio Difusora de Colatina Ltda., a partir de 1° sia, Estado de Minas Gerais, outorgada pela portaria
de maio de 1994, na cidade de Colatina, Estado do Espf- MC n° 170, de 12 de setembro de 1982, e autorizada
rito santo, outorgada pela Portaria MVOP nO40, de 16 de a passar à condição de concessionária em virtude de
janeiro de 1950, e renovada pelo Decreto n° 90.308, de aumento de potência de sua estação transmissora,
16de outubro de 1984 (Processo n050660.0ooo50194); conforme Exposição de Motivos n° 133, de 12 de se-

VII - Fundação Dom Stanislau Van MeUs, a partir tembro de 1989, do Ministério das Comunicações
de 16 de fevereiro de 1992, na cidade de São Lufs dos (Processo n° 2971 0.000287/92);
Montes Belos, Estado de Goiás, outorgada originaria- XIV - Rede Juiz de Fora de Rádio Difusão
mente à Rádio Vale da Serra Ltda., conforme Decreto n° Uda., a partir de 28 de maio de 1991, na cidade de
86.857, de 14 de janeiro de 1982, e transferida pelo De- Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, outorgada
creto de 18 de)u~ho de 1996, para a concessionária de pelo Decreto n° 85.958, de 4 de maio de 1981 (Pro-
que trata este inCISO (Processo n° 29109.000547/91); cesso nO 291 04.000194191);

. VIII :- Empr~sa Rádio Ind~pendente Lt?a., a XV _ Rádio Arapuan Uda., a partir de 1° de no-
partir de 1 de maio de 1994, na Cidade de Aquldaua- vembro de 1993 na cidade de João Pessoa Estado
na, E~tado do ~ato Grosso do Sul,. outorgada pela da Parafba, out~rgada pelo Decreto n° 28:882, de
Portana MJNI n .165~B, de 11 de a.bnl?e 1962, reno- 21 de novembro de 1950, e renovada pelo Decreto
vada .pela portaria n 7, d~ !6 de Janeiro ~e 19.86, e n0 98.111, de 31 de agosto de 1989, aprovado pelo
a~torlzada a passará cond!ça? de concesslo~ána em Decreto Legislativo nO 183, de 5 de setembro de
vl~ude de aumento de po~e~cla de s~a estaçao trans- 1991 (Processo n° 50730.000399/93)'
mlssora, conforme Exposlçao de MotiVOS nO 102, de 8 , . . '~

de junho de 1987, do Ministério das Comunicações XVI- Radlo Educadora de Concelçao Ltda., a par-
(Processo n° 53700.000106/94); tir de 27 de outubro de 1992, na cidade de Conceição,

IX - Rádio Difusora de Três Lagoas Ltda., a par- Estadoda Parafba, outorgada pelo Decreto nO 87.505, de
tir de 1° de maio de 1994, na cidade de Três Lagoas, 23 de agosto de 1982 (Processo n° 50730.000296192);

Estado do Mato Grosso do Sul, outorgada pela Porta- XVII- Rádio Cultura Norte Paranaense Ltda., a
ria MVOP n° 63, de 30 de janeiro de 1956" e renovada partir de 1° de maio de 1994, na cidade de Paranavaf,
pelo Decreto n° 92.630, de 2 de maio de 1986 (Pro- Estado do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nO
cesso n° 53700.000057/94); 638, de 22 de outubro de 1956, e renovada pelo De-

X - Rádio Difusora Matogrossense Ltda., a par- creto n° 89.372, de 8 de fevereiro de 1984 (Processo
tir de 1° de novembro de 1993, na cidade de Corum- n° 53740.000285193);
bá, Estado do Mato Grosso do Sul, outorgada pelo XVIII- Rádio Itamaraty Ltda., a partir de 12 de
Decreto n° 2.31 O, doe 4 de fevereiro de 1~38, e renova- novembro de 1992, na cidade de Piripiri, Estado do
da pelo Decreto n 91.493, de 29 de Julho de 1985 Piauf, outorgada pelo Decreto nO 87.612, de 21 de se-
(Processo nO 53700.000232193); tembro de 1982 (processo n° 29115.000146/92);

° XI-: Rádio e Televi~ão Caçula ~tda., a partir de XIX- Rádio Grande Picos Ltda., a partir de 2 de
1 de maIo de 1994, na Cidade de Tres Lag?~s, Esta- dezembro de 1992, na cidade de Picos, Estado do Pi-
do do Mato ~r?sso do Sul, out~rgada à ~adlo a Voz auf, outorgada pelo Decreto nO 87.667, de 5 de outu-
da Caçula limitada, pela portaria MJNI n 381-8, de bro de 1982 (Processo n° 29115.000173192)'
28 de novembro de 1961, renovada pelo Decreto n° '
92.135, de 13 de dezembro de 1985, e autorizada a XX - Rádio Trairy Ltda., a partir de 1° de maio de
mudar sua denominação para a atual, conforme Por- 1994, na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Nor-
taria n° 100, de 29 de junho de 1987, do Diretor da De- te, outorgada pela Portaria MVOP nO 49, de 4 de fevereiro
legada Regional em Campo Grande do Departamen- de 1960, revigorada pela Portaria MJNI n° 179-8, de 11
to Nacional de Telecomunicações, do Ministério das de abril de 1962, e renovada pelo Decreto n° 90.156, de 5
Comunicações (Processo n° 53700.000059/94); de setembro de 1984 (Processo n° 53780.000007/94); 1

XII- Sistema Sul Matogrossense de Rádio Difu- XXI - Chiru Comunicações Ltda., a partir de 5
são Ltda., a partir de 10 de junho de 1993, na cidade de outubro de 1998, na cidade de Palmitinho, Esta-
de Ponta Porá, Estado do Mato Grosso do Sul, outor- do do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto
gada pelo Decreto n° 88.237, de 18 de abril de 1983 n° 96.672, de 9 de setembro de 1988 (Processo nO
(Processo n°_50700.000118193); 53790.000861 ?98);
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XXII - Rádio Luz e Alegria Ltda., a partir de 1° creto n°90.576, de 28 de novembro de 1984 (Processo
de maio de 1994, na cidade de Frederico Westphalen, n° 50830.000236194).
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria Art. 2° Fica renovada a concessão das entidades
MVOP n° 573, de 21 de junho de 1955, e renovada abaixo mencionadas, para explorar, sem direito de ex-
pelo Decreto n° 90.422, de 8 de novembro de 1984 clusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de radiodi-
(Processo n° 53790.000098194); fusão sonora em onda tropical:

XXI 11- Rádio Princesa do Jacuí Ltda., a partir de 1- Rádio Educação Rural Ltda., a partir de 12 de
1° de novembro de 1993, na cidade de Candelária, maio de 1993, na cidade de Campo Grande, Estado de
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto Mato Grosso do Sul, outorgada pelo Decreto n°819, de
n° 41.987, de 5 de agosto de 1957, e renovada pelo 2 de abril de 1962, e renovada pelo Decreto nO 92.668,
Decreto n° 94.186, de 6 de abril de 1987 (Processo n° de 16de maio de 1986 (Processo n°50700.000040/93);

53790.000017193); 11 - Rádio Cunura Ruminense Ltda., a partir de 1°
XXIV - Rádio Ouarai Ltda., a partir de 1° de de maio de 1993, na cidade de Campos, Estado do Rio

maio de 1994, na cidade de Ouaraí, Estado do Rio de Janeiro, outorgada originariamente á Rádio Cunura
Grande do Sul, outorgada pela portaria MVOP n° 520, de Campos Ltda., conforme Decreto n046.445, de 16 de
de 30 de maio de 1955, renovada pela Portaria MCn

o
julho de 1959, renovada e transferida pelo Decreto n0

948, de 3 de novembro de 1975, e autorizada a pas- 91.749, de 4 de outubro de 1985, para a concessionária
sar à condição de concessionária em virtude de au- de que trata este inciso (Processon050770.oo2517192).
mento de potência de sua estação transmissora, con- Art. 30 Fica renovada a concessão das entida-
forme Exposição de Motivos n° 134, de 12 de setem- des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
bro de 1989, do Ministério das Comunicações (Pro- de exclusividade, pelo prazo de quinze anos, serviço
cesso n° 53790.001591195); de radiodifusão de sons e imagens:

XXV - Rádio São Miguel Ltda., a partir de 1°de no- I _ Rede Centro Oeste De Rádio E Televisão
vembro de 1993, na cidade de Uruguaiana, oEstado do Ltda., a partir de 21 de outubro de 1991, na cidade de
Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto ~ 822, de 2 Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, ou-
de abril de 1962, e renovada pelo Decreto n 89.869, de torgada pelo Decreto n0 78.190, de 3 de agosto de
27 de junho de 1984 (Processo n° 50790.000890/93); 1976 (Processo n0 29112.000212191);

. XXVI- Rádio.São Roque ~tda., a partir de 1° de li-IV Esplanada Do Paraná Ltda., a partir de 9de
maio de 1994, na Cidade de Faxlnal do Soturno, Esta: julho de 1998, na cidade de Ponta Grossa, Estado do
do do Rio Grande d~ Sul, outorgada pelo Decreto n Paraná, outorgada pelo Decreto n0 62.639, de 30 de
74.048, de 13 de maio de 19?4, e renovada pelo De: abril de 1968, e renovada pelo Decreto n089.198, de 16
creto n° 89.631, de 8 de maio de 1984 (Processo n de dezembro de 1983 (Processo n° 53740.000406198);

53790.000022194?; . 111_ Televisão Norte do Rgs Ltda., a partir de 14
XXVII ~ RádiO Dif~sora do Vale do Ita~poana de março de 2000, na cidade de Carazinho, Estado

Ltda., a partir de 17 de Junho de 1992, na Cidade de do Rio Grande do Sul, outorgada originariamente á
.Bom Jesus de ltabapoana, Estado do Rio de Janeiro, Rádio e Televisão Albuquerque Ltda., pelo Decreto n0
outorgada pelo Decreto n° 87.109, de 19 de abril de 91.050, de 6 de março de 1985, autorizada a mudar
1982 (Processo n° 29770.000389/92) sua denominação social para a atual, conforme Por-

XXVIII - Rádio São Bento Ltda., a partir de 21 taria Dentel n° 477, de 6 de outubro de 1986 (Proces-
de junho de 1997, na cidade de São Bento do Sul, so n° 253528.000192199);

Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto n° IV - TVSBT - Canal 3 de Nova Friburgo Ltda., a
79.662, de 5 de maio de 1977, e renovada pelo De- partir de 22 de março de 1994, na cidade de Nova Fri-
creto n° 94.526, de 26 de junho de 1987 (Processo n° burgo, Estado do Rio de Janeiro, outorgada originaria-
53820.000099197); mente à TVS - TV Studios snvio Santos Ltda., confor-

XXIX - Rádio Progresso de São Carlos Ltda., a me Decreto n083.094, de 26de janeiro de 1979, transfe-
partir de 1° de maio de 1994, na cidade de São Carlos, rida pelo Decreto nO 91.~2, de 5 de março.de 1985, à
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP n° TVS - Canal 3de Nova Fnburgo Ltda., autonzada a mu-
845, de 7 de novembro de 1957, e renovada pelo De- dar sua denominação social para a atual, conforme Por-
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taria n° 111, de 29 de abril de 1986, do Diretor da Dele
gacia Regional no Rio de Janeiro do Departamento Na
cional de Telecomunicações do Ministério das Comuni
cações (Processo n053770.000951/93);

V -IV Coligadas de Santa Catarina S.A., a partir
de 24 de maio de 1997, na cidade de Blumenau, Esta
do de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto n°
60.465-A, de 14 de março de 1967, e renovada pelo
Decreto nO 92.448, de 7 de março de 1986 (Processo
n° 53820.000299/97).

Art. 4° A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este Decreto, re
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seu regulamentos.

Art. 5° A renovação da concessão somente produ
zirá efeitos legais após deliberação do Congresso Naci
onal, nos termos do § 3° do art 223 da Constituição.

Art. 6° Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasflia, 17 de julho de 2000; 179°da Independên
cia e 1122° da República. (assinaturas)

Aviso nO 1.289 - C.Civil

Em 1° de agosto de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratam Aguiar
Primeiro Secretário dá Câmara dos Deputados
Brasflia- 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 17 de julho de 2000, que
"Renova concessão das entidades que menciona,
para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras
providências".

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

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 10 do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssirno Senhor Presidente da República sub
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato que re
nova a concessão outorgada à Sociedade Emissora
Radiovox Uda., para explorar, na cidade de Muritiba,
Estado da Bahia sem direito de exclusivdade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § :r> 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 Na
cional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame des
ta Comissão, nos termos do inciso li, alínea h, do art. 32
do Regimento interno.

11- Voto do Relator

o processo de renovação de outorga requerida
pela Sociedade Emissora Radiovox Ltda., executante
de serviço de radiodifusão sonora em onda média en
contra-se de acordo com a prática legal e documental
atinente ao processo renovatório e os documentos
juntados aos autos indicam a regularidade na execu
ção dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo nO 1, de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do projeto de decreto legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2001. 
Deputado Arnaldo Faria de Sá, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° , DE 2001

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Sociedade Emissora Ra
diovox Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Muritiba, Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto
de 17 de julho de 2000, que renova, por 10 (dez)
anos, a partir de 5 de julho de 1996, a concessão ou
torgada à Sociedade Emissora Radiovox Ltda, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Muri
tiba, Estado da Bahia.



TVR N" 818, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 565/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 232, de 18 de abril de 2001, que autori
za a Fundação Técnico Científico Para o
Desenvolvimento Comunitário De Alhan
dra - FTCDCA a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Alhandra, Estado da Paraíba.

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

Senhores Membros do Congresso Nacional,
nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado com
o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Minis
tro 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° 217, de 18 de abril de 2001 
Associação e Movimento Comunitário Cultural Dinâ
mica, na cidade de Engenheiro Coelho - SP;

2 - Portaria n° 218, de 18 de abril de 2001 
Associação São João Batista, na cidade de Visconde
do Rio Branco - MG;

3 - Portaria n° 219, de 18 de abril de 2001 
Associação de Comunicação Comunitária Rádio Ibi
cuí FM, na cidade de Manoel Viana - RS;

4 - Portaria nO 223, de 18 de abril de 2001 
União das Associações Comunitárias e de Moradores
de Carazinho - U.A.C.C, na cidade de Carazinho 
RS;

5 - Portaria n° 224, de 18 de abril de 2001 
Associação Beneficente de Santa Cruz da Venerada.
na cidade de Santa Cruz - PE;

11I - Parecer da Comissão

Aprova o ato que autoriza a Funda
ção Técnico Científico para Desenvolvi
mento Comunitário de Alhandra
FTCDCA a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Alhandra, Estado da Paraíba.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54))

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.532, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 565/01
TVR N° 818/01
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Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na tário de Alhandra - FTCDCA a executar, pelo prazo
data de sua publicação. de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2001. - radiodifusão comunitária na cidade de Alhandra,
Deputado Arnaldo Faria de Sá, Relator. Estado da Paraíba.

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

Sala da Comissão, de 5 de novembro de 2001.
Deputado Narcio Rodrigues, Relator.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

232, de 18 de abril de 2001, que autoriza a Fundação
Técnico Cientrfico para o Desenvolvimento Comuni-

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Arnaldo Faria de Sã, à TVR n°
136/00, nos termos do projeto de decreto legislativo
que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini,
Vice-presidente; Agnaldo Muniz, Alberto Goldman,
Aldo Arantes, Ana Corso, Arolde de Oliveira, Augusto
Franco, Babá, Benito Gama, Bispo Wanderval, Cora
uci Sobrinho, Domiciano Cabral, Dr. Hélio, Eunício
Oliveira, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, Iris Si
mões, João Almeida, Jorge Bittar, Jorge Pinheiro,
José Rocha, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Luíza
Erundina, Marçal Filho, Márcio Reinaldo Moreira, Má
rio Assad Júnior, Maurílio Ferreira Lima, Nárcio Rodri
gues, Olímpio Pires, Oliveira Filho, Paulo Marinho,
Pedro Canedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Santos Filho,
Saulo Coelho, Valdeci Paiva, Vic Pires Franco, Arnal
do Faria de Sá, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Joni
val Lucas Júnior, José Carlos Aleluia, Léo Alcântara,
Marcelo Barbieri, Sérgio Barcellos e Sérgio Reis.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.



PORTARIA N° 232, DE 18 DE ABRIL DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o dispositivo
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° 53730.000.066/99, resolve:

Art. 1° Autorizar a Fundação Técnico Científico
Para Desenvolvimento Comunitário De Alhandra 
FTCDCA, com sede na Rua João Pessoa, s/n, Cen
tro, na cidade de Alhandra, Estado da Paraíba, a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade.

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

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 07°25'57"S e longitude em
34°54'43"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

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

Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga, Ministro de
Estado da Comunicações.

Brasflia, 22 de maio de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou
torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Fundação Técnico Cien
tífico Para o Desenvolvimento Comunitário De Alhan
dra - FTCDCA, com sede na cidade de Alhandra,
Estado da Paraíba, 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 fevere
iro de 1998.

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

3. Como se depreende da importância da iniciati
va comandada por Vossa Excelência, essas ações
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6 - Portaria n° 225, de 18 de abril de 2001 - permitem que as entidades trabalhem em conjunto
Associação de Moradores da Praia do Canto, na cida- com a comunidade, auxiliando não só no processo
de de Vitória - ES; educacional, social e cultural mas, também servem de

7 - Portaria n° 227, de 18 de abril de 2001 - elo à integração de informações benéficas em todos os
Associação Cultural e Comunitária Amigos de Jarinu, segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
na cidade de Jarinu - SP; 4. Sobre o caso em espécie, determinei análises

8 - Portaria nO 228, de 18 de abril de 2001 - técnicas e jurídicas da petição da apresentada, cons-
Associação de Radiodifusão Comunitária de Buriti tando a inexistência de óbice legal e normativo ao ple-
Bravo (ARCA-BB), na cidade de Buriti Bravo - MA; ito, o que se conclui da documentação de origem,

9 - Portaria n° 229, de 18 de abril de 2001 - consubstanciada nos autos do Processo Administrati-
Associação Amigos da Cultura, na cidade de Parar - vo nO 53730000066/99, que ora faço acompanhar,
RS; com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

10 - Portaria n° 230, de 18 de abril de 2001 - 5. Em conformidade com os preceitos constituci-
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura onais e legais a outorga de autorização, objeto do
de Santa Maria da Vitória - ACCCSMV, na cidade de presente processo, passará a produzir efeitos legais
Santa Maria da Vitória - BA; somente após deliberação do Congresso Nacional,

11 - Portaria n° 232, de 18 de abril de 2001 - teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.
Fundação Técnico Científico Para o Desenvolvimento Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis-
Comunitário De Alhandra - FTCDCA, na cidade de tro de Estado das Comunicações.
Alhandra - PB; e

12 - Portaria n° 233, de 18 de abril de 2001 
Fundação José Ribamar Lunguinho de Desenvolvi
mento, na cidade de São Francisco do Oeste - RN.

Brasflia, 13 de junho de 2001. - Fernando Hen
rique Cardoso.

Mc263 EM
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Aviso n° 630 - C. Civil

Brasília, 13 de junho de 2001

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentfssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de ra
diodifusão comunitária constantes das Portarias nOs.
217 a 219, 223 a 225,227 a 230,232 e 233, de 18 de
abril de 2001.

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

1- Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Fundação Técnico Científico para o Desen
volvimento Comunitário de Alhandra - FTCDCA a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11- Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei n09.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro
cesso em questão, a Fundação Técnico Científico
para o Desenvolvimento Comunitário de Alhandra 
FTCDCA atendeu aos requisitos da legislação espe
cífica 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 regula
mentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos arts. 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do projeto de decreto legislativo que ora apresen
tamos.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2001. 
Deputado Narcio Rodrigues, Relator

O Congresso Nacional decreta,
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

232, de 18 de abril de 2001 , que autoriza a Fundação
Técnico Científico para o Desenvolvimento Comuni
tário de Alhandra - FTCDCA a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Alhandra,
Estado da Paraíba.

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

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni·
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Narcio Rodrigues, à TVR n°
818/01, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo
que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
César Bandeira, Presidente - Júlio Semeghini,
Vice-presidente - Agnaldo Muniz - Alberto Goldman
- Aldo Arantes - Ana Corso - Arolde de Oliveira - Au
gusto Franco - Babá - Benito Gama - Bispo Wander
val- Corauci Sobrinho - Domiciano Cabral- Dr. Hélio
- Eunício Oliveira - Gilmar Machado - Hermes Parci
anello - Iris Simões - João Almeida - Jorge Bittar 
Jorge Pinheiro - José Rocha - Luiz Moreira - Luiz Pi
auhylino - Luíza Erundina - Marçal Filho - Márcio Re
inaldo Moreira - Mário Assad Júnior - Maurflio Ferrei
ra Lima - Nárcio Rodrigues - Olfmpio Pires - Oliveira
Filho - Paulo Marinho - Pedro Canedo - Pedro Irujo 
Ricardo Izar - Santos Filho - Saulo Coelho - Valdeci
Paiva - Vic Pires Franco - Gilberto Kassab - Gustavo
Fruet - Jonival Lucas Júnior - José Carlos Aleluia 
Léo Alcântara - Marcelo Barbieri - Nélson Meurer 
Sérgio Barcellos e Sérgio Reis.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.



TVR N° 834, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM W 624/01

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária de Comunicação e Cul
tura, Rádio Comunitária Interlagos a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitá
ria, na localidade de Campo do Meio,
Estado de Minas Gerais.

(À Comissão 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, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar serviços de radiodifusão comunitária, pelo

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 91, de 22 de fevereiro de 2001, que au
toriza a Associação Comunitária de Co
municação e Cultura, Rádio Comunitária
Interlagos, a executar pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária, na cida
de de Campo do Meio, Estado de Minas
Gerais.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (Art. 54))
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO prazo de três anos, sem direito de exclusividade, con-
NO 1.533, DE 2001 forme os seguintes atos e entidades:

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 1 - Portaria n° 58, de 22 de fevereiro de 2001 -
Comunicação e Informática) ARCC, Associação Remediense Comunitária de Co-

MENSAGEM N° 624/01 municação, na cidade de Senhora dos Remédios -
TVR N° 834/01 MG;

2 - Portaria n° 88, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária lapuense de Radiodifusão,
na cidade de lapu - MG;

3 - Portaria n° 91 , de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura,
Rádio Comunitária Interlagos, na cidade de Campo
do Meio- MG;

4 - Portaria n° 93, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Cultural Serra das Galés, na cidade de
Paraúna - GO;

5 - Portaria n° 139, de 26 de março de 2001 
Associação Comunitária e Cultural Amigos de Taqua
rana, na cidade de Taquarana - AL;

6 - Portaria nO 140, de 26 de março de 2001 
Associação Cultural Comunitária União de São Tiago
(ACCU), na cidade de São Tiago - MG;

7 - Portaria n° 141, de 26 de março de 2001 
Associação Comunitária de Comunicação de FrutaI,
na cidade de Frutal- MG;

8 - Portaria n° 142, de 26 de março de 2001 
Associação Comunitária de Comunicação do Municí
pio de Upanema - RN, na cidade de Upanema - RN;

9 - Portaria n° 143, de 26 de março de 2001 
Associação Cultural Rádio Comunitária de Ajuricaba
- RS, na cidade de Ajuricaba - RS;

FL. 2 da Mensagem n° 624, de 22~2001
10 - Portaria nO 144, de 26 de março de 2001 

Associação Verde Vida, na cidade de Candoí - PR;
11 - Portaria nO 145, de 26 de março de 2001 

Associação e Movimento Comunitário Vale do Tibagi,
na cidade de Telêmaco Borba - PR; .

12 - Portaria n° 146, de 26 de março de 2001 
Associação Cuttural Comunitária Jacutinguense de Ra
diodifusão (ACCOJAR), na cidade de Jacutinga - MG;

13 - Portaria n° 147, de 26 de março de 2001 
Associação Pró-Saúde de Feijó - AC, na cidade de
Feijó-AC;

14 - Portaria nO 198, de 18 de abril de 2001 
Associação Cultural e Educadora de Comunicação
Comunitária, na cidade de Guapiaçú - SP; e

15 - Portaria n° 205, de 18 de abril de 2001 
Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e
Social de Tupi Paulista, na cidade de Tupi Paulista
SP.

Brasflia, 22 de junho de 2001. - Marco Maciel.

o Congresso Nacional decreta,
Art. 1° E aprovado o ato constante da Portaria n°

91, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a Associ
ação Comunitária de Comunicação e Cultura, Rádio
Comunitária Interlagos a executar serviço de radiodi
fusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direi
to de exclusividade, na localidade de Campo do Meio,
Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.
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Brasflia, 23 de março de 2001

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

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
de Comunicação e Cultura, Rádio Comunitária Inter
lagos, com sede na cidade do Campo do Meio, Esta
do 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 fevere
iro de 1998.

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

3. Como se depreende da importância da iniciati
va comandada por Vossa Excelência, essas ações per
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacio
nal, social e cuttural mas, também, servem de elo à inte
gração de informações benéficas em todos os segmen
tos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53710.000609/99, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 91, 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° 53710.000609/99, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária de
Comunicação e Cultura, Rádio Comunitária Interla
gos, com sede na Rua Cônego Vítor, n° 151, na cida
de de Campo do Meio, Estado de Minas Gerais, a

executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.

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

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 21°06'20"S e longitude em
45°49'51 "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 Constituição, devendo a entida
de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me
ses a contar da data de publicação do ato de delibera
ção.

Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

Aviso nO 684 - C.Civil

Em 22 de junho 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

ExcelenUssimo Senhor Vice-Presidente da Repúbli
ca, no exercício do cargo de Presidente da República,
na qual submete à apreciação do Congresso Nacio
nal os atos que autorizam a execução de serviços de
radiodifusão comunitária, constantes das Portarias
nOs. 58, 88, 91 e 93 de 22 de fevereiro de 2001; 139,
140, 141,142,143,l44,145,146,147,de26demar
ço de 2001; 198 e 205, de 18 de abril de 2001 .

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

I - Relatório

De conformidade com o art. 49,' inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 23, 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 au
toriza a Associação Comunitária de Comunicação e
Cultura, Rádio Comunitária Interlagos a executar ser
viço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
3(três) anos, sem direito de de exclusividade, na loca
lidade de Campo do Meio, Estado de Minas Gerais.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati-



11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
relator, Deputado Arnaldo Faria Sá, à TVR n° 834/01.
nos termos do projeto legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
César Bandeira. Presidente - Júlio Semeghini.
Vice-Presidente - Agnaldo Muniz - Alberto Goldman
- Aldo Arantes - Ana Corso - Arolde de Oliveira - Au
gusto Franco - Babá - Benito Gama - Bispo Wander
val- Corauci Sobrinho - Domiciano Cabral- Dr. Hélio
- Eunício Oliveira - Gilmar Machado - Hermes Parci
anello - Iris Simões - João Almeida - Jorge Bittar
Jorge Pinheiro - José Rocha - Luiz Moreira - Luiz Pi
auhylino - Luíza Erundina - Marçal Filho - Márcio Re
inaldo Moreira - Mário Assad Júnior - Maurílio Ferrei
ra Lima - Nárcio Rodrigues - Olímpio Pires - Oliveira
Filho - Paulo Marinho - Pedro Canedo - Pedro Irujo
Ricardo Izar - Santos Filho - Saulo Coelho - Valdeci
Paiva - Vic Pires Franco - Arnaldo Faria de Sá - Gil
berto Kassab - Gustavo Fruet - Jonival Lucas Júnior
- José Carlos Aleluia - Léo Alcântara - Marcelo Bar
bieri - Sérgio Barcellos e Sérgio Reis.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.534, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia.
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 624/01
TVR N° 837/01

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Cultural Comunitária União de São
Tiago (ACCU) a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de São Tiago, 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

140, de 26 de março de 2001, que autoriza a Associa
ção Cultural Comunitária União de São Tiago (ACCU)
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de São Tiago, Estado de Minas Gerais.

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária de Comunicação e Cul
tural, Rádio Comunitária Interlagos a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitá
ria, na localidade de Campo do Meio,
Estado de Minas Gerais.
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vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so- Sala da Comissão, 5 de novembro de 2001. -
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con- Deputado Arnaldo Faria de Sá, Relator.
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alfnea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

O Congresso Nacional decreta,
art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

91, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a Associ
ação Comunitária de Comunicação e Cultural. Rádio
Comunitária Interlagos a executar serviço de radiodi
fusão comunitária, pelo prazo de 3(três) anos, sem di
reito de exclusividade, na localidade de Campo do
Meio, Estado de Minas Gerais.

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

11 - Voto do Relator ,

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei n° 9.612, 19 de fevereiro de 1998. No proces
so em questão, a Associação Comunitária de Comu
nicação e Cultura, Rádio Comunitária Interlagos aten
deu aos requisitos da legislação específica e foi auto
rizada para execução do serviço de radiodifusão co
munitária,

a análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de outorga obedece aos· princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos arts. 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do projeto de decreto legislativo que ora apresen
tamos.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2001. 
Deputado Arnaldo Faria de Sá, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2001



Brasília, 17 de maio de 2001

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

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Cultural Co
munitária União de São Tiago (ACCU), com sede na
cidade de São Tiago, Estado de Minas Gerais, explo
re o serviço de radiodifusão comunitária, em confor
midade com o caput do art. 223, da Constituição e a
Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

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

3. Como se depreende da importância da iniciati
va comandada por Vossa Excelência, essas ações

TVR N° 837, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 624/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 140, de 26 de março de 2001, que auto
riza a Associação Cultural Comunitária
União de São Tiago (ACCU) a executar
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de São Tiago,
Estado de Minas Gerais.

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

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhadas de Exposições de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado das Comunicações, autorizações
para executar serviços de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria nO 58, de 22 de fevereiro de 2001 
ARCC, Associação Remediense Comunitária de Co
municação, na cidade de Senhora dos Remédios 
MG;

2 - Portaria n° 88, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária lapuense de Radiodifusão,
na cidade de lapu - MG;

3 - Portaria n° 91, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura,
Rádio Comunitária Interlagos, na cidade de Campo
do Meio-MG;

4 - Portaria nO 93, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Cultural Serra das Galés, na cidade de
Paraúna - GO;

5 - Portaria n° 139, de 26 de março de 2001 
Associação Comunitária e Cultural Amigos de Taqua
rana, na cidade de Taquarana - AL;

6 - Portaria n° 140, de 26 de março de 2001 
Associação Cultural Comunitária União de São Tiago
(ACCU), na cidade de São Tiago - MG;
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Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na 7 - Portaria n° 141, de 26 de março de 2001 -
data de sua publicação. Associação Comunitária de Comunicação de· FrutaI,

Sala da Comissão 21 de novembro de 2001 - na cidade de Frutal - MG;, ,
Deputado César Bandeira, Presidente. 8 - Portaria n° 142, de 26 de março de 2001 -

Associação Comunitária de Comunicação do Municí
pio de Upanema-RN, na cidade de Upanema - RN;

9 - Portaria n° 143, de 26 de março de 2001 
Associação Cultural Rádio Comunitária de Ajurica
balRS, na cidade de Ajuricaba - RS;

10 - Portaria n° 144, de 26 de março de 2001 
Associação Verde Vida, na cidade de Candoí - PR

11 - Portaria n° 145, de 26 de março de 2001 
Associação e Movimento Comunitário Vale do Tibagi,
na cidade de Telêmaco Borba - PR

12 - Portaria nO 146, de 26 de março de 2001 
Associação Cultural Comunitária Jacutinguense de
Radiodifusão (ACCOJAR), na cidade de Jacutinga
MG;

13 - Portaria n° 147, de 26 de março de 2001 
Associação Pró-Saúde de Feijó/AC, na cidade de Fei
jó- AC;

14 - Portaria n° 198, de 18 de abril de 2001 
Associação Cultural e Educadora de Comunicação
Comunitária, na cidade de Guapiaçú - SP; e

15 - Portaria nO 205, de 18 de abril de 2001 
Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e
Social de Tupi Paulista, na cidade de Tupi Paulista 
SP.

Brasília, 22 de junho de 2001. - (assinatura)

MC 00238 EM
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Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentfssimo Senhor Vice-Presidente da Repúbli
ca, no exercfcio do cargo de Presidente da República,
na qual submete à apreciação do Congresso Nacio
nal os atos que autorizam a execução de serviços de
radiodifusão comunitária, constantes das Portarias
nOs 58,88,91 e 93, de 22 de fevereiro de 2001; 139,
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 e 147, de 26 de
março de 2001; 198 e 205, de 18 de abril de 2001.

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

I - Relatório

Em 22 de junho de 2001

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

penn~em que as entidades trabalhem em conjunto Aviso n° 684 - C. Civil
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 jurfdica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,

o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
nO 53710.000238/99, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constituci
onais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente,- Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 140 DE 26 DE MARÇO 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 n°
53710.000238/99, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Cultural Comuni
tária União de São Tiago (ACCU), com sede na Rua
São José, n° 25, (fundos), na cidade de São Tiago,
Estado de Minas Gerais, a executar serviço de radio
difusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade.

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

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 200 53'29"S e longitude em
44°30'21"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

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

Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentfssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Associação Cultural Comunitária União de
São Tiago (ACCU) a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

U- 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 pro
cesso em questão, a Associação Cultural Comunitá
ria União de São Tiago (ACCU) atendeu aos requisi
tos da legislação especffica 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



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
~ 1.535, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 637/01
TVR N° 867/01

Aprova o ato que renova a conces
são à Emissoras Sul Brasileiras Ltda.,
para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Panambi, Estado do Rio Gran
de do Sul.

(À Comissão de Cinstituição e Justiça
e de Redação (art. 54))

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 13 de junho de 2001, que renova por dez anos, a
partir de 1° de maio de 1994, a concessão à Emisso
ras Sul Brasileiras Ltda., para executar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Panambi, Estado do Rio
Grande do Sul.

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

da Comissão, 21 de novembro de 2001. - Depu
tado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 867, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 637/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 13 de junho de 2001, que renova con
cessão à Emissoras Sul Brasileiras Ltda.,
para executar pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão, na cidade de Panambi,
Estado do Rio Grande do Sul.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Cultural Comunitária União de São
Tiago (ACCU) a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de São Tiago, Estado de Minas
Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

140, de 26 de março de 2001, que autoriza a Associa
ção Cultural Comunitária União de São Tiago (ACCU)
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de São Tiago, Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2001. 
Deputado Arnaldo Faria de Sá, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Arnaldo Faria de Sá, à TVR n°
837/01, nos termos do projeto de decreto legislativo
que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
César Bandeira - Presidente; Júlio Semeghini 
Vice-Presidente; Agnaldo Muniz - Alberto Goldman 
Aldo Arantes - Ana Corso - Arolde de Oliveira - Au
gusto Franco - Babá - Benito Gama - Bispo Wander
val- Corauci Sobrinho - Domiciano Cabral- Dr. Hélio
- Eunício Oliveira - Gilmar Machado - Hermes Parci
anello - íris Simões - João Almeida - Jorge Bittar
Jorge Pinheiro - José Rocha - Luiz Moreira - Luiz Pi
auhylino - Luíza Erundina - Marçal Filho - Márcio Re
inaldo Moreira - Mário Assad Júnior - Maurflio Ferrei-
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todos os critérios exigidos por este diploma regula- ra Lima - Nárcio Rodrigues - Olímpio Pires - Oliveira
mentar. Filho - Paulo Marinho - Pedro Canedo - Pedro Irujo -

O ato de outorga obedece aos princípios de Ricardo Izar - Santos Filho - Saulo Coelho - Valdeci
constitucionalidade, especialmente no que se refere Paiva - Vic Pires Franco - Arnaldo Faria de Sá - Gil-
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten- berto kassab - Gustavo Fruet - Jonival Lucas Júnior-
de as formalidades legais, motivos pelos quais somos José Carlos Aleluia - Léo Alcãntara - Marcelo Barbie-
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for- ri - Sérgio Barcellos - Sérgio Reis.
ma do projeto de decreto legislativo que ora apresen- Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001. -
tamos. Deputado César Bandeira, Presidente.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2001. 
Deputado Arnaldo Faria de Sá, Relator.
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Brasflia, 26 de março de 2001.

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

incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões e de autorização, outorgadas às entida
des abaixo relacionadas, para explorar serviço de ra
diodifusão, nas localidades e Unidades da Federação
indicadas:

• Rádio Bahiana De Jequié Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Jequié, Estado da
Bahia (Processo nO 53640.000539/95);

• Rádio Nacionalltabuna Bahia Ltda., conces
sionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Itabuna, Estado da
Bahia (Processo n° 53640.000497/94);

• Rádio Atenas Ltda., concessionária de servi
ço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Alfenas, Estado de Minas Gerais
(Processo n° 50710.000461/94);

• Rádio Cabo Frio Ltda.. concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Cabo Frio, Estado do Rio de
Janeiro (Processo n° 53770.0001 72194);

• Emissoras Sul Brasileiras Ltda., concessioná
ria de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Horizontina, Estado do Rio
Grande do Sul (Processo n° 53790.000151/94);

• Emissoras Sul Brasileiras Uda., concessioná
ria de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Panambi, Estado do Rio
Grande do Sul (Processo nO 53790.000152194);

• Empresa de Radiodifusão Cultura Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Ituverava, Estado
de São Paulo (Processo n° 50830.000271/94);

• Fundação Padre Donizetti, concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Casa Branca, Estado de
São Paulo (Processo nO 50830.000244/94);

• Rádio Bebedouro Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Bebedouro, Estado de São
Paulo (Processo n° 50830.000208/94);

• Rádio Cacique De Capão Bonito Ltda., conces
sionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Capão Bonito, Estado
de São Paulo (Processo nO 50830.000268194);

• Rádio Difusora de Araçatuba Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em

Senhores Membros do Congresso Nacional, MC 00162 EM
Nos termos do artigo 49, inciso XIII, combinado

com o· § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 13 de junho de 2001 , que "Renova conces
são das entidades que menciona, para explorar servi
ços de radiodifusão, e dá outras providências". As en
tidades mencionadas são as seguintes:

1 - Rádio Bahiana de Jequié Ltda., a partir de 29
de setembro de 1995, na cidade de Jequié - BA;

2 - Rádio Nacionalltabuna Bahia Ltda., origina
riamente Rádio Clube de Itabuna S/A, a partir de 1°
de maio de 1994, na cidade de Itabuna - BA;

3 - Rádio Atenas Ltda., originariamente Rádio
Cultura de Alfenas Ltda, a partir de 1° de maio de
1994, na cidade de Alfenas - MG;

4 - Rádio Cabo Frio Ltda., a partir de 1° de maio
de 1994, na cidade de Cabo Frio - RJ;

5 - Emissoras Sul Brasileiras Ltda., a partir de
1° de maio de 1994, na cidade de Horizontina - RS;

6 - Emissoras Sul Brasileiras Ltda., a partir de
1° de maio de 1994. na cidade de Panambi - RS;

7 - Empresa De Radiodifusão Cultura Ltda., ori
ginariamente Rádio Cultura de Ituverava Ltda., a par
tir de 1° de maio de 1994, na cidade de Ituverava 
SP;

8 - Fundação Padre Donizetti, originariamente
Rádio Difusora de Casa Branca Uda., a partir de 1° de
maio de 1994, na cidade de Casa Branca - SP;

9 - Rádio Bebedouro Ltda., a partir de 1° de
maio de 1994, na cidade de Bebedouro - SP;

10 - Rádio Cacique de Capão Bonito Ltda., a
partir de 1° de maio de 1994, na cidade de Capão Bo
nito - SP;

11 - Rádio Difusora de Araçatuba Uda., a partir
de 1° de maio de 1994, na cidade de Araçatuba - SP;

12 - Rádio Difusora Jundiaiense Ltda., a partir
de 1° de maio de 1994, na cidade de Jundiar - SP;

13 - Rádio Piratininga de São José dos Campos
Uda., a partir de 12 de maio de 1994, na cidade de
São José dos Campos - SP;

14 - Rádio Técnica Atibaia Ltda., a partir de 1°
de maio de 1994, na cidade de Atibaia - SP; e

15 - Agência Goiana de Comunicação 
AGECOM, Governo do Estado de Goiás, a partir de 5
de fevereiro de 1995, na cidade de Goiânia-GO.

Brasflia, 26 de junho de 2001.



DECRETO DE 13 DE JUNHO DE 2001.

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

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca
put, da Constituição, 33, § 3°, da Lei n° 4.117, de 27
de agosto de 1962, e 6° da Lei na 5.785, de 23 de ju
nho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 62,
inciso I, do Decreto n° 88.066, de 26 de janeiro de
1983,

Decreta:
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onda média, na cidade de Araçatuba, Estado Art. 2° Fica renovada a concessão das entida-
de São Paulo (Processo n° 50830.000233/94); des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito

• Rádio Difusora Jundiaiense Ltda., concessio- de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
nária de serviço de radiodifusão sonora em radiodifusão sonora em onda média:
onda média, na cidade de Jundiaf, Estado de I - Rádio Bahiana de Jequié Ltda., a partir de 29
São Paulo (Processo n° 50830.000270/94); de setembro de 1995, na cidade de Jequié, Estado da

• Radio Piratininga de São José dos Campos Bahia, outorgada pela Portaria nO 793, de 23 de setem-
Uda., concessionária de serviço de radiodifu- bro de 1975, e renovada pelo Decreto n° 93.638, de 2
são sonora em onda média, na cidade de São de dezembrode 1986 (Processo n° 53640.000539/95);
José dos Campos. Estado de São Paulo (Pro- 11- Rádio Nacionalltabuna Bahia Ltda., a partir
cesso n° 50830.000235/94); de 1° de maio de 1994, na cidade de Itabuna, Estado

• Rádio Técnica Atibaia Ltda., concessionária da Bahia, outorgada à Rádio Clube de Itabuna S/A,
de serviço de radiodifusão sonora em onda conforme Portaria MVOP n° 921, de 3 de novembro
média, na cidade de Atibaia, Estado de São de 1955, renovada pela Portaria n° 1278, de 23 de de-
Paulo (Processo n° 50830.000265/94); zembro de 1975, autorizada a mudar seu tipo societá-

• Governo do Estado de Goiás, por intermédio da rio para sociedade por cotas de responsabilidade Iimi-
Agência Goiana de Comunicação - AGECOM, tada, conforme Portaria n° 1248, de 12 de setembro
autorizado de serviço de radiodifusão sonora em de 1978, e autorizada a mudar sua denominação so-
onda média, na cidade de Goiânia, Estado de cial para a atual mediante Portaria n° 90, de 24 de
Goiás (Processo n° 53670.000160/94). agosto de 1999 (Processo 53640.000497/94);

2. Observo que a renovação do prazo de vigência 111- Rádio Atenas Ltda., a partir de 10 de maio de
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é 1994, na cidade de Alfenas, Estado de Minas Gerais,
regida pelas disposições contidas na Lei n° 5.785, de outorgada originariamente à Rádio Cultura de Alfenas
23 de junho de 1972, e no Decreto n° 88.066, de 26 de Ltda., conforme Portaria MVOP n° 866, de 26 de de-
janeiro de 1983, que a regulamentou. zembro de 1952, renovada pelo Decreto n° 91.014, de

3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram anali- 27 de fevereiro de 1985, e transferida pelo Decreto de
sados pelos órgãos técnicos deste Ministério e consi- 18 de julho de 1997, para a concessionária de que trata
derados de acordo com os dispositivos legais aplicá- este inciso (Processo n° 50710.000461/94;
veis, demonstrando possuir as entidades as qualifica- IV - Rádio Cabo Frio Ltda., a partir de 1° de maio
ções necessárias à renovação da concessão. de 1994 na cidade de Cabo Frio Estado do Rio de Ja-, ,

4. Nesta conformidade, e em observância ao que neiro, outorgada pela Portaria MVOP n° 328, de 26 de
dispõem a Lei n° 5.785, de 1972, e seu Regulamento, junho de 1960, renovada pela Portaria n° 60, de 20 de
Decreto n° 88.066, de 1983, submeto o assunto à su- fevereiro de 1985, e autorizada a passar à condição de
perior consideração de Vossa Excelência para decisão concessionária em virtude de aumento de potência de
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em sua estação transmissora, conforme Exposição de
cumprimento ao § 3° do art. 223 da Constituição. Motivos n° 92, de 16 de maio de 1996, do Ministério

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro das Comunicações (Processo n° 53770.000172194);
de Estado das Comunicaçoes. V - Emissoras Sul Brasileiras Ltda., a partir de

1° de maio de 1994, na cidade de Horizontina, Estado
do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria MVOP
nO 399, de 30 de maio de 1961, e renovada pelo De
creto n° 89.382, de 15 de fevereiro de 1984 (Processo
n° 53790.000151/94);

VI- Emissoras Sul Brasileiras Ltda., a partir de
1° de maio de 1994, na cidade de Panambi, Estado do
Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria MVOP n°
398, de 30 de maio de 1961, e renovada pelo Decreto
nO 89.372, de 8 de fevereiro de 1984 (Processo n°
53790.000152194);

VII - Empresa de Radiodifusão Cultura Ltda., a
partir de 1° de maio de 1994, na cidade de Ituverava,



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

Art. 5° Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasflia, 13 de junho de 2001; 180° da Indepen
dência e 113° da República. - Fernando Henrique
Cardoso.

Brasflia, 26 de junho de 2001 .

Aviso nO 698 - C. Civil

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 3° do artigo 233, da Constituição Fe
deral, o ExcelenHssimo Senhor Presidente da Repú
blica submete à apreciação do congresso Nacional,
acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações o Ato que re
nova a concessão à Emissoras Sul Brasileiras ltda.,
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de Radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Panambi, Estado do Rio
Grande do Sul.

Na exposição de motivos que acompanha a
Mensagem Presidencial, o Senhor Ministro esclarece
que os órgãos competentes daquele Ministério Mani
festa-se sobre o pedido de renovação requerido pela
à Emissoras Sul Brasileiras Ltda., achando-o regular
mente instruldo, obedecidos os requisitos legais e
técnicos atinentes ao procedimento renovatório.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos
Deputados, no exercrcio do cargo de Presidente da
República, na qual submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 13 de
junho de 2001, que "Renova concessão das entida
des que menciona, para explorar serviços de radiodi
fusão, e dá outras providências".

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

I - Relatório
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Estado de São Paulo, outorgada originalmente à Rá- Art. 3° A exploração do serviço de radiodifusão,
dio Cultura de Ituverava Ltda., conforme Portaria cujas concessões são renovadas por este Decreto,
MVOP nO 149, de de 17 de fevereiro de 1947, renova- reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica-
da pela Portaria n° 59, de 20 de fevereiro de 1985, e ções, leis subseqüentes e seus regulamentos.
transferida pelo Decreto de 7 de agosto de 2000, para Art. 4° A renovação da concessão somente pro-
a concessionária de que trata este inciso (Processo duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
n° 50830.000244/94); Nacional, nos termos do § 3° do art. 223 da Constitui-

IX - Rádio Bebedouro Ltda., a partir de 1° de ção.
maio de 1994, na cidade de Bebedouro, Estado de
São Paulo, outorgada originalmente à Rádio Difusora
Casa Branca Ltda., pela Portaria MVOP n° 253, de 7
de março de 1955, renovada pelo Decreto nO 89.406,
de 29 de fevereiro de 1984, e transferida pelo Decreto
n° 90.308, de 16 de outubro de 1984 (Processo n°
50830.000271/94);

X - Rádio Cacique de Capão Bonito Ltda., a partir
de 1° de maio de 1994, na cidade de Capão Bonito,
Estado de São Paulo, outorgada à Rádio Cacique de
Capão Bonito., conforme Portaria MVOP n° 480, de 31
de maio de 1950, e renovada pelo Decreto n° 94.587,
de 10 de julho de 1987 (Processo n° 50830.000233/94);

XI- Rádio Difusora de Araçatuba Ltda., a partir
de 1° de maio de 1994, na cidade de Araçatuba, Esta
do de São Paulo, outorgada pela Portari~ MVOP n°
481, de 6 de outubro de 1960, e renovàda pelo Decre
to n° 89.406, de 29 de fevereiro de 1984 (Processo n°
50830.000233/94) ;

XII - Rádio Difusora Jundiaense Ltda., a partir de
1° de maio de 1994, na cidade de Jundiar, Estado de
São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP n° 589, de 20
de junho de 1946, e renovada pelo Decreto n° 89.545,
de 11 de abril de 1984 (Processo n° 50830.000270/94);

XIII- Rádio Piratininga de São José dos Cam-
pos ltda., a partir de 1° de mai9 de 1994, na cidade
de São José dos Campos, Estado de São Paulo, ou
torgada pela Portaria MJNI n° 134-B, de 20 de março
de 1962, e renovada pelo Decreto n° 89.487, de 28 de
março de 1984 (Processo n° 50830.000235/94);

XIV - Rádio Técnica Atibaia Ltda., a partir de 1°
de maio de 1994, na cidade de Atibaia, Estado de São
Paulo, outorgada pela Portaria MVOP n° 499, de 23 de
maio de 1955, e renovada pelo Decreto n° 95.920, de
13 de abril de 1988 (processo n° 50830.000265/94).

Art. 2° Fica renovada, por dez anos, a partir de 5
de fevereiro de 1995, a autorização outorgada, pelo
Decreto n° 90.597, de 30 de novembro de 1984, ao
Governo do Estado do Goiás para explorar, por inter
médio da Agência Goiana de Comunicação 
AGECOM, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás (Pro
cesso nO 53670.000160/94).
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Atendendo ao disposto no § 3° do Art. 233 da
Constituição Federal, a matéria foi enviada ao Con
gresso Nacional para a devida apreciação, visto que o
Ato de outorga somente produzirá efeitos legais após
deliberação do Congresso Nacional.

No momento deve a Câmara dos Deputados
examinar e pronunciar-se sobre o Ato em apreço, opi
nando no âmbito de suas deliberações regimentais,
sobre a conveniência e oportunidade do Ato que re
nova a concessão.

11 - Voto do Relator

Não encontrado no Ato que renova a conces
são, à Emissoras Sul Brasileiras Ltda., nenhuma ra
zão que possa ser invocada contra sua homologação,
uma vez que cumpriu, também os requisitos exarados
no Ato normativo nO 01, de 1999, desta Comissão.
Meu voto é favorável, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo que apresento.

Sala da Comissão, 6 de novembro de 2001 . 
Deputado Arolde de Oliveira, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W,DE2001

Aprova o Ato que renova a Conces
são à Emissoras Sul Brasileiras ltda.,
para executar pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Panambi, Estado do Rio Gran
de do Sul.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° ~ aprovado o Ato constante do Decreto

de 13 de junho, de 2001, que renova por dez anos, a
partir de 1° de maio de 1994 a concessão à Emissoras
Sul Brasileiras Ltda., para executar, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Panambi, Estado do Rio Grande
do Sul.

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

Sala da Comissão 6 de novembro de 2001. 
Deputado Arolde de Oliveira, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Arolde de Oliveira, à TVR 867/01,
nos termos do projeto de decreto legislativo que apre
senta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini,
Vice-presidente; Agnaldo Muniz, Alberto Goldman,
Aldo Arantes, Ana Corso, Arolde de Oliveira, Augusto
Franco, Babá, Benito Gama, Bispo Wanderval, Cora
uci Sobrinho, Domiciano Cabral, Dr. Hélio, Eunício
Oliveira, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, Iris Si
mões, João Almeida, Jorge Bittar, Jorge Pinheiro,
José Rocha, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Lufza
Erundina, Marçal Filho, Márcio Reinaldo Moreira,
Márcio Assad Júnior, Maurílio Ferreira Lima, Nárcio
Rodrigues, Olímpio Pires, Oliveira Filho, Paulo Mari
nho, Pedro Canedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Santos
Filho, Saulo Coelho, Valdeci Paiva, Vic Pires Franco,
Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Jonival Lucas Júnior,
José Carlos Aleluia, Léo Alcântara, Marcelo Barbieri,
Nélson Meurer, Sérgio Barcellos e Sérgio Reis.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001.
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
~ 1.536, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 702/01
TVR N° 904/01

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Beneficente Comunitária ABC 
SHALON a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
d$ Cuiabá, Estado do Mato Grosso.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° ~ aprovado o ato constante da Portaria n°

676, de 25 de outubro de 2000, que autoriza a Associ
ação Beneficente Comunitária ABC - SHALON a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Cuiabá, Estado do Mato Grosso.

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

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 904, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 702/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 676, de 25 de outubro de 2000, que au-



16 - Portaria n° 117, de 6 de março de 2001 
Associação Assistencial da Chapada (MC), na cida
de de Utinga - BA.

Brasrlia, 29de junho de 2001. - Fernando Hen
rique Cardoso.
MC220 EM

Brasília, 3 de abril de 2001

Excelentrssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Beneficente
Comunitária ABC - SHALON, com sede na cidade de
Cuiabá, Estado do Mato Grosso, explore o serviço de
radiodifusão comunitária, em conformidade com o ca
put 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 sedimenta
ção da cultura geral das localidades postulantes.

3. Corno se depreende da importância da iniciati
va comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con-
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toriza a Associação Beneficente Comuni- 11 - Portaria nO 762, de 12 de dezembro de
tária ABC - 5HALON, a executar pelo pra- 2000 - Associação Comunitária São Raimundo No-
zo de três anos, sem direito de exclusivi- nato de Tuntum, na cidade de Tuntum - MA;
dade, serviço de radiodifusão comunitá- 12 - Portaria n° 38, de 22 de fevereiro de 2001 -
ria, na cidade de Cuiabá, Estado. do Mato Associação Assistencial Cultural Padre Deóclides, na
Grosso. cidade de Acari - RN;

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo- 13 - Portaria n° 104 de 22 de fevereiro de 2001
gia, Comunicação e Informática; e de Cons- - Associação Rádio Clu'be Opção Comunitária., na
tituição e Justiça e de Redação (art. 54)) cidade de Catalão - GO',

Senhores Membros do Congresso Nacional, 1.4 ~ Portaria nO 108,_de 6 de març~ de 2001 -
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado As~claçao d~ Recu~eraçao, Cons.ervaçao e ~reser-

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal, v~çao da Bacia do RIo Pardo, na Cidade de Ribas do
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom- RIO Pardo - MS;
panhadas de Exposições de Motivos do Senhor Mi- 15 - Portaria nO 116, de 6 de março de 2001 -
nistro de Estado das Comunicações. autorizações Associação Comunitária de Desenvolvimento Artísti-
para executar serviços de radiodifusão comunitária, co e Cultural de Caracol, na cidade de Caracol - MS;
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, e
conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 300, de 21 de junho de 2000 
Centro Cultural São Judas Tadeu, na cidade de Nite
rói - RJ;

2 - Portaria n° 392, de 31 de julho de 2000 
Associação Comunitária Cultural Limacampense, na
cidade de Lima Campos - MA;

3 - Portaria n° 393, de 31 de julho de 2000 
Associação Comunitária, Cultural e Comunicação
Social de Orobó, na cidade de Orobó - PE;

4 - Portaria n° 406, de 31 de julho de 2000 
Associação Comunitária de Itagibá, na cidade de Ita
gibá-BA;

5 - Portaria nO 476, de 14 de agosto de 2000
Fundação de Rádio de Fusão Comunitária Carlos Pe
reira, na cidade de Santa Luzia - BA:

6 - Portaria n°577, de 22 de setembro de 2000 
Associação Comunitária Ave Branca para o Desen
volvimento Social, Cultural e Artístico dos Moradores
da Praça do 0.1. - QNA Taguatinga - DF, na cidade de
Taguatinga - DF;

7 - Portaria n° 630, de 5 de outubro de 2000 
Fundação Obra Assistencial para Integração Social
da Comunidade, na cidade de São Vicente - RN;

8 - Portaria nO 676, de 25 de outubro de 2000 
Associação Beneficente Comunitária ABC
SHALON, na cidade de Cuiabá - MT;

9 - Portaria n° 677, de 25 de outubro de 2000
Associação Comunitária de Desenvolvimento Artísti·
co, Cultural e Social de Miranda - ACODAMI, na cida
de de Miranda - MS;

10- Portaria n°683, de 25 de outubro de 2000
Associação Comunitária de Amparo aos Artistas de
Cajazeira, na cidade Salvador - BA;



I - Relatório

Novembro de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTAOOS QUinta-feira 22 59503

substanciada nos autos do Processo Administrativo diodifusão comunitária, constantes das Portarias n°
nO 53690.000719/98; que ora faço acompanhar, com 300, de 21 de junho de 2000; 392, 393 e 406, de 31 de
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais. julho de 2000; 476, de 14 de agosto de 2000; 577, de

5. Em conformidade com os preceitos constituci- 22 de setembro de 2000; 630, de 5 de outubro de
onais e legais, a outorga de autorização, objeto do 2000; 676, 677 e 683, de 25 de outubro de 2000; 762,
presente processo, passará a produzir efeitos legais de 12 de dezembro de 2000; 38 e 104 de 22 de fevere-
somente após deliberação do Congresso Nacional, a iro de 2001 ; e 108, 116 e 177, de 6 de março de 2001.
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal. Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro Casa.
de Estado das Comunicações

PORTARIA N° 676 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 n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53690.000719/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Beneficente Co
munitária ABC - SHALON, com sede na Rua Arnaldo
Addor, n° 1, Bairro Coophamil, na cidade de Cuiabá,
Estado do Mato Grosso, a executar serviço de radio
difusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade.

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

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 15°36'57"S e longitude em
56°07'39"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 entida
de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me
ses a contar da data de publicação do respectivo de
creto legislativo.

Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação, revogada a Portaria n° 676, de 25 de
outubro de 2000. - Pimenta da Veiga.

Aviso nO 763 - C. Civil.

Brasllia, 29 de junho 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

Excelentrssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de ra-

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentrssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da exposição de motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Associação Beneficiente Comunitária ABC 
SHALON, a executar, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu
nitária.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei n09.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro
cesso em questão, a Associação Beneficiente Comu
nitária ABC - SHALON, atendeu aos requisitos da le
gislação específica e recebeu autorização para exe
cutar 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
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten~
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.



Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária de Amparo aos Artis
tas de Cajazeira a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Salvador, 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°

683, de 2000, que autoriza a Associação Comunitária
de Amparo aos Artistas de Cajazeira a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Salva
dor, Estado da Bahia.

Art. 20 Este decreto legislativo entra emvigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira Presidente.

TVR N° 906, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 702/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
no 683, de 25 de outubro de 2000, que
autoriza a Associação Comunitária de
Amparo aos Artistas de Cajazeira, a exe
cutar pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Salvador, Esta
do da Bahia.

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

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

com o § 30 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhadas de exposições de motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Comunicações, autorizações para
executar serviços de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, con
forme os seguintes atos e entidades:

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Beneficiente Comunitária ABC 
SHALON, a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Cuiabá, Estado do Mato Grosso.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° DE 2001
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Sala da Comissão, 10 de novembro de 2001. - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Deputado Nelson Meurer, Relator. N° 1.537, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 702/01
TVR N° 906/01

O Congresso Nacional decreta:

Art. 10 Éaprovado o ato constante da Portaria n°
676, de 25 de outubro de 2000, que autoriza a Associ
ação Beneficiente Comunitária ABG - SHALON, a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor ria
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 1° de novembro de 2001. 
Deputado Nelson Meurer, Relator.· \

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária 'realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado Nélson Meurer, à TVR 904/01, nos termos
do projeto de decreto legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini,
Vice-presidente; Agnaldo Muniz, Alberto Goldman,
Aldo Arantes, Ana Corso, Arolde de Oliveira, Augusto
Franco, Babá, Benito Gama, Bispo Wanderval, Cora
uci Sobrinho, Domiciano Cabral, Dr. Hélio, EunCcio
Oliveira, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, Iris Si
mões, João Almeida, Jorge Bittar, Jorge Pinheiro,
José Rocha, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, LuCza
Erundina, Marçal Filho, Márcio Reinaldo Moreira, Má
rio Assad Júnior, Maurílio Ferreira Lima, Nárcio Rodri
gues, Olfmpio Pires, Oliveira Filho, Paulo Marinho,
Pedro Canedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Santos Filho,
Saulo Coelho, Valdeci Paiva, Vic Pires Franco, Gilber
to Kassab, Gustavo Fruet, Jonival Lucas Júnior, José
Carlos Aleluia, Léo Alcântara, Marcelo Barbieri, Nél
son Meurer, Sérgio Barcellos e Sérgio Reis.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.



PORTARIA ~ 683 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 n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo nO
53640.000038/00, resolve:

Brasília, 4 de abril de 2001

Excelentlssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
de Amparo aos Artistas de Cajazeira, com sede na ci
dade de Salvador, 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 de fevereiro de 1998.

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

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

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando
a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, o que
se conclui da documentação de origem, consubstancia
da nos autos do Processo n° 53640.000038/00, que ora
faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os tra
balhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constituci
onais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.
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1 - Portaria n° 300, de 21 de junho de 2000 - 16 - Portaria n° 117, de 6 de março de 2001 -
Centro Cultural São Judas Tadeu, na cidade de Nite- Associação Assistencial da Chapada (AAC), na cida-
rói - RJ; de de Utinga - BA.

2 - Portaria nO 392, de 31 de julho de 2000 - Brasília, 29 de junho de 2001. - Fernando Hen-
Associação Comunitária Cultural Limacampense, na rique Cardoso.
cidade de Lima Campos - MA; MC 224 EM

3 - Portaria n° 393, de 31 de julho de 2000 
Associação Comunitária, Cultural e Comunicação
Social de Orobó, na cidade de Orobó - PE;

4 - Portaria n° 406, de 31 de julho de 2000 
Associação Comunitária de Itagibá, na cidade de Ita
gibá-BA;

5 - Portaria n° 476, de 14 de agosto de 2000 
Fundação de Rádio de Fusão Comunitária Carlos Pe
reira, na cidade de Santa Luzia - BA;

6 - Portaria n°577, de 22 de setembro de 2000 
Associação Comunitária Ave Branca para o Desen
volvimento Social, Cultural e Artístico dos Moradores
da Praça do D.1. - QNA Taguatinga - DF, na cidade de
Taguatinga - DF;

7 - Portaria n° 630, de 5 de outubro de 2000
Fundação Obra Assistencial para Integração Social
da Comunidade, na cidade de São Vicente - RN;

8 - Portaria n° 676, de 25 de outubro de 2000 
Associação Beneficente Comunitária ABC
SHALON, na cidade de Cuiabá - MT;

9 - Portaria nO 677, de 25 de outubro de 2000 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Artísti
co, Cultural e Social de Miranda - ACODAMI, na cida
de de Miranda - MS;

10- Portaria n°683, de 25 de outubro de 2000 
Associação Comunitária de Amparo aos Artistas de
Cajazeira, na cidade Salvador - BA;

11 - Portaria n0762, de 12 de dezembro de 2000
- Associação Comunitária São Raimundo Nonato de
Tuntum, na cidade de Tuntum - MA;

12 - Portaria n°38, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Assistencial Cultural Padre Deóclides, na
cidade de Acari - RN;

13 - Portaria nO 104, de 22 de fevereiro de 2001
- Associação Rádio Clube Opção Comunitária, na ci
dade de Catalão - GO;

14 - Portaria nO 108, de 6 de março de 2001 
Associação de Recuperação, Conservação e Preser
vação da Bacia do Rio Pardo, na cidade de Ribas do
Rio Pardo - MS;

15 - Portaria n° 116, de 6 de março de 2001 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Artísti
co e Cultural de Caracol, na cidade de Caracol- MS;
e



Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária de Amparo aos Artis
tas de Cajazeira a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade,

.serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Salvador, Estado da Bahia.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Éaprovado o ato constante da Portaria n°

683, de 25 de outubro de 2000, que autoriza a Associ
ação Comunitária de Amparo aos Artistas de Cajazei
ra a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de

o ato de outorga obedece aos princlpios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do projeto de decreto legislativo que ora apresen
tamos.

Sala da Comissão, 2 de novembro de 2001. 
Deputado Salvador Zimbaldi, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2001

Brasflia, 29 de junho de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasflia - DF
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Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária de toriza a Associação Comunitária de Amparo aos
Amparo aos Artistas de Cajazeira, com sede na Artistas de Cajazeira a executar, pelo prazo de três
Estrada do Coqueiro Grande, nO 2013, Bairro Cajazei- anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
ras VIII, na cidade de Salvador, Estado da Bahia, a fusão comunitária.
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
prazo de três anos, sem direito de exclusividade. Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati-

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n° vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so-
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, mente produzirá efeitos após a deliberação do Con-
seus regulamentos e normas complementares. gresso Nacional.

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec-
sistema irradiante localizado nas coordenadas goo- tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa-
gráficas com latitude em 21°53'05"S e longitude em me desta Comissão nos termos do inciso 11 alínea h
38°24'10"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz. do art. 32 do Regim~nto Interno. '

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 11 - Voto do Relator
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entida- A autorização do Poder Público para a execução
de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me- de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
ses a contar da data de publicação do respectivo de- pela Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro-
ereto legislativo. cesso em questão, a Associação Comunitária de

Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de Amparo aos Artistas de Cajazeira atendeu aos requi-
sua publicação, revogada a Portaria de n° 683, de 25 sitos da legislação especIfica e recebeu autorização
de outubro de 2000. - Pimenta da Veiga. para executar serviço de radiodifusão comunitária.

Aviso n° 763 - C. Civil. A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos to
dos os critérios exigidos por este diploma regulamen
tar.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente dá República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de ra
diodifusão comunitária, constantes das Portarias n°
300, de 21 de junho de 2000; 392,393 e 406, de 31 de
julho de 2000; 476, de 14 de agosto de 2000; 577, de
22 de setembro de 2000; 630, de 5 de outubro de
2000; 676, 677 e 683, de 25 de outubro de 2000; 762,
de 12 de dezembro de 2000; 38 e 104 de 22 de fevere
irode 2001; e 108, 116 e 177, de 6 de março de 2001.

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

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentfssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da exposição de motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au-
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exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Salvador, Estado da Bahia.

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

Sala da Comissão, 1° de novembro de 2001. 
Deputado Salvador Zimbaldi, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Salvador Zimbaldi, à TVR n°
906/01, nos termos do projeto de decreto legislativo
que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini,
Vice-presidente; Agnaldo Muniz, Alberto Goldman,
Aldo Arantes, Ana Corso, Arolde de Oliveira, Augusto
Franco, Babá, Benito Gama, Bispo Wanderval, Cora
uci Sobrinho, Domiciano Cabral, Dr. Hélio, Eunfcio
Oliveira, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, Iris Si
mões, João Almeida, Jorge Bittar, Jorge Pinheiro,
José Rocha, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Luiza
Erundina, Marçal Filho, Márcio Reinaldo Moreira, Má
rio Assad Júnior, Maurflio Ferreira Lima, Nárcio Rodri
gues, OHmpio Pires, Oliveira Filho, Paulo Marinho,
Pedro Canedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Santos Filho,
Saulo Coelho, Valdeci Paiva, Vic Pires Franco, Gilber
to Kassab, Gustavo Fruet, Jonival Lucas Júnior, José
Carlos Aleluia, Marcelo Barbieri, Nélson Meurer, Sal
vador Zimbaldi, Sérgio Barcellos e Sérgio Reis.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.538, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM W 703/01
TVR N° 924/01

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Radiodifusão Itapuf
Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Santo Antônio da Patrulha, Estado do
Rio Grande do Sul.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54»

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° ~ aprovado o ato constante do Decreto

de 25 de junho de 2001, que renova, a partir de 1° de
maio de 1994, a concessão outorgada à Sociedade

de Radiodifusão Itapuí Uda., para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Santo Antônio da Patrulha, Estado do Rio Grande do
Sul.

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

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 924, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM W 703/01

Submete ao Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 25 de Junho
de 2001, que renova concessão a Socie
dade de Radiodifusão Itapuf Ltda., a par
tir de 1° de maio de 1994, para explorar
pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de
Santo Antônio da Patrulha, Estado do
Rio Grande do Sul.

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

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

com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 25 de junho de 2001 , que "Renova conces
são das entidades que menciona, para explorar servi
ços de radiodifusão. e dá outras providências". As en
tidades mencionadas são as seguintes:

1 - Fundação Enoch de Oliveira de Comunica
ção Social, originariamente Rádio Educadora Rio
Doce Uda., a partir de 1° de maio de 1994, na cidade
de Governador Valadares - MG (onda média);

2 - Rádio Ibituruna Uda., a partir de 6 de feverei
ro de 1994, na cidade de Governador Valadares - MG
(onda média);

3 - Radio Difusora de Salinas Uda., a partir de 4
de janeiro de 1995, na cidade de Salinas - MG (onda
média):

4 - TV e Rádio Jornal do Commércio Ltda., ori
ginariamente Empresa Jornal do Commércio S.A. a
partir de 1° de novembro de 1993, na cidade de Caru
aru - PE (onda média);



Brasflia, 8 de maio de 2001

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

incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixorelacio
nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas lo
calidades e unidades da Federação indicadas:

• Fundação Enoch de Oliveira de Comunicação
Social, concessionária de serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de
Governador Valadares, Estado de Minas Ge
rais (Processo nO 5071 0.000120/94);

• Rádio Ibituruna Ltda., concessionária de servi
ço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Govemador Valadares, Estado de
Minas Gerais (Processo nO 50710.000123/94);

• Rádio Difusora de Salinas Ltda., concessioná
ria de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Salinas, Estado de Minas
Gerais (Processo n° 50710.000752194);

• TV e Rádio Jornal do Commércio Ltda., Conces
sionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Caruaru, Estado de
Pernambuco (Processo n° 291 03.000447/93);
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5 - TV e Rádio Jornal do Commércio Uda., ori- 21 - Pinhal Rádio Clube Uda., a partir de 10 de
ginariamente Empresa Jornal do Commércio S.A, a maio de 1994, na cidade de Espírito Santo do Pinhal-
partir de 10 de maio de 1993, na cidade de Garanhuns SP (onda média);
- PE (onda média); 22 - Sociedade Rádio Clube de Guaratinguetá

6 - TV e Rádio Jornal do Commércio Uda., ori- Uda., a partir de 1° de maio de 1994, na cidade de
ginariamente Empresa Jornal do Commércio S.A, a Guaratinguetá - SP (onda média);
partir de 10 de maio de 1993, na cidade de Recife - 23 - Rádio Jauense Uda., a partir de 10 de maio
PE (onda média); de 1994, na cidade de Jaú - SP (onda média);

7 - Empresa Fluminense de Comunicação 24 - Rádio Cultura de Promissão Sociedade
Uda., a partir de 1° de maio de 1994, na cidade de Ni- Uda., a partir de 1° de maio de 1994, na cidade de
terói - RJ (onda média); Promissão - SP (onda média);

8 - Rádio Teresópolis Uda., a partir de 1° de 25 - Rádio São Carlos Uda., a partir de 10 de
maio de 1994, na cidade de Teresópolis - RJ (onda maio de 1994, na cidade de São Carlos - SP (onda
média); média);

9 - Emissoras Reunidas Uda., originariamente 26 - Rádio Piratininga de São João da Boa Vista
Sociedade Radiodifusora Passo Real Uda., a partir Uda., a partir de 1° de maio de 1994, na cidade de
de 1° de maio de 1994, na cidade de Santa Cruz do São João da Boa Vista - SP (onda média);
Sul- RS (onda média); 27 - Rádio São Carlos Uda., a partir de 10 de

10- Radio América do Rio Grande do Sul Uda., maio de 1993, na cidade de São Carlos - SP (onda
a partir de 10 de maio de 1994, na cidade de Montene- tropical): e
gro - RS (onda média); 28 - Televisão Bahia Uda., a partir de 17 de

11 - Rádio Progresso Uda., a partir de 10 de maio de 1999, na cidade de Salvador - BA (sons e
maio de 1994, na cidade de São Leopoldo- RS (onda imagens).
média); Brasília, 29 de junho de 2001. - Fernando

12 - Sociedade de Radiodifusão Itapuí Ltda., a Henrique Cardoso.
partir de 10 de maio de 1994, na cidade de Santo MC 233 EM
Antônio da Patrulha - RS (onda média);

13 - Sociedade Rádio Integração Uda., a partir
de 20 de setembro de 1997, na cidade de Restinga
Seca - RS (onda média);

14 - Sociedade Rádio Palmeira Uda., a partir de
10 de maio de 1994, na cidade de Palmeira das Mis
sões - RS (onda média);

15 - Rádio Sociedade Rondônia Ltda., a partir
de 25 de fevereiro de 1995, na cidade de Pimenta Bu
eno - RO (onda média);

16 - Fundação Frei Rogério, originariamente
Rádio Coroado Uda., a partir de 10 de maio de 1994,
na cidade de Curitibanos - SC (onda média);

17 - Rádio Caçanjurê Uda., a partir de 10 de
maio de 1994, na cidade de Caçador - SC (onda mé
dia);

18 - Rádio Difusora Colméia de Porto União
Uda., a partir de 10 de maio de 1994, na cidade de
Porto União - SC (onda média);

19 - Rádio Cultura de Xaxim Uda., a partir de 10

de maio de 1994, na cidade de Xaxim - SC (onda mé
dia);

20 - Rádio Municipalista de Botucatu Uda., a
partir de 10 de maio de 1994, na cidade de Botucatu
SP (onda média);
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• TV e Rádio Jornal do Commércio Ltda., concessi- • Fundação Frei Rogério, concessionária de
onária de serviço de radiodifusão sonora em serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
onda média, na cidade de Garanhuns, Estado de dia, na cidade de Curitibanos, Estado de San-
Pernambuco (Processo n° 29103.000446193); ta Catarina (Processo n° 50820.000064/94);

• TV e Rádio Jornal do Commércio Ltda., con- • Rádio Caçanjurê Ltda., concessionária de
cessionária de serviço de radiodifusão sonora serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
em onda média, na cidade de Recife, Estado de dia, na cidade de Caçador, Estado de Santa
Pernambuco (Processo n° 29103.000449/93); Catarina (Processo n° 50820.000069/94);

• Empresa Fluminense de Comunicação • Rádio Difusora Colméia de Porto União Ltda.,
Ltda., concessionária de serviço de radiodi- concessionária de serviço de radiodifusão so-
fusão sonora em onda média, na cidade de nora em onda média, na cidade de Porto
Niterói, Estado do Rio de Janeiro (Processo União, Estado de Santa Catarina (Processo
nO 53770.000165/94); n° 50820.000071/94);

• Rádio Teresópolis Ltda., concessionária de • Rádio Cuhura de Xaxim Ltda., concessionária
serviço de radiodifusão sonora em onda mé- de serviço de radiodifusão sonora em onda
dia, na cidade de Teresópolis, Estado do Rio média, na cidade de Xaxim, Estado de Santa
de Janeiro (Processo nO 53770.000298194); Catarina (Processo n° 50820.000063/94);

• Emissoras Reunidas Ltda., concessioná- • Rádio Municipalista de Botucatu Ltda., conces-
ria de serviço de radiodifusão sonora em sionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Santa Cruz do onda média, na cidade de Botucatu, Estado de
Sul. Estado do Rio Grande do Sul (Proces- São Paulo (Processo n° 50830.000293194);
so n° 53790.000217/94); • Pinhal Rádio Clube Ltda., concessionária de

• Rádio América do Rio Grande do Sul Ltda., serviço de radiodifusão sonora em onda média,
concessionária de serviço de radiodifusão so- na cidade de Espfrito Santo do Pinhal, Estado
nora em onda média, na cidade de Montene- de São Paulo (Processo n° 50830.000315194);
gro, Estado do Rio Grande do Sul (Processo • Sociedade Rádio Clube de Guaratinguetá
nO 53790.000194/94); Ltda., concessionária de serviço de radiodifu-

• Rádio Progresso Ltda., concessionária de ser- são sonora em onda média, na cidade de Gu-
viço de radiodifusão sonora em onda média, na aratinguetá, Estado de São Paulo (Processo
cidade de São Leopoldo, Estado do Rio Grande n° 50830.000278/94);
do Sul (Processo nO 53790.000215194); • Rádio Jauense Ltda., concessionária de ser-

• Sociedade de Rádiodifusão Itapuf Ltda., con- viço de radiodifusão sonora em onda média,
cessionária de serviço de radiodifusão sonora na cidade de Jaú, Estado de São Paulo (Pro-
em onda média na cidade de Santo Antônio cesso n° 50830.000316/94);
da Patrulha, Estado do Rio Grande do Sul • Rádio Cultura de Promissão Sociedade Limi-
(Processo n° 53790.000196/94); tada, concessionária de serviço de radiodifu-

• Sociedade Rádio Integração Ltda., conces- são sonora em onda média, na cidade de
sionária de serviço de radiodifusão sonora Promissão, Estado de São Paulo (Processo
em onda média, na cidade de Restinga n° 50830.000390/94);
Seca, Estado do Rio Grande do Sul (Proces- • Rádio São Carlos Ltda., concessionária de
so nO 53790.000729/97); serviço de radiodifusão sonora em onda mé-

• Sociedade Rádio Palmeira Ltda., concessio- dia, na cidade de São Carlos, Estado de São
nária de serviço de radiodifusão sonora em Paulo (Processo n° 50830.000283/94);
onda média, na cidade de Palmeira das Mis- • Rádio Piratininga de São João da Boa Vista
sões, Estado do Rio Grande do Sul (Processo Ltda., concessionária de serviço de radiodifu-
n° 53790.000240/94); são sonora em onda média, na cidade de São

• Rádio Sociedade Rondônia Ltda., concessioná- João da Boa Vista, Estado de São Paulo (Pro-
ria de serviço de radiodifusão sonora em onda cesso n° 50830.000288/94);
média, na cidade de Pimenta Bueno, Estado de • Rádio São Carlos Ltda., concessionária de
Rondônia (Processo n° 53800.000265194); serviço de radiodifusão sonora em onda tropi-



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

o Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca
put, da Constituição, 33, § 3°, da Lei nO 4.117, de 27
de agosto de 1962, e 6° da Lei n° 5.785, de 23 de ju
nho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6°, in
ciso I, do Decreto n° 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
decreta:

Art. 1° Fica renovada a concessão das entida
des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:

I - Fundação Enoch de Oliveira de Comunica
ção Social, a partir de 1° de maio de 1994, na cidade
de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais,
outorgada originariamente à Rádio Educadora Rio
Doce Ltda., pela Portaria MVOP n° 531, de 10 de ju
nho de 1950, revigorada pela Portaria MC nO58, de 20
de janeiro de 1969, renovada pelo Decreto n° 90.308,
de 16 de outubro de 1984, e transferida pelo Decreto
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cal, na cidade de São Carlos, Estado de São de 13 de janeiro de 1997, para a concessionária de
Paulo (Processo n° 50830.000112193); que trata este inciso (Processo n° 50710.000120/94);

• Televisão Bahia Ltda., concessionária de ser- 1/- Rádio Ibituruna Ltda., a partir de 6 de feverei-
viço de radiodifusão de sons e imagens, na ci- ro de 1994, na cidade de Governador Valadares,
dade de Salvador, Estado da Bahia (Processo Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto nO
nO 53640.001880/98). 891, de 12 de abril de 1962, e renovada pelo Decreto

2. Observoquea renovação do prazo de vigência n° 91.666, de 20 de setembro de 1985 (Processo n°
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é 50710.000123/94);
regida pelas disposições contidas na Lei n° 5.785, de 111- Rádio Difusora de Salinas Ltda., a partir de 4
~3 d~ junho de 1972, e no Decreto nO 88.066, de 26 de de janeiro de 1995, na cidade de Salinas, Estado de Mi.
Janeiro de 1983, que a regulamentou. nas Gerais, outorgada pelo Decreto nO 90.635, de 5 de

3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram anali- dezembro de 1984 (Processo n° 50710.000752194);
sados pelos órgãos técnicos deste Ministério e consi- IV _ TV e Rádio Jornal do Commércio Ltda a
de~ados de acordo com o~ dispos.itivos legais a~l~cá- partir de 1° de novembro de 1993, na cidade de C~;u-
V~IS, demonstr~ndo possUIr ~s entidades a~quallflca- aru, Estado de Pernambuco, originariamente outor-
çoes necessárias à renovaçao da concessao. gada à Empresa Jornal do Commércio S.A mediante

~. ~essa cO~fo:midade, e em observância ao Decreton027.901,de21 de março de 1950: renovada
que dlspoem a Lei n 5.785, de 1972, e seu Regula- e transferida para a Rádios Jornal do Commércio
mento, De~reto nO~8.06~, de 1983, submet? o ~ssun- Ltda., pelo Decreto n091.381, de 1° de julho de 1985,
to à. s~perlor co~sl~eraçao de yossa Excelencla par~ e autorizada a mudar sua denominação social para a
declsao e submlssao da matéria ao Congresso Nacl- atual conforme Portaria MC n° 144 de 29 de abril de
?~al, em cumprimento ao § 3° do art. 223 da Constitu- 1998'(Processo n° 29103.000447/93);

Iça0.. . .. . . V _ TV e Rádio Jornal do Commércio Ltda., a
Respeitosamente, -. Pm~enta da Veiga, Mlnls- partir de 1° de maio de 1993, na cidade de Gara-

tro de Estad.o das Comunl~açoes . . . nhuns, Estado de Pernambuco, originariamente ou-
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, MInistro torgada à Empresa Jornal do Commércio S.A medi-

de Estado das Comunicações. ante Decreto n° 27.901, de 21 de março de 1950, re-

DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 2001 novada e transferida para a Rádios Jornal do Com
mércio Ltda., pelo Decreto n091.382, de 1° de julho de
1985, e autorizada a mudar sua denominação social
para a atual, conforme Portaria MC nO 144, de 29 de
abril de 1998 (Processo n0291 03.000446/93);

VI- TV e Rádio Jornaldo Commércio Ltda., a
partir de 1° de maio de 1993, na cidade de Recife,
Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Commércio S.A, mediante Decre
to n° 37.992, de 27 de setembro de 1955, renovada e
transferida para a Rádios Jornal do Commércio Ltda.,
pelo Decreto n091.384, de 1° de julho de 1985, e auto
rizada a mudar sua denominação social para a atual,
conforme Portaria MC n° 144, de 29 de abril de 1998
(Processo n° 29103.000449/93);

VII - Empresa Fluminense de Comunicação
Ltda., a partir de 1° de maio de 1994, na cidade de Ni
terói, Estado do Rio de Janeiro, outorgada pela Porta
ria MVOP n° 579, de 4 de outubro de 1956, renovada
pelo Decreto n° 89.484, de 27 de março de 1984, au
torizada a mudar sua denominação social para a atu
ai, mediante Portaria n039, de 21 de maio de 1987, do
Delegado do Ministério das Comunicações no Rio de
Janeiro (Processo n° 53770.000165/94);
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VIII- Rádio Teresópolis Ltda., a partir de 1° de ereto n090.849, de 23 de janeiro de 1985 (Processo
maio de 1994, na cidade de Teresópolis, Estado do n° 53800.000265/94);
RiodeJaneiro, outorgada pela Portaria MVOP n0869, XVI- Fundação Frei Rogério, a partir de 1° de
de 30 de setembro de 1946, e renovada pelo Decreto maio de 1994, na cidade de Curitibanos, Estado de
n° 91.012, de 27 de fevereiro de 1985 (Processo n° Santa Catarina, outorgada originariamente à Rádio Co-
53770.000298/94); roado Ltda., pela Portaria MVOP n° 531, de 3 de junho

IX - Emissoras Reunidas Ltda., a partir de 1° de de 1955, renovada pelo Decreto n°90.576, de 28 de no-
maio de 1994, na cidade de Santa Cruz do Sul. Esta- vembro de 1984, e transferida pelo Decreto nO 91.387,
do do Rio Grande do Sul, outorgada originariamente de 1° de julho de 1985, para a concessionária de que
à Sociedade Radiodifusora Passo Real Ltda., pela trata este inciso (Processo n° 50820.000064194);
Portaria MVOP n0280, de 16de abril de 1945, renova- XVII- Rádio Caçanjurê Ltda., a partir de 1° de
da pelo Decreto n° 89.713, de 29 de maio de 1984, e maio de 1994, na cidade de Caçador, Estado de
transferida pelo Decreto nO 98.388, de 13 de novem- Santa Catarina, outorgada pela Portaria MVOP nO
bro de 1989, para a concessionária de que trata este 53, de 30 de janeiro de 1948, e renovada pelo Decre-
inciso (Processo n° 53790.000217/94); to n° 90.576, de 28 de novembro de 1984 (Processo

X - Rádio América Do Rio Grande Do Sul Ltda., nO 50820.000069/94)
a partir de 1° de maio de 1994, na cidade de Montene- XVIII - Rádio Difusora Colméia de Porto União
gro, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela Ltda.,apartirde1°demaiode1994,nacidadedePorto
Portaria MVOP n° 20, de 15 de janeiro de 1960, e re- União, Estado de Santa Catarina, outorgada pela Porta-
novada pelo Decreto n° 90.422, de 8 de novembro de ria MVOP n° 764, de 6 de setembro de 1955, e renova·
1984 (Processo nO 53790.000194/94,; da pelo Decreto nO 89.487, de 28 de março de 1984

XI - Rádio Progresso Ltda., a partir de 1° de (Processo n° 50820.000071/94);
maio de 1994, na cidade de São Leopoldo, Estado do XIX - Rádio Cultura de Xaxim Ltda., a partir de 1°
Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria MVOP n° de maio de 1994, na cidade de Xaxim, Estado de Santa
116, de 5 de fevereiro de 1948, e renovada pelo De- Catarina, outorgada pela Portaria MJNI n° 168-B, de 11
ereto nO 89.629, de 8 de maio de 1984 (Processo nO de abril de 1962, e renovada pelo Decreto nO 89.592, de
53790.000215/94); 27 de abril de 1984 (Processo n° 50820.000063/94);

XII- Sociedade de Rádiodifusao Itapuf Ltda., a XX - Rádio Municipalista de Botucatu Ltda., a
partir de 1° de maio de 1994, na cidade de Santo partir de 1° de maio de 1994, na cidade de Botucatu,
Antônio da Patrulha, Estado do Rio Grande do Sul, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MJNI
outorgada pela Portaria MVOP n° 347, de 12 de abril n° 167-B, de 9 de agosto de 1961, e renovada pelo
de 1949, renovada pela Portaria MC n° 86, de 26 de Decreto n° 91.669, de 20 de setembro de 1985 (Pro-
abril de 1984, e autorizada a passar à condição de cesso n° 50830.000293/94);
concessionária em virtude de aumento de potência XXI - Pinhal Rádio Clube Ltda., a partir de 1°
de sua estação transmissora, conforme exposição de de maio de 1994, na cidade de Espfrito Santo do Pi-
motivos n° 80, de 10 de agosto de 1984, do Ministério nhal, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria
das Comunicações (Processo nO 53790.000196/94); MVOP n° 635, de 8 de julho de 1946, e renovada pelo

XIII- Sociedade Rádio Integração Ltda., a partir Decreto n° 90.084, de 20 de agosto de 1984 (Proces-
de 20 de setembro de 1997, na cidade de Restinga so nO 50830.000315/94);
Seca, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela XXII- Sociedade Rádio Clube de Guaratinguetá
Portaria n0958, de 14 de setembro de 1977, renovada Ltda., a partir de 1° de maio de 1994, na cidade de
pelo Decreto nO 94.955, de 24 de setembro de 1987 Guaratinguetá, Estado de São Paulo, outorgada pela
(Processo n° 53790.000729/97); Portaria MVOP n° 438, de 20 de agosto de 1940, e re-

XIV - Sociedade Rádio Palmeira Ltda., a partir novada pelo Decreto n° 89.627, de 8 de maio de 1984
de 1° de maio de 1994, na cidade de Palmeira das (Processo nO 50830.000278/94);
Missões, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada XXIII-RádioJauenseLtda., a partirde 1°demaio
pela Portaria MVOP n° 608, de 4 de julho de 1955, e de 1994, na cidade de Jaú, Estado de São Paulo, outor-
renovada pelo Decreto n089.372, de 8 de fevereiro de gada pela Portaria MVOP n° 433, de 27 de maio de
1984 (Processo n° 53790.000240/94); 1957, e renovada pelo Decreto n° 91.669, de 20 de se-

XV - Rádio Sociedade Rondônia Ltda., a par- tembro de 1985 (Processo nO 50830.000316/94);
tir de 25 de fevereiro de 1995, na cidade de Pimen- XXIV - Rádio Cultura de Promissão Sociedade Li-
ta Bueno, Estado de Rondônia, outorgada pelo De- mitada, a partir de 1°de maio de 1994, na cidade de Pro-



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

1- Relatório

o processo de renovação de outorga requerida
pela Sociedade de Radiodifusão ltapuí Ltda., executan
te de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
encontra-se de acordo com a prática legal e documental
atinente ao processo renovatório e os documentos jun
tados aos autos indicam a regularidade na execução
dos serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nO 1, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos to
dos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos prin
cfpios de constitucionalidade, especialmente no que se
refere aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e
atende às formalidades legais, motivos pelos quais so
mos pela homologação do ato do Poder Executivo, na
forma do projeto de decreto legislativo que ora apresen
tamos.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2001 . - De
putado Hermes Parcianello, Relator.

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub
mete à apreciaçãodo Congresso Nacional o ato que re
nova a concessão outorgada à Sociedade de Radiodifu
são Itapuí Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo
para a devida apreciação, uma vez que o ato somente
produzirá efe~os após a deliberação do Congresso Na
cional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame des
ta Comissão, nos termos do inciso 11, alfnea h, do art. 32
do Regimento Interno.

11- Voto do Relator

Em 29 de junho de 2001

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentfssimo Senhor Presidente da República na
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missão, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
MVOP n°16, de 8de janeiro de 1949, renovada pela Por- ato constante do Decreto de 25 de junho de 2001 , que
taria nO 230, de 30 de outubro de 1984, e autorizada a "Renova concessão das entidades que menciona, para
passar a condição de concessionária em virtude de au- explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providên-
mentode potência, conforme Decreto n097.153, de 1° de cias".
dezembro de 1988 (Processo nO 50830.000390/94);

XXV - Rádio São Carlos ltda., a partir de 1° de
maio de 1994, na cidade de São Carlos, Estado de São
Paulo, outorgada pela Portaria MVOP n° 177, de 29 de
março de 1940, e renovada pelo Decreto n°90.422, de 8
de novembro de 1984 (Processo nO 50830.000283/94);

XXVI - Rádio Piratininga de São João da Boa
Vista ltda., a partir de 1° de maio de 1994, na cidade de
São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, outorga
da pela Portaria MVOP n° 859, de 17 de outubro de
1945, e renovada pelo Decreto nO 89.591 , de 27 de abril
de 1984 (Processo n° 50830.000288194).

Art. 2° Fica renovada, por dez anos, a partir de 1°
de maio de 1993, a concessão para explorar, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda tropical, na cidade de São Carlos, Estado de São
Paulo, outorgada à Rádio São Carlos ltda., pela Porta
ria n° 126, de 3 de março de 1960, e renovada pelo De·
ereto nO 92.134, de 13 de dezembro de 1985 (Processo
n° 50830.000112193).

Art. 3° Fica renovada, por quinze anos, a partir de
17 de maio de 1999, a concessão para explorar, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens, na cidade de Salvador, Estado da Bahia, ou
torgada à Televisão Bahia ltda., pelo Decreto n089.624,
de 7 de maio de 1984 (Processo nO 53640.001880/98).

Art. 4° A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este decreto, re·
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 5° A renovação da concessão somente produ
zirá efe~os legais após deliberação do Congresso Naci
onal, nos termos do § 3° do art. 223 da Constituição.

Art. 6° Este decreto entra em vigor ná data de sua
publicação.

Brasrlia, 25 de junho de 2001; 1800 da Indepen
dência e 11:r' da República. - Fernando Henrique
Cardoso, Presidente da República.

Aviso n° 764 - C. Civil



Aprova o ato que outorga permis
são à Rádio Nova FM Lençois ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de
Lençois Paulista, Estado de São Paulo.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54»

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria

o
n 169, de 27 de março de 2001, que ou-
torga permissão à Rádio Nova FM Len
çóis Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Lençóis
Paulista, Estado de São Paulo.

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

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

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhadas de exposições de motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Comunicações, permissões para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviços de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, conforme os seguintes atos e en
tidades:

O Congresso Nacional decreta:
Art 1° E aprovado o ato constante da Portaria n°

169, de 27 de março de 2001, que outorga permissão
à Rádio Nova FM Lençóis Ltda., para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo.

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

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001,
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR ~ 1.014, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 750/01

Aprova o ato que renova a conces~

são outorgada à Sociedade de Radiodifu
são Itapuí ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Santo Antônio da Patrulha,
Estado do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2001, 
Deputado Hermes Parcianello, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Hermes Parcianello, à TVR nO
924/01, nos termos do projeto de decreto legislativo
que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini,
Vice-presidente; Agnaldo Muniz, Alberto Goldman,
Aldo Arantes, Ana Corso, Arolde de Oliveira, Augusto
Franco, Babá, Benito Gama, Bispo Wanderval, Cora
uci Sobrinho, Domiciano Cabral, Dr. Hélio, Eunício
Oliveira, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, Iris Si
mões, João Almeida, Jorge Bittar, Jorge Pinheiro,
José Rocha, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Luíza
Erundina, Marçal Filho, Márcio Reinaldo Moreira, Má
rio Assad Júnior, MaurrJio Ferreira Lima, Nárcio Rodri
gues, Olímpio Pires, Oliveira Filho, Paulo Marinho,
Pedro Canedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, santos Filho,
Saulo Coelho, Valdeci Paiva, Vic Pires Franco, Gilber
to Kassab, Gustavo Fruet, Jonival Lucas Júnior, José
Carlos Aleluia, Léo Alcântara, Marcelo Barbieri, Nél
son Meurer, Sérgio Barcellos e Sérgio Reis.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001,
Deputado César Bandeira, Presidente.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto de
25 de Junho de 2001, que renova, a partir de 1° de
maio de 1994, a concessão outorgada à Sociedade
de Radiodifusão Itapuí Uda., para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda meda, na cidade de
Santo Antônio da Patrulha, Estado do Rio Grande do
Sul.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2001 N° 1.539, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 750/01
TVR N° 1.014/01



PORTARIA N° 169,DE 27 DE março 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 n° 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nO
1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o
que consta do Processo Administrativo n°
53830.001195/97, Concorrência n° 082197-SFOIMC
resolve: '

Art. 1° Outorgar permissão à Rádio Nova FM
Lençóis Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Len
çóis Paulista, Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada re
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, 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.

Brasília, 29 de maio de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regu

lamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a
publicação da Concorrência n° 82197-SFO/MC, com vis
tas à implantação de uma estação de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, na cidade de Lençóis Pau
lista, Estado de São Paulo.
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1 - Portaria n° 164, de 27 de março de 2001 - 2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, cri-
Rádio FM de Iporá Ltda., na cidade de Canápolis - adapela Portaria n063, de 5de fevereiro de 1997, al-
MG; terada pela Portaria n° 795, de 17 de dezembro de

2 - Portaria n° 165, de 27 de março de 2001 - 1997, depois de analisara documentação de habilita-
Rádio Cuhural Venda Nova FM Ltda., na cidade de ção e as propostas técnica e de preço pela outorga
Afonso Cláudio - ES; das entidades proponentes, com observância da Lei

3 - Portaria nO 166, de 27 de março de 2001 _ n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação es-
RBN - Rede Brasil Norte de Comunicação Ltda.• na pacífica de radiodifusão, concluiu que a Rádio Nova
cidade de Breves - PA; FM Lençóis Ltda. obteve a maior pontuação do valor

4 - Portaria n° 167, de 27 de março de 2001 _ ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, to-
Nova Oliveira FM Stereo S/C Ltda., na cidade de Cru- mando-se assim a vencedora da Concorrência, con-
cilândia _ MG; forme ato da mesma Comissão, que homologuei, ha-

5 - Portaria n° 168, de 27 de março de 2001 _ vendo por bem outorgar a permissão, na forma da
RBN - Rede Brasil Norte de Comunicação Ltda., na Portaria inclusa.
cidade de Monte Alegre _ PA; 3. Esclareço que, de acordo com o § 32 do art. 223

6 - Portaria n° 169, de 27 de março de 2001 _ da .Constituição, o ato de outorga somente produzirá
Rádio Nova FM Lençóis Ltda., na cidade de Lençóis efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
Paulista _ SP; para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

7 - Portaria n° 170, de 27 de março de 2001 _ Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
Rádio Areia Branca Ltda., na cidade de Caraguatatu- de Estado das Comunicações.
ba-SP;

8 - Portaria n° 171, de 27 de março de 2001 
Cidades do Vaie Rádio e Televisão Ltda., na cidade
de Piquete - SP;

9 - Portaria n° 172, de 27 de março de 2001 -
Rádio Felicidade FM Ltda., na cidade de Cabrobó 
PE;

10 - Portaria nO 173, de 27 de março de 2001 
Rádio Serrana FM S/C Ltda., na cidade de Cachoei
ras de Macacu - RJ;

.11 - Portaria nO 176, de 27 de março de 2001 -
RBN - Rede Brasil Norte de Comunicação Ltda., na
cidade de Oriximiná - PA;

12- Portaria n° 178, de 27 de março de 2001 
Rádio Principal FM Ltda., na cidade de Valparaízo
GO;

13 - Portaria n° 266, de 16 de maio de 2001 -
Abolição FM Ltda.. na cidade de Mossoró - RN.

Brasília, 17 de julho de 2001. - Fernando Hen
rique Cardoso.
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Aviso n° 816- C. Civil

Em 17 de julho de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasflia - 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 outorgam permissões para explorar pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viços de radiodifusão sonora em freqüência modula
da, constantes das Portarias nOs 164 a 173, 176 e
178, de 27 de março de 2001 ; e 266, de 16 de maio de
2001.

Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da Republica.

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da exposição de motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga permissão à Rádio Nova FM Lençóis Uda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, urna vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso li, alfnea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto n°
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No
processo em questão, a Rádio Nova FM Lençóis Uda.
atendeu aos requisitos da legislação especffica e ob
teve a maior pontuação do valor ponderado, nos ter
mos estabelecidos pelo Edital, tornando-se a vence
dora da concorrência para exploração do serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada.

A análise deste processo deve basear-se rio Ato
Normativo n01, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos to
dos os critérios exigidos por este diploma regulamen
tar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos os quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do projeto de decreto legislativo que ora apresen
tamos.

Sala da Comissão, 1° de novembro de 2001. 
Deputado Marcos de Jesus, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° DE 2001

Aprova o ato que outorga permis
sào à Rádio Nova FM Lençóis Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de
Lençóis Paulista, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n'

169, de 27 de março de 2001, que outorga permissão
à Rádio Nova FM Lençóis Uda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo.

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

Sala da Comissão, 1°, de novembro de 2001. 
Deputado Marcos de Jesus, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Marcos de Jesus, à TVR n°
1.014/01, nos termos do projeto de decreto legislativo
que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini,
Vice-presidente; Alberto Goldman, Aldo Arantes, Ana
Corso, Arolde de Oliveira, Augusto Franco, Babá, Be
nito Gama, Bispo Wanderval, Corauci Sobrinho, Do
miciano Cabral, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilmar Ma
chado, Hermes Parcianello, Iris Simões, João Almei
da, Jorge Bittar, Jorge Pinheiro, José Rocha, Luiz Mo
reira, Luiz Piauhylino, Luíza Erundina, Marçal Filho,
Márcio Reinaldo Moreira, Mário Assad Júnior, Maurf-



1-Portaria n° 248, de 16 de maio de 2001 - Rá
dio Serraria FM Ltda.• na cidade de Jacobina - BA;

2 - Portaria n°249, de 16 de maio de 2001 - Rá·
dio Serrana FM Ltda., na cidade de Cachoeira - BA;

3 - Portaria n° 261 ,de 16 de maio de 2001 - Sis
tema Integrado de Rádio Ltda., na cidade de Brejo
Santo- CE;

4 - Portaria n° 262, de 16 de maio de 2001 
Rede Fortal de Comunicações Ltda., na cidade de
Cedro - CE.

5 - Portaria n°263, de 16 de maio de 2001 - Rá
dio Jardim FM Ltda., na cidade de Jardim - CE,

6 - Portaria nO 264, de 16 de maio de 2001 - Rá
dio FM Vitória de Gandu Ltda., na cidade de Gandu 
BA;

7 - Portaria n°265, de 16 de maio de 2001 - Siso
tema Associado de Comunicação Ltda. na cidade de
Natal- RN;

8 - Portaria nO 267, de 16 de maio de 2001 - Sis
tema Integrado de Rádio Ltda., na cidade de Espe·
rantina - PI;

9 - Portaria n°269, de 16 de maio de 2001 - Sis
tema Integrado de Rádio Ltda., na cidade de Quixadá
-CE;

10 - Portaria n° 270, de 16 de maio de 2001 
Sistema Integrado de Rádio Ltda., na cidade de Ca
mocim-CE;

11 - Portaria n° 271, de 16 de maio de 2001 
Rádio Liberdade de Paranafba Ltda., na cidade de
Paranafba - MS;

12 - Portaria n° 272, de 16 de maio de 2001 
Empresa de radiodifusão Dinâmica FM Ltda., na cida
de de Dourados - MS;

13 - Portaria n° 273, de 16 de maio de 2001 
Gomes Comunicações Ltda., na cidade de Três Lago
as-MS;

14 - Portaria n° 274, de 16 de maio de 2001 
Rede União de Rádio e Televisão Ltda., na cidade de
Rio Branco - AC;

Aprova o ato que outorga permis
são à Rádio Ciranda de Chiapetta Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade
de Chiapetta, Estado do Rio Grande do
Sul.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54})

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 279, de 16 de maio de 2001, que outor
ga permissão à Rádio Ciranda de Chia
petta Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Chiapet
ta, Estado do Rio Grande do Sul.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.540, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 752/01
TVR N° 1.040/01
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Iio Ferreira Lima, Nárcio Rodrigues, Olrmpio Pires, Senhores membros do Congresso Nacional.
Oliveira Filho, Paulo Marinho, Pedro Canedo, Pedro Nos termos do artigo 49, inciso XIII, combinado
Irujo. Ricardo Izar, Santos Filho, Saulo Coelho, Valde- com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal sub·
ci Paiva, Vic Pires Franco, Gilberto Kassah, Gustavo meto a apreciação de Vossas Excelências, acompa-
Fruet, Jonival Lucas Júnior, José Carlos Aleluia, Léo nhadas de exposições de motivos do Senhor Ministro
Alcântara, Marcelo Barbieri, Marcos de Jesus, Nélson de Estado das Comunicações, permissões para ex-
Meurer, Sérgio Barcellos e Sérgio Reis. piorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-

Sala da Comissão. 21 de novembro de 2001. - vidade, serviços de radiodifusão sonora em frequên-
Deputado Cesar Bandeira, Presidente. cia modulada, conforme os seguintes atos e entida

des:

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

279, de 16 de maio de 2001, que outorga permissão à
Rádio Ciranda de Chiapetta Ltda., para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Chiapetta, Estado do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 1.040, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 752/01



Em 19 de julho de 2001

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

Senhor Primeiro Secretario,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentfssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que outorgam permissões para explorar pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viços de radiodifusão sonora em freqüência modula
da constantes das Portarias n° 248, 249, 261 a 265,
267 e 269 a 279, de 16 de maio de 2001.

Atenciosamente, Silvano Gianni, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República, Interino.

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentfssimo Senhor Presidente da República

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° 53790.000703/97, Con
corrência n° 080/97-SFO/MC, resolve:

Art. 1° Outorgar permissão à Rádio Ciranda de
Chiapetta Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Chia
petta, Estado do Rio Grande do Sul.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada re
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, 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 n° 818 - C. Civil

Brasflia 26 de junho de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e re

gulamentares cometidas a este Ministério, determi
nou-se a publicação da Concorrência n°
080/97-SFO/MC/com vistas à implantação de uma
estação de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Chiapetta, Estado do Rio Grande
do Sul.

2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, cri
ada pela Portaria n° 63, de 5 de fevereiro de 1997, al
terada pela Portaria n° 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilita
ção 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 es
pecifica de radiodifusão, concluiu que a Rádio Ciran
da de Chiapetta Ltda. obteve a maior pontuação do
valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edi
tai, tomando-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.
323 da Constituição o ato de outorga somente produ
zirá efeitos legais após deliberação do Congresso Na
cional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato.

Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

MC333 EM

Novembro de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 22 59517

15 - Portaria n° 275, de 16 de maio de 2001 - PORTARIA N° 279, DE 16 DE MAIO DE 2001
Rádio Médio Uruguai Ltda., na cidade de Rodeio Bo
nito - RS;

16 - Portaria nO 276, de 16 de maio de 2001 
Rádio Difusora Clareira na Mata FM Ltda., na cidade
de Caçapava do Sul - RS;

17 - Portaria nO 277, de 16 de maio de 2001 
Rádio Cruzeiro FM Ltda., na cidade de Cruzeiro do
Sul- RS;

18 - Portaria n° 278, de 16 de maio de 2001 
Rádio Cruzeiro FM Ltda., na cidade de Glorinha 
RS;e

19 - Portaria n° 279, de 16 de maio de 2001 
Rádio Ciranda de Chiapetta Ltda., na cidade de Chia
petta - RS.

Brasília, 19 de julho de 2001. - Fernando Hen
rique Cardoso.



111 - Parecer da Comissão

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
~ 1.541, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 970/01
TVR W 1087/01

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Senhora Santana da
Comunidade de Jati a executar, pelo pra
zo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Jati, Estado do Ceará.

(A Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54))

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° E aprovado o ato constante da Portaria
N° 44, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado Marcos de Jesus, à TVR n° 1.040/01, nos ter
mos do projeto de decreto legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
César Bandeira,Presidente; Júlio Semeghini,
Vice-presidente; Alberto Goldman, Aldo Arantes, Ana
Corso, Arolde de Oliveira, Augusto Franco, Babá, Be
nito Gama, Bispo Wanderval, Corauci Sobrinho, Do
miciano Cabral, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilmar Ma
chado, Hermes Parcianello, Iris Simões, João Almei
da, JorgeBittar, Jorge Pinheiro, José Rocha, Luiz Mo
reira, Luiz Piauhylino, Luíza Erundina, Marçal Filho,
Márcio Reinaldo Moreira, Mário Assad Júnior, Maurí
lio Ferreira Lima, Nárcio Rodrigues. Olímpio Pires,
Oliveira Filho, Paulo Marinho, Pedro Canedo, Pedro
Irujo, Ricardo Izar, Santos Filho, Saulo Coelho, Valde
ci Paiva, Vic Pires Franco, Gilberto Kassab, Gustavo
Fruet, Jonival Lucas Júnior, José Carlos Aleluia, Léo
Alcântara, Marcelo Barbieri, Marcos de Jesus, Nélson
Meurer, Sérgio Barcellos e Sérgio Reis.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.
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submete à consideração do Congresso Nacional, Rádio Ciranda de Chiapetta Uda. para explorar, pelo
acompanhado da exposição de motivos do Senhor prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou- viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
torga permissão à Rádio Ciranda de Chiapetta Uda. na cidade de Chiapetta, Estado do Rio Grande do Sul. .
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre- data de sua publicação.
qüência modulada. Sala da Comissão, 1° de 2001. - Deputado

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da Marcos de Jesus, Relator.
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, urna vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso li, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

U- Voto do Relator

Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Ciranda de Chiapetta Lida. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de
Chiapetta, Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° E aprovado o ato constante da Portaria nO

279, de 16 de maio de 2001, que outorga permissão à

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto n°
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No
processo em questão, a Rádio Ciranda de Chiapetta
Uda. atendeu aos requisitos da legislação específica
e obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se a ven
cedora da concorrência para exploração do serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos to
dos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons
titucionalidade, especialmente no que se refere aos arti
gos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às for
malidades legais, motivos pelos quais somos pela ho
mologação do ato do Poder Executivo, na forma do pro
jeto de decreto legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 1° de novembro de 2001. 
Deputado Marcos de Jesus, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° DE 2001



Brasllia, 12 de setembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

PORTARIA N° 44 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 n° 2.615, de 3 de
junho de 1998, e tendo em vista o que consta do
Processo Administrativo n° 53650.002484198, re
solve:

Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária Se
nhora Santana da Comunidade de Jati, com sede na
Avenida Presidente Médici, sino, Centro, na cidade de
Jati, Estado do Ceará, a executar serviço de radiodifu
são comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade.

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

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 07°41'1 O"S e longitude em
39°00'57"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 entida
de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me
ses a contar da data de publicação do ato de delibera
ção.

Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

TVR ~ 1.087, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 970/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 44, de 22 de fevereiro de 2001, que au
toriza a Associação Comunitária de Se
nhora Santana da Comunidade de Jati a
executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radi
odifusão comunitária na cidade de Jati,
Estado do Ceará.

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

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhadas de exposições de motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Comunicações, autorizações para
executar serviços de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, con·
forme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 808, de 28 de dezembro de 2000
- Associação Cultural, Educacional e Rádio Comuni
tária de Pirabeiraba, na cidade de Joinville - SC;

2 - Portaria n° 41, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
Amigos do Cecap, na cidade de Piracicaba - SP;

3 - Portaria nO 42, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultu
ral e Artlstico de Flor da Serra do Sul, na cidade de
Flor da Serra do Sul- PR;

4 - Portaria n° 44, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária Senhora Santana da Comu
nidade de Jati, na cidade de Jati - CE;

5 - Portaria n° 66, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Rádio Comunitária Art Istica e Cultural de
Boca do Acre, na cidade de Boca do Acre - AM;
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Associação Comunitária Senhora Santana da Co- 6 - Portaria n° 70, de 22 de fevereiro de 2001 -
munidade de Jati a executar, pelo prazo de três Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural e
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio- Educativa, na cidade de Vazante - MG;
difusão comunitária na cidade de Jati, Estado do 7 - Portaria n° 80, de 22 de fevereiro de 2001 -
Ceará. ACIRCI- Associação Cultural, Informativa, de Radio-

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na difusão Comunitária de Itororó - Bahia, na cidade de
data de sua publicação. Itororó - BA;

Sala da Comissão, em 21 de novembro de 2001. 8 - Portaria n° 96, de 22 de fevereiro de 2001 -
- Deputado César Bandeira, Presidente. Associação Comunitária, Artlstica e Cultural Catan

duvense, na cidade de Catanduvas - PR;
9 - Portaria n° 101, de 6 de março de 2001 

Associação Comunitária de Colares (Rádio Comuni
tária Rosário FM Stereo), na cidade de Colares - PA;

10 - Portaria n° 112, de 6 de março de 2001 
Associação Cultural das Entidades Mantenedoras de
Radiodifusão Comunitária, na cidade de Belém- PA; e

11 - Portaria n° 115, de 6 de março de 2001 
Associação Comunitária de Comunicações (Rádio
Princesa do Atlântico FM), na cidade de Maracanã
PA.
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MC 00089 EM

Brasflia, 23 de março de 2001

Excelentlssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
Senhora Santana da Comunidade de Jati, com sede
na cidade de Jati, 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 co
munidade, numa demonstração de receptividade da fi
losofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciati
va comandada por Vossa Excelência, essas ações per
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacio
nal, social e cultural mas, também, servem de elo à inte
gração de informações benéficas em todos os segmen
tos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
nO 53650.002482198, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constituci
onais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

Aviso n° 1.060 - C. Civil

Em 12 de setembro de 2001

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretario Mensagem do Exce

lentíssimo Senhor Presidente da República na qual sub
mete à apreciação do Congresso Nacional os atos que
autorizam a execução de serviços de radiodifusão comu-

nitária constantes das Portarias nOs 808, de 2000; 41 ,
42,44,66,70,80,96,101, 112 e 115, de 2001.

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

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o §Io do art. 223, da Constituição Federal,
o Excelentfssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da exposição de motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Associação Comunitária Senhora Santana da
Comunidade de Jati a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 30 do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alfnea h
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro
cesso em questão, a Associação Comunitária Senho
ra Santana da Comunidade de Jati atendeu aos requi
sitos da legislação especifica 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
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do projeto de decreto legislativo que ora apresen
tamos.

Sala da Comissão, 20 de novembro de 2001. 
Deputado Santos Filho, Relator.



Aprova o ato que outorga conces
são à Fundação Cristiano Varella para
executar serviço de radiodifusão de sons
e imagens, com fins exclusivamente edu
cativos, na cidade de Muriaé, Estado de
Minas Gerais.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54))

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto
de 6 de setembro de 2001, que outorga concessão
à Fundação Cristiano Varella 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 Muriaé,
Estado de Minas Gerais.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001. 
Deputado Cesar Bandeira, Presidente.

TVR NO 1.101, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 991/01

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 6
de setembro de 2001, que outorga conces
são à Fundação Cristiano Varella para exe
cutar, pelo prazo de quinze anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão de sons e imagens, com fins exclu
sivamente educativos, na cidade de Muri
aé, Estado de Minas Gerais.

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

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

com o § 30 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 6 de setembro de 2001, que "Outorga con
cessão às entidades que menciona, para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins

111 - Parecer da Comissão

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Senhora Santana da
Comunidade de Jati a executar, pelo pra
zo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Jati, Estado do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria
n° 44, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a
Associação Comunitária Senhora Santana da Co
munidade de Jati a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Jati, Estado do
Ceará.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala da Comissão, 20 de novembro de 2001.
Deputado Santos Filho, Relator
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°' DE 2001 N° 1.542, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção E Informática)

MENSAGEM N° 991/01
TVR 1.101/01

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Santos Filho, á TVR 1.087/01,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini, Vice
presidente; Agnaldo Muniz, Alberto Goldman, Aldo
Arantes, Ana Corso, Arolde de Oliveira, Augusto
Franco, Babá, Benito Gama, Bispo Wanderval, Co
rauci Sobrinho, Domiciano Cabral, Dr. Hélio, Eunfcio
Oliveira, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, Iris
Simões, João Almeida, Jorge Bittar, Jorge Pinheiro,
José Rocha, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Lufza
Erundina, Marçal Filho, Márcio Reinaldo Moreira,
Mário Assad Júnior, Maurílio Ferreira Lima, Nárcio
Rodrigues, Olfmpio Pires, Oliveira Filho, Paulo Mari
nho, Pedro Canedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, San
tos Filho, Saulo Coelho, Valdeci Paiva, Vic Pires
Franco, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Jonival Lu
cas Júnior, José Carlos Aleluia, Léo Alcântara, Mar
celo Barbieri, Nélson Meurer, Sérgio Barcellos e
Sérgio Reis.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001.
Deputado Cesar Bandeira, Presidente.



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

DECRETO DE 6 DE SETEMBRO DE 2001

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca
put, da Constituição, e 34, § 1° da Lei n° 4.117, de 27
de agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no art.
14, § 2°, do Decreto-Lei n° 236, de 28 de fevereiro de
1967, e no § 10 do art. 13 do Regulamento de Servi
ços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n°
52.795, de 31 de outubro de 1963,

Decreta:
Art. 1° Fica outorgada concessão às entidades

abaixo mencionadas, para executar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusiva
mente educativos:

1- Fundação Educativa e Cultural Rio Preto, na
cidade de Unaf, Estado de Minas Gerais (Processo n°
53710.000120/00);

11 - Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e
Extensão - Faepe, na cidade de Lavras, Estado de
Minas Gerais (Processo n° 53710.001228/00);

Brasília, 3 de agosto 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 Educativa e Cultural Rio Preto, na
cidade de Unaí, Estado de Minas Gerais (Pro
cesso n° 53710.000120/00);

• Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Exten
são - Faepe, na cidade de Lavras, Estado de Mi
nas Gerais (Processo ri2 53710.001228/00);

• Fundação Ubaense de Educação e Cultura,
na cidade de Ubâ, Estado de Minas Gerais
(Processo nO 53000.002979100);

• Fundação Cristiano Varella, na cidade de Mu
riaé, Estado de Minas Gerais (Processo N°
53000.005941/99),

• Fundação Walpecar - Waldevino Pereira de
Carvalho, na cidade de UmUarama, Estado
do Paraná (Processo n° 53000. 007612/00);

• Fundação Valentin Bruzon, na cidade de Ivai
porã, Estado do Paraná (Processo N°
53000.000716/01 );

• Fundação União de Comunicação, na cidade
de São João da Boa Vista, Estado de São Pa
ulo (Processo N° 53830.000341/00); e
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exclusivamente educativos, e dá outras providenci- • Fundação de Assistência e Educação -
as". As entidades mencionadas são as seguintes: Faesa, na cidade de Colatina, Estado do Espi-

1 - Fundação Educativa e cuhural Rio Preto, na rito Santo (Processo n° 53000.008475/00).
cidade de UnaíMG; 2. De acordo com o artigo 14, § 2°, do Decreto-Lei

2 - Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e n0236, de 28 de fevereiro de 1967, ecomo§ 1°doarti-
Extensão - Faepe, na cidade de Lavras-MG, go 13 do Regulamento de Serviços de Radiodifusão,

3- Fundação Uibaense de Educação e Cultura, aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de
na cidade de Ubá-MG; 1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto· n°

4 - Fundação Cristiano Varella, na cidade de 2.108, de 24 de dezembro de 1996, não dependerá de
Muriaé-MG; edital a outorga para execução de serviço de radiodifu-

5 - Fundação Walpecar - Waldevino Pereira de são com fins exclusivamente educativos.
Carvalho, na cidade de Umuararna-PR; 3. Cumpre ressaltar que os pedidos se encontram

6- Fundação Valentin Bruzon, na cidade de Iva- devidamente instruídos, de acordo com a legislação
iporã-PR aplicável, demonstrando possuírem as entidades as

7 - Fundação União de Comunicação, na cida- qualificações exigidas para a execução do serviço.
de de São João da Boa Vista-SP; e 4. Esclareço que, nos termos do § 3° do artigo

8 - Fundação de Assistência e Educação - Fae- 223 da Constituição Federal, o ato de outorga somen-
sa, na cidade de Colatina-ES. te produzirá efeitos legais após deliberação do Con-

Brasília, 17 de setembro de 2001. - Fernando gresso Nacional, para onde solicito seja encaminha-
Henrique Cardoso. do o referido ato, acompanhado dos processos cor-
MC respondentes.

00377 EM R' P' despeltosamente, - Imenta a Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
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111- Fundação Ubaense de Educação e Cultura,
na cidade de Ubá, Estado de Minas Gerais (Processo
n° 53000.002979/00);

IV - Funda'ção Cristiano Varella, na cidade de
Muriaé, Estado de Minas Gerais (Processo n°
53000.005941/99);

V - Fundação Walpecar - Waldevino Pereira de
Carvalho, na cidade de Umuarama, Estado do Paraná
(Processo n° 53000.007612/00);

, VI - Fundação Valentin Bruzon, na cidade de
Ivaiporã, Estado do Paraná (Processo n°
53000.000716/01 );

VII- Fundação Uriião de Comunicação, na cida
de de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo
(Processo nO 53830.000341/00); e

VIII - Fundação de Assistência e Educação 
Faesa, na cidade de Colatina, Estado do Espfrito
Santo (Processo nO 53000.008475/00).

Parágrafo único. As concessões ora outorgadas
reger-se-ão pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pelas outorgadas.

Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição.

Art. 3° Os contratos decorrentes destas conces
sões deverão ser assinados dentro de sessenta dias,
a contar da data da publicação da deliberação de que
trata o art. 2°, sob pena de tornarem-se nulos, de ple
no direito, os atos de outorga.

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasflia, 6 de setembro de 2001; 180° da inde
pendência e 113° da República. - Fernando Henri
que Cardoso.

Aviso n° 1.080-C. Civil

Em 17 de setembro de 2001

A Sua Excelêncià o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasrlia- DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentrssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 6 de setembro de 2001 ,
que "outorga concessão às entidades que menciona,
para executar serviço de radiodifusão de sons e ima
gens, com fins exclusivamente educativos, e dá ou
tras providências".

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

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga concessão à Fundação Cristiano Varella para
executar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e ima
gens, com fins exclusivamente educativos.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, aUnea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

" - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão com fins educativos é regula
da pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com as modificações do Decreto nO 2.108, de 24 de
dezembro de 1996. De acordo com esses instrumen
tos jurídicos, a outorga de concessão para execução
de serviço de radiodifusão com fins exclusivamente
educativos independe de edital.

No processo em questão, a Fundação Cristiano
Varella atendeu aos requisitos da legislação espedfi
ca, inclusive do Ato Normativo n° 1, de 1999, desta
Comissão.

O ato de outorga obedece aos princfpios de cons
titucionalidade, especialmente no que se refere aos arti
gos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às for
malidades legais, motivos pelos quais somos pela ho
mologação do ato do Poder Executivo, na forma do Pro
jeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 20 de novembro de 2001. 
Deputado Santos Filho, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2001

Aprova o ato que outorga conces
são à Fundação Cristiano Varella para
executar serviço de radiodifusão de sons
e imagens, com fins exclusivamente edu
cativos, na cidade de Muriaé, Estado de
Minas Gerais.



TVR ~1.115, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 993/01
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O Congresso Nacional decreta: Rádio Pontal do Sudoeste Goiano FM Ltda., para ex-
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto piorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-

de 6 de setembro de 2001, que outorga concessão à vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
Fundação Cristiano Varella para executar pelo prazo modulada, na cidade de Acreúna, Estado de Goiás,
de qui~z~ an~s, sem direit<;> de exclusivida~e, serviç~ Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
de radlodlfusao ~e sons ~ Imagens, cO,m finS exclusl- data de sua publicação.
vamente educativos, na Cidade de Munaé, Estado de S I d C . - 21 d b d 2001
Minas Gerais. a a a omlssao, e novem ro e . -

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na Deputado César Bandeira, Presidente.
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 20 de novembro 2001. 
Deputado Santos Filho, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado Santos Filho, à TVR n° 1.101/01, nos termos
do projeto de decreto legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini,
Vice-presidente; Agnaldo Muniz, Alberto Goldman,
Aldo Arantes, Ana Corso, Arolde de Oliveira, Augusto
Franco, Babá, Benito Gama, Bispo Wanderval, Cora
uci Sobrinho, Domiciano Cabral, Dr. Hélio, Eunício
Oliveira, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, Iris Si
mões, João Almeida, Jorge Bittar, Jorge Pinheiro,
José Rocha, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Luíza
Erundina, Marçal Filho, Márcio Reinaldo Moreira, Má
rio Assad Júnior, Maurflio Ferreira Lima, Nárcio Rodri
gues, Olfmpio Pires, Oliveira Filho, Paulo Marinho,
Pedro Canedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Santos Filho,
Saulo Coelho, Valdeci Paiva, Vic Pires Franco, Gilber
to Kassab, Gustavo Fruet, Jonival Lucas Júnior, José
Carlos Aleluia, Léo Alcântara, Marcelo Barbieri, Nél
son Meurer, Sérgio Barcellos e Sérgio Reis.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.543, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 993/01
TVR N° 1.115/01

Aprova o ato que outorga permis
são à Rádio Pontal do Sudoeste Goiano
FM ltda., para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Acreúna, 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°

362, de 5 de julho de 2001, que outorga permissão à

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 362, de 5 de julho de 2001, que outor
ga permissão à Rádio Pontal do Sudoes
te Goiano FM ltda., para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de
Acreúna, Estado de Goiás.

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

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

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhadas de Exposições de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado das Comunicações, permissões
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, conforme os seguintes atos e
entidades:

1 - Portaria na 360, de 5 de julho de 2001 - Stu
dio G Comunicação e Marketing Ltda., na cidade de
Jataí -GO.

2 - Portaria na 361, de 5 de julho de 2001 - Stu
dio G Comunicação e Marketing Ltda., na cidade de
Jaraguá - GO.

3 - Portaria na 362, de 5 de julho de 2001 - Rá
dio Pontal do Sudoeste Goiano FM Uda., na cidade
de Acreúna - GO;

4 - Portaria n° 364, de 5 de julho de 2001 - Rá
dio JK FM Ltda., na cidade de Taguatinga - DF;

5 - Portaria n° 365, de 5 de julho de 2001 - Sis
tema Lageado de Comunicação Uda., na cidade de
Goiânia - GO;

6 - Portaria nO 370, de 5 de julho de 2001 - Rá
dio Serrana FM Ltda., na cidade de Dias D'Ávila - BA;

7 - Portaria na 422, de.7 de agosto de 2001 
Sistema Interativa de Comunicação Uda., na cidade
de Araranguá - SC;
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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 outorgam permissões para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direno de exclusividade, ser
viços de radiodifusão sonora em freqüência modula
da, constantes das Portarias n° 360, 361, 362, 364,
365 e 370, de 5 de julho de 2001; 422, 428,430, 431,
432, 437, 438, 448 e 450, de 7 agosto de 2001.

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

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentrssimo Senhor Presidente da República

Brasrlia, 15 de agosto de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regu

lamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a
publicação da Concorrência n° 13 1/97-SSR/MC, com
vistas à implantação de urna estação de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Acreúna,
Estado do Goiás.

2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, cri
ada pela Portaria n° 63, de 5 de fevereiro de 1997, al
terada pela Portaria n° 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilita
ção 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 es
pecrfica de radiodifusão, concluiu que a Rádio Pontal
do Sudoeste Goiano FM Ltda. obteve a maior pontua
ção do valor ponderado, nos termos estabelecidos
pelo Edital, tomando-se assim a vencedora da Con
corrência, 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
efenos legais após deliberação do Congresso' Nacional,
para onde solicno seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações

Aviso n° 1.082 - C. Civil.

Em 17 de setembro de 2001

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

PORTARIA N° 362 , 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 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 nO 53670.000068/98, Con
corrência n° 13 1/97-SSRlMC, resolve:

Art. 1° Outorgar permissão à Rádio Pontal do
Sudoeste Goiano FM Ltda., para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Acreúna, Estado de Goiás.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada re
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, 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.

8 - Portaria n° 428, de 7 de agosto de 2001 - MC 426 EM
Sociedade Econômica de Comunicação Ltda., na ci-
dade de Blumenau - SC;

9 - Portaria nO 430, de 7 de agosto de 2001 - SM
Comunicações Ltda., na cidade de Pedro Canário - ES;

10 - Portaria n° 431, de 7 de agosto de 2001 
SM Comunicações Ltda., na cidade de Pinheiros 
ES;

11 - Portaria nO 432, de 7 de agosto de 2001 
Empresa de Comunicação Internacional Ltda., na ci
dade de Itajar - SC;

12 - Portaria nO 437, de 7 de agosto de 2001 
RB - Rádio e Televisão ltda., na cidade de Ecoporan
ga- ES;

13 - Portaria nO 438, de 7 de agosto de 2001 
Rede Vitória Régia de Rádio Ltda., na cidade de Porto
Velho- RO;

14 - Portaria n° 448, de 7 de agosto de 2001 - SM
Comunicações Ltda., na cidade de Anchieta - ES; e

15...,. Portaria n° 450, de 7 de agosto de 2001 - CV
- Rádio e Televisão Ltda., na cidade de Joinville - SC.

Brasrlia, 17 de setembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.
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submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga permissão à Rádio Pontual do Sudoeste Goiano
FM Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso li, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto nO
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto n° 2.1 08, de 24 de dezembro de 1996. No pro
cesso em questão, a Rádio Pontual do Sudoeste Goia
no FM Ltda. atendeu aos requisitos da legislação espe
cífica e obteve a maior pontuação do valor ponderado,
nos termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se a
vencedora da concorrência para exploração do serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos to
dos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, em 20 de novembro de
2001. - Deputado Santos Filho, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° DE 2001

Aprova o ato que outorga permis
são à Rádio Pontual do Sudoeste Goiano
FM Lida. para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Acreúna, Estado de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

362, de 5 de julho de 2001, que outorga permissão à
Rádio Pontual do Sudoeste Goiano FM Ltda. para ex-

piorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Acreúna, Estado de Goiás.

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

Sala da Comissão, 20 de novembro de 2001.
Deputado Santos Filho,Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado Santos Filho, à TVR 1.115/01, nos termos do
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini,
Vice-presidente; Agnaldo Muniz, Alberto Goldman,
Aldo Arantes, Ana Corso, Arolde de Oliveira, Augusto
Franco, Babá, Benito Gama, Bispo Wanderval, Cora
uci Sobrinho, Domiciano Cabral, Dr. Hélio, Eunício
Oliveira, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, Iris Si
mões, João Almeida, Jorge Bittar, Jorge Pinheiro,
José Rocha, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Luíza
Erundina, Marçal Filho, Márcio Reinaldo Moreira, Má
rio Assad Júnior, Maurílio Ferreira Lima, Nárcio Rodri
gues, Olímpio Pires, Oliveira Filho, Paulo Marinho,
Pedro Canedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Santos Filho,
Saulo Coelho, Valdeci Paiva, Vic Pires Franco, Gilber
to Kassab, Gustavo Fruet, Jonival Lucas Júnior, José
Carlos Aleluia, Léo Alcântara, Marcelo Barbieri, Nél
son Meurer, Sérgio Barcellos e Sérgio Reis.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001.
Deputado César Bandeira, Presidente

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.544, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 993/01
TVR N° 1.118/01

Aprova o ato que outorga permis
são à Rádio Serrana FM Lida., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Dias
C'Ávila, Estado da Bahia.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação(art. 54))

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Éaprovado o ato constante da Portaria n°

370, de 5 de julho de 2001; que outorga permissão à
Rádio Serrana FM Ltda., para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cida
de de Dias D'Ávila, Estado da Bahia.



PORTARIA NO 370, 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 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 nO 53640.000201/98, Con
corrência n° 002198-5 SRlMC, resolve:

Art. 1° Outorgar permissão à Rádio Serrana FM
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Dias D'Ávila,
Estado da Bahia.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada re
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, 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.

MC424 EM

Brasma, 15 de agosto de 2001.

ExcelenUssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regu

lamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a
publicação da Concorrência nOOO2/98-SSR'MC, com vis
tas à implantação de uma estação de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, na cidade de Dias D'Ávila,
Estado da Bahia.

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nO
370, de 5 de julho de 2001, que outorga
permissão à Rádio Serrana FM ltda., para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Dias O'Ávila, Estado da Bahia.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia Comunicação e Informática; e de Consti
tuição e Justiça e de Redação (art. 54))

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

com o § ~ do artigo 223, da Constnuição Federal, sub-
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, permissões para explo
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviços de radiódifusão sonora em freqüência mo
dulada, conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 360, de 5 de julho de 2001 - Stú
dio G Comunicação e Marketing Ltda., na cidade de
Jataf - GO.

2 - Portaria n° 361, de 5 de julho de 2001 - Stu
dio G Comunicação e Marketing Ltda., na cidade de
Jaraguá - GO.

3 - Portaria n° 362, de 5 de julho de 2001 - Rá
dio Pontal do Sudoeste Goiano FM Ltda., na cidade
de Acreúna - GO;

4 - Portaria n° 364, de 5 de julho de 2001 - Rá
dio JK FM Ltda., na cidade de Taguatinga-DF;

5 - Portaria n° 365, de 5 de julho de 2001 - Sis
tema Lageado de Comunicação Ltda., na cidade de
Goiânia - GO;

6 - Portaria nO 370, de 5 de julho de 2001 - Rá
dió Serrana FM Ltda., na cidade de Dias D'Ávila - BA;

7 - Portaria nO 422, de 7 de agosto de 2001 
Sistema Interativa de Comunicação Ltda., na cidade
de Araranguá - SC;

8 - Portaria n° 428, de 7 de agosto de 2001 
Sociedade Econômica de Comunicação Ltda., na ci
dade de Blumenau - SC;

9 - Portaria nO 430, de 7 de agosto de 2001 - SM
Comunicações Ltda., na cidade de Pedro Canário - ES;

10 - Portaria n° 431, de 7 de agosto de 2001 
SM Comunicações Ltda., na cidade de Pinheiros-ES;
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Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na 11 - Portaria nO 432, de 7 de agosto de 2001 -
data de sua publicação. Empresa d~ Comunicação Internacional Ltda., na ci-

Sala da Comissão 21 de novembro de 2001.- dade de ItaJaf - SC;
Deputado César Bandeira Presidente . 12 - Po~~ria nO437, d~ 7 de agosto de 2001 - RB -

, Rádio e Televlsao Ltda., nacidade de Ecoporanga - ES;
TVR NO 1.118, DE 2001 13 - Portaria n° 438, de 7 de agosto de 2001 -

(Do Poder Executivo) Rede Vitória Régia de Rádio Ltda., na cidade de Porto
MENSAGEM N° 993/01 Velho - RO;

14 - Portaria nO 448, de 7 de agosto de 2001 - SM
Comunicações Ltda., na cidade de Anchieta - ES; e

15 - Portaria n°450, de 7 de agosto de 2001 - CV
- Rádio e Televisão Ltda., na cidade de Joinville - SC.

Brasflia, 17 de setembro de 2001.- Fernando
Henrique Cardoso.



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° DE 2001

Aprova o ato que outorga permis
são à Rádio Serrana FM Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Dias
D'Àvila, Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

370, de 5 de julho de 2001, que outorga permissão à
Rádio Serrana FM Uda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cida
de de Dias D'Àvila, Estado da Bahia.

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

Sala da Comissão, 2001. - Deputado Santos
Filho, Relator.

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto n°
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No
processo em questão, a Rádio Serrana FM Uda.,
atendeu aos requisitos da legislação específica e ob
teve a maior pontuação do valor ponderado, nos ter
mos estabelecidos pelo Edital, tornando-se a vence
dora da concorrência para exploração do serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada.

À análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nO 01, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, em 20 de novembro de
2001. - Deputado Santos Filho, Relator.
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2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, cria- mente produzirá efeitos após a deliberação do Con-
da pela Portaria n° 63, de 5 de fevereiro de 1997, alte- gresso Nacional.
rada pela Port~ria n° 795, de 17 d: dezem~r?d: 1997, Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec-
depoIs de analisar a documentaçao de habllltaçao e as tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa-
propostas técnica e de preço ~el~ outorg~ das entida- me desta Comissão nos termos do inciso 11 alínea h
des proponentes, com observancla da Lei n°8.666, de . ' "
21 de junho de 1993, e da legislação específica de ra- do art. 32 do Regimento Interno.
diodifusão, concluiu que a Rádio Serrana FM Uda, ob- 11 - Voto do Relator
teve a maior pontuação do valor ponderado, nos ter
mos estabelecidas pelo Edital tomando-se assim a
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma
Comissão, que homologuei, havendo por bem outor
gar 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, Minis
tro de Estado das Comunicações.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentfssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que outorgam permissões para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viços de radiodifusão sonora em freqüência modula
da, constantes das Portarias n° 360, 361, 362, 364,
365 e 370, de 5 de julho de 2001; 422, 428, 430, 431,
432, 437, 438, 448 e 450, de 7 agosto de 2001.

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

1- Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentfssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga permissão à Rádio Serrana FM Ltda. para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so-

Aviso n° 1.082 - C.Civil.

Em 17 de setembro de 2001.

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



Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nO 433, de 7 de agosto de 2001, que ou
torga permissão à Conquista Comunica
ção Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de São Ma
teus, Estado do Espírito Santo.

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

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

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhadas de Exposições de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado das Comunicações, permissões
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, conforme os seguintes atos e
entidades:

1 - Portaria nO 420, de 7 de agosto de 2001 
Rádio FM Cidade de Itajubá Ltda., na cidade de Presi
dente Olegário - MG;

2 - Portaria n° 421, de 7 de agosto de 2001 - Vi
tória Comunicação Ltda., na cidade de São Gonçalo
do Sapucaí - MG;

3 - Portaria n° 423, de 7 de agosto de 2001 
Extrema Comunicações FM Ltda., na cidade de
Extrema - MG;

4 - Portaria n°433, de 7 de agosto de 2001 Con
quista Comunicação Ltda., na cidade de São Mateus
-ES;

5 - Portaria n° 434, de 7 de agosto de 2001 
Rádio Cidadã Ltda., na cidade de Unhares - ES;

6 - Portaria n° 441, de 7 de agosto de 2001 - Rá
dio Itabaiana FM Ltda., na cidade de Itabaiana - PB;

7 - Portaria n°442, de 7 de agosto de 2001 - Rá
dio Guarabira FM Ltda., na cidade de Guarabira - PB;

8 - Portaria n°443, de 7 de agosto de 2001 - RB
- Rádio e Televisão Ltda., na cidade de Rio Bananal
ES;

9 - Portaria n° 445, de 7 de agosto de 2001 
Sistema Lageado de Comunicação Uda., na cidade
de Vila Velha - ES; e

10- Portaria n° 447, de 7 de agosto de 2001 
Sociedade Paraibana de Comunicação Ltda., na cida
de de Cajazeiras - PB.

Brasília, 17 de setembro de 2001.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.545, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 997/01
TVR N° 1.150/01

Aprova o ato que outorga permis
são à Conquista Comunicação Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade
de São Mateus, 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 n°

433, de 7 de agosto de 2001, que outorga permissão
à Conquista Comunicação Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de São Mateus, Estado do Espírito Santo.

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

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado Santos Filho, à TVR 1.118/01, nos termos
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini,
Vice-Presidente; Agnaldo Muniz, Alberto Goldman,
Aldo Arantes, Ana Corso, Arolde de Oliveira, Augusto
Franco, Babá, Benito Gama, Bispo Wanderval, Cora
uci Sobrinho, Domiciano Cabral, Dr. Hélio, Eunício
Oliveira, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, Iris Si
mões, João Almeida, Jorge Bittar, Jorge Pinheiro,
José Rocha, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Luiza
Erundina, Marçal Filho, Márcio Reinaldo Moreira, Má
rio Assad Júnior, Maurflio Ferreira Lima, Nárcio Rodri
gues,Olfmpio Pires, Oliveira Filho, Paulo Marinho, Pe
dro Canedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar,

Santos Filho, Saulo Coelho, Valdeci Paiva, Vic
Pires Franco, Gilberto kassab, Gustavo Fruet, Jonival
Lucas Júnior, José Carlos Aleluia, Léo Alcântara,
Marcelo Barbieri, Nélson Meurer, Sérgio Barcellos e
Sérgio Reis.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.
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111 - Parecer da Comissão TVR N" 1.150, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 997/01
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MC 521 EM

Brasflia, 22 de agosto de 2001.

Excelentfssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regu

lamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a
publicação da Concorrência n° 129/97-SSRlMC, com
vistas à implantação de uma estação de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de São Mate
us, Estado do Espírito Santo.

2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, cri
ada pela Portaria n063, de 5 de fevereiro de 1997, al
terada pela Portaria n° 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilita
ção e as propostas técnica e de preço ~ela. outorg~

das entidades proponentes, com observancla da Lei
nO 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação es
pecífica de radiodifusão, concluiu que a Conquista
Comunicação Ltda. obteve a maior pontuação do va
lor 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° 433 , DE 7 DE AGOSTO 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 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 nO 53660.000278/98, Con
corrência n° 129/97-SSRlMC, resolve:

Art. 1° Outorgar permissão à Conquista Comu
nicação Ltda. para explorar, pelo prazo de ~ez.an~s,

sem direito de exclusividade, serviço de radlodlfusao
sonora em freqüência modulada, na cidade de São
Mateus, Estado do Espírito Santo.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada re
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Teleco~un~a

ções, leis subseqüentes, regulamentos e obngaçoes
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 serassinad.o d,:ntro de ~essen~a

dias, a contar da data de pubhcaçao da dehberaçao

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.

Aviso n° 1.086 - C. Civil.

Brasf1ia , 17 de setembro de 2001.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasflia- 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 outorgam permissões para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viços de radiodifusão sonora em freqüência modula
da, constantes das Portarias nOs 420, 421, 423, 433,
434,441,442,443,445 e 447, de 2001.

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

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 10 do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentfssimo Senhor Presidente da

República submete à consideração do Congres
so Nacional, acompanhado da Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o

,ato que outorga permissão à Conquista Comunica
ção Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no §3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alfnea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

U- Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto n°
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No
processo em questão, a Conquista Comunicação
Ltda. atendeu aos requisitos da legislação específica
e obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se a ven
cedora da concorrência para exploração do serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada.



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
~ 1.546, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 1.162/01
NR N° 1.300/01

Aprova o ato que outorga concessão
à Fundação Quilombo para executar servi
ço de radiodifusão de sons e imagens com
fins exclusivamente educativos, na cidade
de Maceió, Estado de Alagoas.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° E aprovado o ato constante do Decreto

de 24 de outubro de 2001 , que outorga concessão à
Fundação Quilombo para executar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Maceió, Estado de
Alagoas.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, em 21 de novembro de 2001.
Deputado César Bandeira, Presidente

TVR ~ 1.300, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.162/01

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 24
de outubro de 2001, que outorga conces
são à Fundação Quilombo para executar
serviço de radiodifusão de sons e ima
gens, com fins exclusivamente educativos,
na cidade de Maceió, Estado de Alagoas.

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

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

com o § 30 do art. 223, da Constituição Federal, sub-
meto a apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 24 de outubro de 2001, que "Outorga con
cessão às entidades que menciona, para executar

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° DE 2001

Aprova o ato que outorga permis
são à Conquista Comunicação Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de
São Mateus, Estado do Espírito Santo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria na

433, de 7 de agosto de 2001 , que outorga permissão
à Conquista Comunicação Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, s~r

viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de São Mateus, Estado do Espfrito Santo.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, de 2001. - Deputado Alex
Canziani, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tacnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Alex Canziani, à TVR 1.150/01,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta;

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
César Bandeira,Presidente; Júlio Semeghini,
Vice-Presidente; Agnaldo Muniz, Alberto Goldman,
Aldo Arantes, Ana Corso, Arolde de Oliveira, Augusto
Franco, Babá, Benito Gama, Bispo Wanderval, Cora
uci Sobrinho, Domiciano Cabral, Dr. Hélio, Eunfcío
Oliveira, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, Iris Si
mões, João Almeida, Jorge Bittar, Jorge Pinheiro,
José Rocha, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Lufza
Erundina, Marçal Filho, Márcio Reinaldo Moreira, Má
rio Assad Júnior, Maurílio Ferreira Lima, Nárcio Rodri
gues, Olrmpio Pires, Oliveira Filho, Paulo Marinho,
Pedro Canedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Santos Filho,
Saulo Coelho, Valdeci Paiva, Vic Pires Franco, Gilber-
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A análise deste processo deve basear-se no Ato to Kassab, Gustavo Fruet, Jonival Lucas Júnior, José
Normativo na 01, de 1999, desta Comissão. Verificada Carlos Aleluia, Léo Alcântara, Marcelo Barbieri, Nél-
a documentação, constatamos que foram atendidos son Meurer, Sérgio Barcellos e Sérgio Reis.
todos os critérios exigidos por este diploma regula- Sala da Comissão, em 21 de novembro de 2001.
mentar. - Deputado César Bandeira, Presidente.

O ato de outorga obedece aos princfpios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, de 2001. - Deputado Alex
Canziani, Relator.
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serviço de radiodifusão, com fins exclusivamente 3- Fundação Rádio TV - Educativa Rio Doce, na
educativos, e dá outras providências" As entidades cidade de Governador Valadares - MG, e
mencionadas são as seguintes: 4 - Fundação Universidade de Passo Fundo, na

1- Fundação 15 de agosto, na cidade de Juaze- cidade de Passo Fundo - RS.
iro do Norte - CE. Brasflia, 29 de outubro de 2001.

2 Fundação Quilombo, na cidade de Maceió -
AL:

:\fC 00626 E:\l

E.'(ceknl1~simoS~nhCJr PreSlu~nte U~ RepuiJlicu..

Submeto a consideraç:ío de \',)ssa Exceiencia o incluso Pro1etO oe uecreto\que[r.iiá-d~

,)u[orp de concessão ás entidades abaixo reíaclUnalÍas. para e.leCUtar serviço de radiodifusáo de sons e
imagens. com fln:i.CJ.ciu.Il~mente educativo;. nas localidades e l'nidades aa Federação inàicadas:

• f(]~DAÇ.\() 15 DE ..\.(jOSTO. na Cidade ue Juaze1ro .i," :--;one. Estado du Ceara
(Processo n~ ::OUO.\l0ü76: 011:

• ftí!'\DAÇ.\O QULO;,\·\BO. :1::> cidade de ~Iacell.i. Estaoo de Alagoas IPr~cesso n"
53000.00402.3,001:

• FUNDAÇ.\O RÁDIO T\" EDt:C.-\TIVA RIO DOCE. na cidade de Govemador
Valadares. Ç~[ado de !\-Iinas Gerais IProcesso n~ 5371O.00040HlOl:

• FUI\DAÇ..\O C,IVERSIDADE DE PASSO FUI\DO. na cidade de Passo Fundo.
Estado do Rio Grande do S~! !!';-?Cc,:;c\ r.1 5:790.()OO40óiQúJ.

_. De acordo com o arligo I... ~ :". do Decreto·lei n~ ~':6. de 28 de fe\'ereiro de 1967. <: ,om
;, ~ di do llIligo 13 do Regulamenro de Sef\'I,'os de Radiodifusão. aprovado oeio Decreto n.' 5::.795. de
.' l' .;~ o'Jlubro de 1963. ,:vll'. a rcd:Jcào oue íílC 12i dada pe 10 Decrelo n; :.: 08. 1:<: 2~ de dezemoro o:
: ';'9t--. il~O dependera J~ «Jitai .: vUlOrç: ;:u-a c.\ecuçJo de sef\'lço cc radiodifusào com rm•
.:.\ciusi I'amenre educam·os.

. . Cumpre ~CSSaiIJr que: lh pedidos se enconrram de\'idamenre instruirios. de ólcordo com ;1

legisiadio apiici\·el. demonSlrando possuirem as entidades as qualificações exigirias para a execução rio
serviço.

~. Esclareço que. nos termos do ~ 32 Lio anigo ~::3 da ConslJluÍçào Federal. o ato de outorga
somente produzirã efeÍlos legais após deliberação do Congresso Nacional. para onde solicito seja
encaminhado o reterido alo. acompanhado dos processos cOlTespondenres.

Respeitosamente.

PIME:\TA D.-\ \'EIGA
.\Iinistro de Estado das Comunicações
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DECRETO DE ::.; 0E ,)(}1'USID DE 1001.

Olllon;:.I êoncess5.o a3 clludallcs 4ue mcnciol1:J. p"-r:.l
\~xC'cutJr ~·~rviço d~ ;~aloaifu~ào. com 1~11::::

,-,.\cj~SI\:l"lenr;.: educam'os. c •.í:J outra5 !Jro\"lciênci:ls.

O PRESlDE:\TE DA REPl:BLIC:\.. no uso das ,nribuicóes oue lhe conterem os ans. S-4,
:ncisa 1\' é '::22. capul. li:! Conslltuicào. ;: .: -4. ~ I'" ua Lci n:< ..U 1:' .. de 27 de 'agosto áe 1962.. e lendo em
\'Is[a o JiSOOSIO 110 anll!O I~. ~ 2~. do Decr~lO-Léi nl 2: 6. li.: 25 Je fe\,erelro de !%7, c no ~ 12 do ar!. L~

,ia R~gubl1lenlO lie S~r\'ICOS Je R:.ILlioúiius:'o. ;Joro\';Juo odo Decrc[O n~ 52::-95. úe 31 de outubro li"
: '.'i):,

DECRETA:

.-\11, I c Fica outorgaúa concessào as entidades ;}oalxo mencionadas. p:Jra execular.. peio
prazo lie quinze :l11OS. s;;m direIlo Llc cxciusi\'iàade. sen'iço ue r:ldiodifusào de sons e imagens. com lins
..:xclusi\'amel1lc educati\'os:

I· Fl':\DAÇAo 15 DE AGOSTO.. na cidade de Juazeiro do ?\orte. Estado do Ceará
(Processo n" 53000.u00763. Oll:

11· í-L·:-:O.':"('..\u (lL·ILO\lBO. 11:! cidade ti~ \\aceió. Estado do:: Alagoas I Processo n:
;:3000, (11)-41123 orJl:

111- Fl':--;DACAo R.~DIO T\- EDLCATl\·.-\ RIO DOCE .. lU CIlJade do: Gu\em:lóor
\:,i~li:m:s. ::~~J.:iu J;;; :-'11Il:J::; \,je:':!IS (Proc~ssv n- 5~:-jl:',UUI).!I.':: OUI:

:\'. Fl·:\D.-\C.l.O L'\I\'ERS\D:~DE DE P,\SSO FL:;"l)O.. na cidade de Passo Fundo.
ESlaco do RIO Grand'~ Jc1 Sull Processo n- 5J":l)(J,()uú-lSS (1)1' .-' ~

P:lrágralo UIIICU.. \; l:Ol1CCSSões ora oUlOq;aJas rcger-sc-ão pt:io C0digo 8rasli":Il'O ~i;;;

TdccomuIlJC:lCÕcs. kis subseqüentes. reguiamel1\os e oimg:l.;ões assumidas pel:!s oUlorgadas.

:\ort. 2" ESle :l10 somente produzir:i efeitos legais após deliberaçào do Congresso ?\aciOll:!1.
nos lermos do ~ 3~ do art. 2:3 dJ COllslltuiçio.

,-\ort. 3~ Os contralos decorrentes destas concessões deverão ser assinados demro de
,~ssem:l dias. a comar da data da publicação da deliberacào de que Irala o art. 2'".. sob pena de tomarem·se
.ulos.. de pleno direito. os atos de oUlOrga.

AI1. ~'" ESle Decrelo emra em vigor na daI:! tie sua publicação.

Brasiiia. 24 de: outubro de 100 I: 1soe da Jndependência e I 13~ da República.

Referl!lIda df!lI'oflim . PimelllQ de: ~ "II!<I
u.~tC oub2b EMi L~ I -

~ ~-.

,/,'"
" I'-"L-

:...., . l ..
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Aviso nO 1.269- C. Civil.

Brasrlia,20 de outubro de 2001.

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da República,
no exercfcio do cargo de Presidente da República, na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 24 de outubro de 2001,
que "Outorga concessão às entidades que menciona,
para executar serviço de radiodifusão, com fins exclu
sivamente educativos, e dá outras providências

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

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga concessão à Fundação Quilombo para execu
tar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão de sons e imagens,
com fins exclusivamente educativos.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso li, alfnea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão com fins educativos é regula
da pelo Decreton° 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com as modificações do Decreto n° 2.108, de 24 de
dezembro de 1996. De acordo com esses instrumen
tos jurídicos, a outorga de concessão para execução
de serviço de radiodifusão com fins exclusivamente
educativos independe de edital.

No processo em questão, a Fundação Quilombo
atendeu aos requisitos da legislação específica, inclu
sive do Ato Normativo n°01, de 1999, desta Comissão.

o ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, de 2001. _ Deputada Nair
Xavier Lobo, Relatora.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2001

Aprova o ato que outorga concessão
à Fundação Quilombo para executar ser
viço de radiodifusão de sons e imagens,
com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Maceió, Estado de Alagoas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto de

24 de outubro de 2001, que outorga concessão à Fun
dação Quilombo para executar, pelo prazo de quinze
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão de sons e imagens, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Maceió, Estado de Alagoas.

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

Sala da Comissão, de 2001. _ Deputada Nair
Xavier Lobo, Relatora.

m- Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável da Relato
ra, Deputada Nair Xavier Lobo, à TVR 1.300/01, nos ter
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini,
Vice-presidente; Agnaldo Muniz, Alberto Goldman,
Aldo Arantes, Ana Corso, Arolde de Oliveira, Augusto
Franco, Babá, Benito Gama, Bispo Wanderval, Cora
uci Sobrinho, Domiciano Cabral, Dr. Hélio, Eunício
Oliveira, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, Iris Si
mões, João Almeida, Jorge BiUar, Jorge Pinheiro,
José Rocha, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Luíza
Erundina, Marçal Filho, Márcio Reinaldo Moreira, Má
rio Assad Júnior, Maurílio Ferreira Lima, Nárcio Rodri
gues, Olímpio Pires, Oliveira Filho, Paulo Marinho,
Pedro Canedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Santos Filho,
Saulo Coelho, Valdeci Paiva, Vic Pires Franco, Gilber
to Kassab, Gustavo Fruet, Jonival Lucas Júnior, José
Carlos Aleluia, Léo Alcântara, Marcelo Barbieri, Nél
son Meurer, Sérgio Barcellos e Sérgio Reis.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001. _
Deputado César Bandeira, Presidente.
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RECURSO ~ 183, DE 2001 Recorremos, com base nos artigos 58 § 3° e
(Do Sr. Walter Pinheiro e Outros) 132, § 2° do Regimento Interno da Câmara dos Depu-

(Contra Decisão Conclusiva de Comissão) tados, para que o Plenário delibere sobre o Projeto de
Requer, na forma do art. 132, § 2°, Lei n° 3.945, de 2000 que "que acrescenta paragrafo

do Regimento Interno, que o Projeto de único ao artigo 13 da Lei n° 8.987 de 13 de fevereiro
Lei n° 3.945, de 2000, com parecer con- de 1995, que "dispõe sobre o regime de concessão e
tr'ário da comissão de mérito, seja apreci- permissão de serviços públicos previsto no artigo 175
ado pelo Plenário. da Constituição Federal, e dá outras providências".

(Publique-se. Submeta-se ao Plenário) Sala das Sessões, - Deputado Walter Pinhei-

Senhor Presidente, ro, (L1der do PT)

Tipo da Proposição: REC

Autor da Proposição: WALTER PINHEIRO E OUTROS

Data de Apresentação: 03/10/01

Emenla: Recorre, com base nos artigos 58 § 3" e 132, § 2° do Regimento
Interno Lia Câmam dos Deputados, para que o Plenário delibere
sobre o Projeto de Lei n° 3945, de 2000.

Confirmadas 062:
Nêc) Conferem 000
Forã dõEXerCiCio' ---ooõ'
Repetidas 000'
lIeglveis --- -000
Retiraéiãs--'- -- - - ·ÕÕÕ

Possui Assinaturas Suficienles: SIM

Totais de Assinaturas:

Assinaturas Confirmadas
1 ADÃOPRETTO PT RS
2 ALDO ARANTES PCdoB GO
:l ALDO REBELO PCdoB SF
4 ANACORSO PT RS
5 ANGELA GUADAGNIN PT SP
6 AVENZOAR ARRUDA PT PB
7 BABÁ PT PA
8 CARlITO MERSS PT SC
9 CARLOS SANTANA PT RJ
10 CLEMENTINO COELHO PPS PE
11 OR. H~L10 PDT SP
12 DR.ROSINHA PT PR
13 EDUARDO CAMPOS PSB PE
14 EVANDRO MILHOMEN PSB AP
15 FERNANDO CORUJA PDT SC
16 FERNANDO FERRO PT PE
17 FERNANDO GABEIRA PT RJ
18 FIORAVANTE PT RS
19 HENRIQUE FONTANA PT RS
20 IARA BERNARDI PT SP
21 INÁCIO ARRUDA PCdeS CE
22 IVAN PAIXÃO PPS se
23 IVAN VALENTE PT SP
24 JAIR MENEGUELLI PT SP
25 JAQUES WAGNER PT BA



59536 Quinta-feird 22 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2001

26 JoAo COSER
27 JOÃO EDUARDO DADO
28 JOÃO GRANDÃO
29 JOÃO MAGNO
30 JOÃO PAULO
31 JORGE BITIAR
32 JOSÉ DIRCEU
33 JOSE PIMENTEL
34 KINCAS MATIOS
35 LUCI CHOINACKI
36 LUCIANO ZICA
37 LUIZ ALBERTO
38 LUIZ EDUARDO GREENHAlGH
39 LUIZA ERUNDINA
40 MANOEL VITÓRia
41 MARCOS AFONSO
42 MARIA DO CARMO LARA
43 NELSON PELLEGRINO
44 NILMÁR/O MIRANDA
45 NILSON MOURÃO
46 ORLANDO DESCONSI
47 ORLANDO FANTAZZINI
48 PAULO ROCHA
49 PROFESSOR LUIZINHO
50 REGIS CAVALCANTE
51 RUBENS FURLAN
52 SALOMÃO GURGEL
53 SÉRGIO NOVAIS
54 TÂNIA SOARES
55 TELMA DE SOUZA
56 T1LDEN SANTIAGO
57 VANESSA GRAZlIOTIN
58 VIRGiUO GUIMARÃES
59 VIVALDO BARBOSA
60 WALDIR PIRES
61 WALTER PINHEIRO
62 WELLlNGTON DIAS

PT
PMOB
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PSB '

PT
PT
PT
PT
PSB
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PPS
PPS
POT
PSB
PCdoB
PT
PT
PCdoB
PT
POT
PT
PT
PT

ES
SP

MS
MG
SP
RJ
SP
CE
SP
sc
SP
BA
SP
SP
MS
AC
MG
BA
MG
AC
RS
SP
PA
SP
AL
SP
RN
CE
SE
SP
MO
AM
MG
RJ
BA
BA
PI

Oficio nO 182 I 2001

Brasrlía, 10 de outubro 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 o Recurso do

Sr. Deputado Walter Pinheiro e Outros, que 'Recorre,
com base nos artigos 58 § 3° e 132, § 2° do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados, para que o Ple
nário delibere sobre o Projeto de Lei nO 3.945, de

2000", contém número suficiente de signatários,
constando a referida proposição de:

62 assinaturas confirmadas.
Atenciosamente, - Claudia Neves C. de Sou

za, Chefe.

PROJETO DE LEI N° 3.945-A, DE 2000
(Do Sr. Walter Pinheiro)

Acrescenta parágrafo único ao art.
13 da Lei n° 8.987 de 13 de fevereiro de
1995, que "dispõe sobre o regime de
concessâo e permissâo de serviços pú
blicos previsto no art. 175 da Constitui
ção Federal, e dá outras providências",



I - impostos;

1\ - taxas, em razão do exercício do poder de po
lícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de servi-

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASil 1988

TfTUlO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPíTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

SEÇÃO I
Dos Princípios Gerais

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios poderão instituir os seguintes tribu
tos:

"Art.13 .
Parágrafo único. Não será admitida a

cobrança de tarifa sem a correspondente
contraprestação de serviço, objetivamente
medido ou identificado, nem a cobrança de
tarifa mínima, a qualquer título."

Art. 2° Esta lei entra em vigor no prazo de 60
(sessenta) dias contados da data de sua publicação.

Justificação

A cobrança de tarifa com base num hipotético
consumo mínimo é uma prática adotada por várias
concessionárias de serviços públicos e tem dado
margem a seguidas ações na Justiça. Revoltam-se os
usuários desses serviços, com razão, contra a co
brança que lhes é imposta sem nenhuma contraparti
da de prestação efetiva de serviços.

Aproveitam-se as empresas, em muitos casos,
da condição de monopolistas na prestação de determi
nado serviço numa região para assegurarem urna re
muneração mínima, desvinculada de fatores objetivos
relacionados com a prestação de serviço e seu consu
mo. Procuram justificar essa cobrança argumentando
que a tarifa mínima serviria para cobrir os custos incor
ridos para colocar os serviços à disposição dos usuári
os, ainda que não efetivamente utilizados.

I - Projeto Inicial

11 - Na Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público:

- termo de recebimento de emendas
- parecer vencedor
- parecer da Comissão
- voto em separado

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 13 da lei n° 8.987. de 13 de feverei

ro de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte pa
rágrafo único:
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vedando a cobrança de tarifa mínima; Ao fazê-lo invocam, de forma equivocada, o art.
tendo parecer da Comissão de Trabalho, 145 da Constituição, cujo inciso" prevê a instituição
de Administração e Serviço Público, pela de ''taxas, em razão do exercício do poder de polícia
rejeição, contra os votos dos Deputados ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços
Luiz Antonio Fleury, Pedro Celso, Aven- púb1 icos específicos e divisíveis, prestados ao contri-
zoar Arruda, Paulo Paim e Jair Meneguel- buinte ou postos a sua disposição". Ao contrário dos
li (Relator: Dep. Luiz Antonio Fleury). serviços públicos que justificam a cobrança de taxa,

«Às Comissões de Trabalho, de Admi- sujeita aos princípios do regime tributário, dentre os
nistração e Serviço Público; e de Constitui- quais o da legalidade e da anterioridade, a remunera-
ção e Justiça e de Redação (ART. 54) - ção de serviço público objeto de concessão dá-se,
ART. 24,11}) conforme estabelece o art. 175 do texto constitucio-

SUMÁRIO nal, pelo pagamento de tarifa, sob regime jurídico ab
solutamente distinto, em que a tarifa a ser cobra deve
necessariamente ser definida pela intensidade do
consumo do serviço público. Não caberia, portanto,
cobrar coisa alguma de quem nada tenha consumido
em determinada período.

No intuito de vedar a continuação da prática per
niciosa de imputar aos usuários de serviços públicos
um pagamento arbitrário sem que haja a correspon
dente prestação de serviços, proponho dispositivo
nesse sentido, a ser acrescido ao capítulo 'Da Política
Tarifária", da lei n° 8.987, de 1995, que dispõe sobre
o regime de concessão de serviços públicos.

Certo de que o Poder Público não pode permitir
o enriquecimento sem causa das empresas concessi
onárias às custas de seus usuários, conto com o apo
io dos ilustres Pares no Congresso Nacional para a
aprovação deste projeto.

Sala das Sessões, em 13 de dezembro de 2000.
- Deputado Walter Pinheiro.



CAPfTULO V
Da Licitação

Art. 14. Toda concessão de serviço público, pre
cedida ou não da execução de obra pública, será ob
jeto de prévia licitação, nos termos da legislação pró
pria e com observância dos princípios de legalidade,
moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento
por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento
convocatório
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ços públicos específicos e divisíveis, prestados ao pecíficos provenientes do atendimento aos distintos
contribuinte ou postos a sua disposição; segmentos de usuários.

111 - contribuição de melhoria, decorrente de
obras públicas.

§ 1° Sempre que possível, os impostos terão ca
ráter pessoal e serão graduados segundo a capacida
de econômica do contribuinte, facultado à administra
ção tributária, especialmente para conferir efetividade
a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos
individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendi
mentos e as atividades econômicas do contribuinte.

§ 20 As taxas não poderão ter base de cálculo
própria de impostos.

TfTULO VII
Da Ordem Econômica e Financeira

CAPfTULO I
Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da
lei, diretamente ou sob regime de concessão ou per
missão, sempre através de licttação, a prestação de
serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:
I - o regime das empresas concessionárias e

permissionárias de serviços públicos, o caráter espe
cial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como
as condições de caducidade, fiscalização e rescisão
da concessão ou permissão;

II - os direitos dos usuários;

111- política tarifária:

IV - a obrigação de manter serviço adequado.

LEI N° 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995.

Dispõe sobre o Regime de Conces
são e Permissão da Prestação de Servi
ços Públicos Previsto no art. 175 da
Constituição Federal, e dá outras provi
dências.

CAPfTULO IV
Da Política Tarifária

Art. 13. As tarifas poderão ser diferenciadas em
função das características técnicas e dos custos es-

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.945/00

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação

de emendas, a partir de 7-5-01 , por cinco ses
sões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emen
das ao Projeto.

Sala da Comissão, 15 de maio de 2001.

Anamélia Ribeiro Correia de Araújo - Secre
tária

PARECER VENCEDOR

Nos termos do Projeto de Lei na 3.945, de 2000,
pretende seu Autor vedar "a cobrança de tarifa sem a
correspondente contraprestação de serviço, objetiva
mente medido ou identificado", bem como "a cobran
ça de tarifa mínima, a qualquer título", na prestação
de serviços públicos regulado pela Lei na 8.987, de
1995.

Embora aparentemente a proposição vise a be
neficiar os usuários de serviços públicos, na verdade
poderá resultar em efeito inverso. De fato, conforme
alerta que oportunamente recebi da Agência Nacio
nal de Telecomunicações - ANATEL, a eventual ex
tensão de tal restrição aos serviços públicos de tele
comunicações "poderia inviabilizar a prática de pia
nos alternativos de serviço com consumo livre, ou
seja, com contraprestação de serviço não medido ou
identificado (preço flat")



11- Voto

A concessão da prestação de serviços públicos
a empresas privadas é instrumento valioso para o de
senvolvimento do País. A incapacidade financeira do
Estado para arcar com os volumosos investimentos
que são necessários para assegurar a universaliza
ção e a qualidade dos serviços públicos hoje tidos
como imprescindíveis justifica o aporte de recursos
privados para a exploração desses serviços.

No entanto, o caráter essencial dos serviços sob
concessão e a condição quase sempre monopolista
de sua prestação exigem a tutela do poder público so
bre a relação entre as empresas concessionárias e os
usuários do serviço, para que as empresas não pos
sam fazer prevalecer seu poder econômico em detri
mento dos usuários. Por esse motivo, a Constituição
prevê, em seu art. 175, seja o regime de concessão
sujeito a disciplina legal própria, da qual deverão fazer
parte, dentre outras, disposições referentes aos direi
tos do usuário e à política tarifária. Tal disciplina está
consubstanciada primordialmente na Lei n° 8.987, de
13 de fevereiro de 1995.

O Projeto de Lei n° 3.945, de 2000, pretende
acrescentar novo dispositivo a essa lei, de forma a ve
dar a cobrança de tarifa mínima, hoje praticada por di
versas concessionárias. A tarifa mínima, eventual
mente sob outras denominações, é imposta ao usuá
rio ainda que o mesmo não tenha feito uso de servi
ços teoricamente colocados a sua disposição em de
terminado período. O cidadão que esteja desempre
gado, por exemplo, não conseguirá deixar de pagar
uma conta telefônica, ainda que se abstenha de fazer
qualquer ligação no período.

Não há dúvida de que cobranças dessa espécie
são injustas e alusivas. Se nada for consumido, nada
deve ser pago. Não há fundamento para se exigir do
usuário pagamento por um serviço que não lhe tenha
sido efetivamente prestado.

O absurdo desse tipo de cobrança torna-se ain
da mais patente no momento atual, em que o governo
necessita da colaboração dos cidadãos para econo
mizar energia elétrica. A tarifa mínima é, vista por ou
tra ótica, um incentivo ao consumo, pois o usuário não
terá porque se esforçar para poupar o consumo da
quela parcela de serviço pela qual pagará de qual
quer maneira.

Ante o exposto, concordo com a pretendida ve
dação á cobrança de tarifa mínima, a qualquér título.
Manifesto, assim, meu voto favorável, no mérito, ao
Projeto de Lei n° 3.945, de 2000.
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Do mesmo modo que a Anatel, as demais agên- Distribuída a esta Comissão de Trabalho, de
cias reguladoras de serviços públicos exercem com Administração e Serviço Público à qual compete, na
critério suas competências, inclusive as pertinentes presente oportunidade, manifestar-se quanto a seu
ao regime tarifário dos serviços concedidos zelando mérito, a proposição não recebeu qualquer emenda
sempre pelo interesse dos usuários. Assim, até prova no prazo regimental.
em contrário, acredito ser desnecessária e inconveni
ente a interferência do legislador, nos moldes da pre
tendida pelo Autor do projeto, a quem louvo, todavia,
as boas intenções.

Por este motivo, peço vênia ao ilustre Relator da
proposição, Deputado Luiz Antonio Fleury, para dis
cordarde seu parecer, votando, por conseguinte, pela
rejeição do Projeto de Lei nO 3.945, de 2000.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001 , Depu
tado Pedro Henry

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou o Projeto de Lei n° 3.945/00, nos termos do
parecer vencedor do Deputado Pedro Henry, contra
os votos dos Deputados Luiz Antonio Fleury, Pedro
Celso, Avenzoar Arruda, Paulo Paim e Jair Meneguel
li. O parecer do Deputado Luiz Antônio Fleury passou
a constituir voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Freire Júnior, Presidente; Luiz Antonio Fleury e Hercu
lano Anghinetti, Vice-presidentes; Alexandre Santos,
Avenzoar Arruda Candinho Mattos, Evandro Milho
men, Jair Meneguelli, João Tota, José Múcio, Monteiro,
Laire Rosado, Luciano Castro, Paulo Paim, Pedro Cel
so, Pedro Corrêa, Pedro Henry, Ricardo Barros, Ricar
do Rique, Vanessa Grazziotin e Wilson Braga, Titula
res: Almeida de Jesus, Almerinda de Carvalho, Arnal
do Faria de Sá, ,Edinho Bez, Euripedes Miranda, José
Carlos Elias e Nárcio Rodrigues. Suplentes.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2001. De
putado Freire Júnior - Presidente

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO LUIZ
ANTONIO FLEURV

I - Relatório
Nos termos do projeto de lei ora sob exame, pro

põe o ilustre Deputado Walter Pinheiro a proibição de
cobrança de tarifa mínima nos serviços públicos pres
tados sob regime de concessão. Para tanto, pretende
acrescentar dispositivo desse teor à Lei n° 8.987, de
13 de fevereiro de 1995, que "dispõe sobre o regime
de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal,
e dá outras providências". Na justificação do projeto,
defende o autor que a tarifa seja cobrada em estrita
proporção da intensidade do consumo do serviço pú
blico, não cabendo "cobrar coisa alguma de quem
nada tenha consumido em determinado período".
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RECURSO N° 193, DE 2001
(Contra Decisão Conclusiva De Comissão)

(Do Sr. Arnaldo Madeira e Outros)
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Sala da Comissão, 8 de agosto de 2001, Depu- e 132, § ~, do Regimento Interno, que
tado Luiz Antonio Fleury seja submetido ao Plenário o Projeto de

Lei n° 4.177-8, de 2001.
(Publique-se. Submeta-se ao Plená-

Requer, nos termos do art. 58, § 2°,1,
da Constituição Federal, e dos arts. 24,11

Sala das Sessões, 20 de novembro de 2001. 
Deputado Federal Arnaldo Madeira, PSDB/SP
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SEÇÃO DE REGISTRO E CONTROLE E DE
ANÁLISE DE PROPOSiÇÕES .

Ofício nO 218/2001

Brasflia, 21 de novembro 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 o Recurso do

Sr. Deputado Arnaldo Madeira e Outros, que "Requer,
nos termos do art. 58, § 2°,1, da Constituição Federal,
e dos artigos 24, 11 e 132, § 2° do Regimento Interno,
que seja submetido ao Plenário o Projeto de Lei nO
4.177/01", contém número suficiente de signatários,
constando a referida proposição de:

82 assinaturas confirmadas;
1 assinatura não confirmada;
2 assinaturas ilegíveis.
Atenciosamente, - Claudia Neves C. de Souza,

Chefe.

PROJETO DE LEI N° 4.177-8, DE 2001
(Do Senado Federal)

PLS N° 175/00

Dispõe sobre a atualização monetá
ria dos valores expressos em Reais na Lei
n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que
altera a legislação do Imposto sobre a
Renda das pessoas físicas, e dá outras
providências; tendo pareceres: da Comis
são de Finanças e Tributação, pela ade
quação financeira e orçamentária deste,
da emenda apresentada na Comissão e
dos de nOs 3.236/00, 4.240/00 e 4.622101,
apensados e, no mérito, pela aprovação
deste, da emenda apresentada na Comis
são e dos nOs 3.236/00, 4.240/00 e
4.622/01, apensados, com substitutivo (re
lator: Dep. (Mussa Demes); e da Comis
são de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, injuridicida
de e falta de técnica legislativa deste e do
de nO 3.236/00, apensado; pela constituci
onalidade, juridicidade e falta de técnica
legislativa deste o de nOs 4.240/00 e
4.622101, apensados, e da emenda apre
sentada na Comissão de Finanças e Tri
butação; e pela constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa do Substitu-

tivo da Comissão de Finanças e Tributa
ção (Relator: Dep. Ney Lopes).

(Às Comissões de Finanças e Tributa
ção; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (art. 54) - art. 24. 11. Apense-se a este o
PI. 3236/00)

SUMÁRIO

1- Projeto Inicial
11 - Projetos apensados: PL.-3.236/00, PL. 
4.240/01, PL.-4.622101
11I- Na Comissão de Finanças e Tributação:

- emenda apresentada na Comissão
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- emendas apresentadas ao substitutivo (2)
- termo de recebimento de emendas ao substi-

tutivo
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

IV - Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação:

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei, na forma do art. 2°, atualiza, para

o ano-calendário de 2000, os valores das tabelas pro
gressivas mensal e anual do Imposto sobre a Renda
das pessoas físicas, bem como os das deduções per
mitidas e outros constantes da Lei nO 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, além de estabelecer critério de
correção anual desses valores.

Art. 2° O art. 2° da Lei n09.250, de 1995, passa a
vigorar acrescido dos §§ 1° e 2° com a seguinte reda
ção:

"Art. 2° "
"§ 1° Relativamente aos fatos gerado

res ocorridos durante o ano-calendário de
2000, serão atualizados monetariamente
pela variação da Unidade Fiscal de Referên
cia - UFIR, mediante a aplicação do índice
1,284059, os valores expressos em reais de
que trata esta lei nos arts. 3° e 11, com as
alterações introduzidas pela Lei n° 9.887, de
7 de dezembro de 1999. e nos arts. 4°, ao,
18. 22, 23 e 25." (AC) *

"§ 2° Em relação aos fatos geradores
ocorridos a partir de 1° de janeiro de 2001,
os valores a que se refere o § 1° e quais-
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CAPíTULO \I
Da Incidência Mensal do Imposto

Art. 3° O imposto de renda incidente sobre os
rendimentos de que tratam os artigos r, 8° e 12 da
lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, será calcu
lado de acordo com a seguinte tabela progressiva em
Reais:

·até 90~,Ca

acma de 900,00 até !.S'Oo,oO: 15
acima de 1.800,00 : 25

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos financeiros a partir
de 10 de janeiro de 2000.

Senado Federal, 21 de fevereiro de 2001. - Sena
dor Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASil 1988
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quer outros expressos em Reais nesta lei, Art. 2° Os valores expressos em Ufir na legisla-
ou em suas alterações, serão atualizados ção do imposto de renda das pessoas flsicas ficam
monetariamente pela variação da UFIR, a convertidos em Reais, tomando-se por base o valor
cada ano, observado o disposto no art. 6°. da Ufir vigente em 1° de janeiro de 1996.
inciso li, da Medida Provisória n° 1.950-64,
de 26 de maio de 2000." (AC)

TITULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPrTUlO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa
será revisto pela outra, em um só turno de discussão
e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a
Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado,
voltará à Casa iniciadora.

lEI N° 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995.

Altera a Legislação do Imposto de
Renda das Pessoas Físicas e dá outras
Providências.

CAPrTUlO I
Disposições Preliminares

_ •••••••_ •••• ••••••••__• t •••••••••••••__, ••__._. ._ __

Parágrafo único. O imposto de que trata este ar
tigo será calculado sobre os rendimentos efetivamen
te recebidos em cada mês.

Art. 4° Na determinação da base de cálculo su
jeita à incidência mensal do imposto de renda pode
rão ser deduzidas:

I - a soma dos valores referidos no art. 6° da lei
nO 8.134. de 27 de dezembro de 1990;

11 - as importâncias pagas a Utulo de pensão ali
mentfcia em face das normas do Direito de FamRia,
quando em cumprimento de decisão ou acorda judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais;

11I - 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 Mu
niclpios;

V - as contribuições para as entidades de previ
dência privada domiciliadas no Pais, 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
provenientes de aposentadoria e pensão, transferên
cia para a reserva remunerada ou reforma, pagos
pela Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pes
soa jurídica de direito público interno, ou por entidade



59544 Quinta-leim 22 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2001

de previdência privada, a partir do mês em que o con
tribuinte completar sessenta e cinco anos de idade.

Parágrafo único. A dedução permitida pelo inci
so V aplica-se exclusivamente à base de cálculo rela
tiva a rendimentos do trabalho com vinculo emprega
tlcio ou de administradores, assegurada, nos demais
casos, a dedução dos valores pagos a esse titulo, por
ocasião da apuração da base de cálculo do imposto
devido no ano-calendário, conforme disposto na all
nea e do inciso 11 do art. ao desta Lei.

CAPITULO 111
Da Declaração de Rendimentos

Art. ao A base de cálculo do imposto devido no
ano-ealendário será a diferença entre as somas:

I - de todos os rendimentos percebidos durante
o ano-calendário, exceto os isentos, os não-tributáve
is, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos
à tributação definitiva;

II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendá

rio, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próte
ses 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 profissi
onalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de R$1.700,00 (um mil e
setecentos reais);

c) à quantia de R$1.0aO,Oo (um mil e oitenta re
ais) por dependente;

d) às contribuições para a Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municf
pios;

e) às contribuições para as entidades de previ
dência privada domiciliadas no Pafs, cujo ônus tenha
sido do contribuinte, destinadas a custear beneficios
complementares assemelhados aos da Previdência
Social;

f) às importâncias pagas a Utulo de pensão ali
menUcia em face das normas do Direito de Família,
quando em cumprimento de decisão judicial ou acor
do homologado judicialmente, inclusive a prestação
de alimentos provisionais;

g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, pre
vistas nos incisos Ia 111 do art. 6° da Lei n° a.134, de

27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho não-as
salariado, 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 Municfpios, por
qualquer pessoa jurldica 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 tra
ta o inciso I.

§ 2° O disposto na allnea a do inciso 11:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetua

dos a empresas domiciliadas no Pafs, destinados à
cobertura de despesas com hospitalização, médicas
e odontológicas, bem como a entidade que assegu
rem direito de atendimento ou ressarcimento de des
pesas 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 Flsicas
- CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC
de quem os recebeu, podendo, na falia de documen
tação, 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 contra
to de seguro;

V - no caso de despesas com aparelhos ortopé
dicos 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 dedu
zidas pelo alimentante na determinação da base de
cálculo do imposto de renda na declaração, observa
do, no caso de despesas de educação, o limite previs
to na alfnea b do inciso 11 deste artigo.

Art. 11. O imposto de renda devido na declara
ção será calculado mediante utilização da seguinte
tabela:



CAPITULO VI
Da Declaração de Bens e Direitos

Art. 25. Como parte integrante da declaração de
rendimentos, a pessoa ffsica apresentará relação
pormenorizada dos bens imóveis e móveis e direitos
que, no País ou no exterior, constituam o seu patrimô
nio e o de seus dependentes, em 31 de dezembro do
ano-calendário, bem como os bens e direitos adquiri
dos e alienados no mesmo ano.

§ 1° Devem ser declarados:
1- os bens imóveis, os veículos automotores, as

embarcações e as aeronaves, independentemente
do valor de aquisição;

11- os demais bens móveis, tais como antiguida
des. obtidas de arte, objetos de uso pessoal e utensíli
os, adquiridos a partir do ano-calendário de 1996,
cujo valor de aquisição unitário seja igualou superior
a R$5.000,00 (cinco mil reais);

111 - os saldos de aplicações financeiras e de
conta corrente bancária cujo valor individual, em 31
de dezembro do ano-calendário, exceda a R$140,00
(cento e quarenta reais);

IV - os investimentos em participações societári
as, em ações negociadas ou não em bolsa de valores
e em ouro, ativo-financeiro, adquiridos a partir do
ano-calendário de 1996, cujo valor de aquisição unitá
rio seja igualou superior a R$1.000,OO (um mil reais).

§ 2° Os bens serão declarados discriminada
mente pelos valores de aquisição em Reais, constan
tes dos respectivos instrumentos de transferência de
propriedade ou da nota fiscal.

§ 3° Os bens existentes no exterior devem ser de
clarados pelos valores de aquisição constantes dos
respectivos instrumentos de transferência de proprie
dade, segundo a moeda do país em que estiverem si
tuados, convertidos em Reais pela cotação cambial de
venda do dia da transmissão da propriedade.

§ 4° Os depósitos mantidos em instituições fi
nanceiras no exterior devem ser relacionados na de
claração de bens, a partir do ano-calendário de 1999,
pelo valor do saldo desses depósitos em moeda es
trangeira convertido em reais pela cotação cambial
de compra em 31 de dezembro, sendo isento o acrés
cimo patrimonial decorrente da variação cambial.

,.
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CAPITULO IV
Tributação da Atividade Rural

CAPITULO V
Tributação dos Ganhos de Capital

das Pessoas Físicas

BASE DE CÀI.t'M
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até 10.800,00
acilIa de 10.800,00 até
21.600,00
acima de 21.600,00

Art. 18. O resultado da exploração da atividade
rural apurado pelas pessoas físicas, a partir do
ano-ealendário de 1996, será apurado mediante es
crituração Livro Caixa, que deverá abranger as recei
tas, as despesas de custeio. os investimentos e de
mais valores que integram a atividade.

§ 1° O contribuinte deverá comprovar a veraci
dade das receitas e das despesas escrituradas no Li
vro Caixa, mediante documentação idônea que iden
tifique o adquirente ou beneficiário, o valor e a data da
operação, a qual será mantida em seu poder à dispo
sição da fiscalização, enquanto não ocorrer a deca
dência ou prescrição.

§ 2° A falta da escrituração prevista neste artigo
implicará arbitramento da base de cálculo à razão de
vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.

§ 3° Aos contribuintes que tenham auferido re
ceitas anuais até o valor de R$56.000,00 (cinqüenta e
seis mil reais) faculta-se apurar o resultado da explo
ração da atividade rural, mediante prova documental,
dispensado o registro do Livro Caixa.
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_____._••_t .,••_..:.._••••_... Art. 23. Fica isento do imposto de renda o ganho
de capital auferido na alienação do único imóvel que o
titular possua, cujo valor de alienação seja de até
R$440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais),
desde que não tenha sido realizada qualquer outra
alienação nos últimos cinco anos.

Art. 22. Fica isento do imposto de renda o ganho
de capital auferido na alienação de bens e direitos de
pequeno valor, cujo preço unitário de alienação, no
mês em que esta se realizar, seja igualou inferior a
R$20.000,00 (vinte mil reais).

Parágrafo único. No caso de alienação de diver
sos bens ou direitos da mesma natureza, será consi
derado, para os efeitos deste artigo, o valor do conjun
to dos bens alienados no mês.



MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.950-64, DE 26 DE
MAIO DE 2000

(Convertida na Lei n° 10.192, de 14-2-2001)

§ 4° Os depósitos mantidos em institui
ções financeiras no exterior devem ser rela
cionados na declaração de bens, a partir do
ano-calendário de 1999, pelo valor do saldo
desses depósitos em moeda estrangeira
convertido em reais pela cotação cambial,de
compra em 31 de dezembro, sendo isento o
acréscimo patrimonial decorrente da varia
ção cambial.

.............................................' "(NR

59546 Quinta-feira 22 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2001

§ 4° Os depósitos mantidos em bancos no exte- " (NR)
rior devem ser relacionados pelo valor do saldo des- Art. 25 .
ses depósitos em moeda estrangeira convertido em
Reais pela cotação cambial de compra em 31 de de
zembro do ano-calendário, sendo isento o acréscimo
patrimonial decorrente de variação cambial.

§ 5° Na declaração de bens e direitos, também
deverão ser consignados os ônus reais e obrigações
da pessoa flsica e de seus dependentes, em 31 de
dezembro do ano-calendário, cujo valor seja superior
a R$5.000,OO (cinco mil reais).

§ 6° O disposto nos incisos 11 e IV do § 1° poderá
ser observado na declaração de bens referente ao
ano-calendário de 1995, com relação aos bens móve
is e aos investimentos adquiridos anteriormente a
1996.

* Vide Medida Provisória nO 2.13242, de 23/02/2001.

MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.132-42, DE 23 DE
FEVEREIRO DE 2001

Altera a Legislação do Imposto de
Renda relativamente à incidência na fon
te sobre rendimentos de aplicações fi
nanceiras, inclusive de beneficiários resi
dentes ou domiciliados no exterior, a
conversão, em capital social, de obriga
ções no exterior de pessoas jurídicas do
miciliadas no país, amplia as hipóteses
de opção, pelas pessoas físicas, pelo
desconto simplificado, regula a informa
ção, na declaração de rendimentos, de
depósitos mantidos em bancos no exteri
or, e dá outras providências.

O Presidente da RepÚblica, no uso da atribui
ção que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a
seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 11. Os arts. 10 e 25 da Lei n° 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 10. Independentemente do mon
tante dos rendimentos tributáveis na decla
ração, recebidos no ano-calendário, o con
tribuinte poderá optar por desconto simplifi
cado, que consistirá em dedução de vinte
por cento do valor desses rendimentos, limi
tada a oito mil reais, na Declaração de Ajus
te Anual, dispensada a comprovação da
despesa e a indicação de sua espécie.

Dispõe sobre Medidas Complemen
tares ao Plano Real e dá outras Providên
cias.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se
guinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1° As estipulações de pagamento de obriga
ções pecuniárias exeqülveis no território nacional de
verão ser feitas em Real, pelo seu valor nominal.

Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nuli
dade, quaisquer estipulações de:

I - pagamento expressas em, ou vinculadas a
ouro ou moeda estrangeira, ressalvado o disposto
nos arts. 2° e 3° do Decreto-Lei n° 857, de 11 de se
tembro de 1969, e na parte final do art. 6° da Lei nO
8.880, de 27 de maio de 1994;

11 - reajuste ou correção monetária expressas
em, ou vinculadas a unidade monetária de conta de
qualquer natureza;

111- correção monetária ou de reajuste por Indi
ces de preço gerais, setoriais ou que reflitam a varia
ção dos custos de produção ou dos insumos utiliza
dos, ressalvado o disposto no artigo seguinte.

Art. 2° É admitida estipulação de correção mo
netária ou de reajuste por Indices de preços gerais,
setoriais ou que reflitam a variação dos custos de pro
dução 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.



LEI N° 10.192, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2001

Dispõe sobre medidas complemen
tares ao Plano Real e dá outras providên
cias.

Faço saber que o Presidente da República ado
tou a Medida Provisória n° 2.074-73, de 2001, 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° As estipulações de pagamento de obriga
ções pecuniárias exeqüíveis no território nacional de
verão ser feitas em Real, pelo seu valor nominal.

Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nuli
dade, quaisquer estipulações de:

I - pagamento expressas em, ou vinculadas a
ouro ou moeda estrangeira, ressalvado o disposto
nos arts. 2° e 3° do Decreto-Lei n° 857, de 11 de se
tembro de 1969, e na parte final do art. 62 da Lei n°
8.880, de 27 de maio de 1994;

11 - reajuste ou correção monetária expressas
em, ou vinculadas a unidade monetária de conta de
qualquer natureza;

111- correção monetária ou de reajuste por índi
ces de preços gerais, setoriais ou que reflitam a varia
ção dos custos de produção ou dos insumos utiliza
dos, ressalvado o disposto no artigo seguinte.

Art. 2° É admitida estipulação de correção mo
netária ou de reajuste por índices de preços gerais,
setoriais ou que reflitam a variação dos custos de pro
dução 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.
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§ 2° Em caso de revisão contratual, o termo inici- mento do disposto neste artigo, podendo, inclusive,
ai do período de correção monetária ou reajuste, ou ampliar o prazo mínimo previsto no caput.
de nova revisão, será a data em que a anterior revisão Art 6° A Unidade Fiscal de Referência - UFIR,
tiver ocorrido. criada pela Lei n° 8.383, de 30 de dezembro de 1991,

§ 3° Ressalvado o disposto no § 7° do art. 28 da será reajustada:
Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995, e no parágrafo I - semestralmente, durante o ano-calendário
seguinte, são nulos de pleno direito quaisquer expedi- de 1996;
entes que, na apuração do índice de reajuste, produ- 11 _ anualmente, a partir de 1° de janeiro de
zam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste 1997.
de periodicidade inferior à anual.

§ 4° Nos contratos de prazo de duração igualou
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 venci
mento final, considerada a periodicidade de paga
mento das prestações, e abatidos os pagamentos,
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 po
derá ser prorrogado mediante ato do Poder Executivo.

Art 3° Os contratos em que seja parte órgão ou
entidade da Administração Pública direta ou indireta
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu
nicípios, serão reajustados ou corrigidos monetaria
mente de acordo com as disposições desta Medida
Provisória, e, no que com ela não conflitarem, da Lei
n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 1° A periodicidade anual nos contratos de que
trata o caput deste artigo será contada a partir da
data limite para apreséntação da proposta ou do orça
mento a que essa se referir.

§ ~ O Poder Executivo regulamentará o dispos
to neste artigo.

Art 4° Os contratos celebrados no âmbito dos
mercados referidos no § 5° do art. 27 da Lei n° 9.069,
de 1995, inclusive as condições de remuneração da
poupança financeira, bem assim no da previdência
privada fechada, permanecem regidos por legislação
própria.

Art 5° Fica instituída Taxa Básica Financeira 
TBF, para ser utilizada exclusivamente como base de
remuneração de operações realizadas no mercado fi
nanceiro, de prazo de duração igualou superior a
sessenta dias.

Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacio
nal expedirá as instruções necessárias ao cumpri-
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§ 2° Em caso de revisão contratual, o termo inici
ai 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 nO 9.0690, de 29 de junho de 1995, e no parágrafo
seguinte, são nulos de pleno direito quaisquer expedi
entes que, na apuração do índice de reajuste, produ
zam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste
de periodicidade inferior à anual.

§ 4° Nos contratos de prazo de duração igualou
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 venci
mento final, considerada a periodicidade de paga
mento das prestações, e abatidos os pagamentos,
atualizados da mesma forma, efetuados no período.

§ 5° O disposto no parágrafo anterior aplica-se
ao 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 po
derá ser prorrogado mediante ato do Poder Executivo.

Art. 3° Os contratos em que seja parte órgão ou
entidade da Administração Pública direta ou indireta
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu
nicípios, serão reajustados ou corrigidos monetaria
mente de acordo com as disposições desta Lei, e, no
que com ela não conflitarem, da Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993.

§ 1° A periodicidade anual nos contratos de que
trata o caput deste artigo será contada a partir da
data limite para apresentação da proposta ou do orça
mento a que essa se referir.

§ 2° O Poder Executivo regulamentará o dispos
to neste artigo.

Art. 4° Os contratos celebrados no âmbito dos
mercados referidos no § 5° do art. 27 da Lei n° 9.069,
de 1995, inclusive as condições de remuneração da
poupança financeira, bem assim no da previdência
privada fechada, permanecem regidos por legislação
própria.

Art. 5° Fica instituída Taxa Básica Financeira 
TBF, para ser utilizada exclusivamente como base de
remuneração de operações realizadas no mercado fi-

nanceiro, de prazo de duração igualou superior a
sessenta dias.

Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacio
nal expedirá as instruções necessárias ao cumpri
mento do disposto neste artigo, podendo, inclusive,
ampliar o prazo mínimo previsto no caput.

Art. 6° A Unidade Fiscal de Referência - UFIR,
criada pela Lei n° 8.383, de 30 de dezembro de 1991,
será reajustada:

I - semestralmente, durante o ano-calendário
de 1996;

11 - anualmente, a partir de 1° de janeiro de
1997.

Parágrafo único. A reconversão, para Real, dos
valores expressos em Ufir, extinta em 27 de outubro
de 2000, será efetuada com base no valor dessa Uni
dade fixado para o exercício de 2000.

LEI N° 9.887, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1999

Altera a legislação tributária federal

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° O art. 21 da Lei nO 9.532, de 1Ode dezem

bro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 21. Relativamente aos fatos gera
dores ocorridos durante os anos-calendário
de 1998 a 2002, a alíquota de vinte e cinco
por cento, constante das tabelas de que tra
tam os arts. 3° e 11 da Lei n° 9.250, de 26
de dezembro de 1995, e as correspondentes
parcelas a deduzir, passam a ser, respecti
vamente, de vinte e sete inteiros e cinco dé
cimos por cento, trezentos e sessenta reais
e quatro mil, trezentos e vinte reais." (NR)

"Parágrafo único. São restabelecidas,
relativamente aos fatos geradores ocorridos
a partir de 1° de janeiro de 2003, a alíquota
de vinte e cinco por cento e as respectivas
parcelas a deduzir de trezentos e quinze re
ais e três mil, setecentos e oitenta reais de
que tratam os arts. 3° e 11 da Lei nO 9.250,
de 26 de dezembro de 1995." (NR)

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

Brasília, 7 de dezembro de 1999; 178° da Inde
pendência e 111° da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Amaury Guilherme Bier.
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Sf PLS 00175/2000 de 16/06/2000
Autor

Ementa

indexação

Despacho Inicaal

Locali~aç:ào atual
Última Ação

Relato1'CS

Tramitações

SENADOR - Paulo Hartung

DiSpÕe SObre a atualização monetária dos valores e1CDressos em Reais na Lei nO 9250. de 26 de
dezembro de 1995, que altera a legislação do Imposto sobre a Renda das pes5(!aS físicas. e dá outras
pM)Vidências.

NORMAS. OUAÇÃO. UNIDADE, REFERÊNOA. ÍNDICE DE ATUAlIZAÇÃO MONI:TÃRJA, REAL.
APUCAc;ÃO, ÍNDICE. CONTRATO. TARIFAS. SERViçO PÚeuco. PREÇO. BENS. SERVIÇO. SETOR•

•INEXISTÊNOA. COMPETIÇÃO INDUSTRIAL, COMPETÉNOA. (MF). RELAÇÃO. DIVULGAÇÃO. VALOR.
SALÃlUO. TAXAS. CÂMBIO. TRIBUTOS. rMPOSTOS. ATUAUZA<;:ÃO. vARIAÇÃO. (INPC). (IPCA).
ESTIMATIVA. (IBGE). EXT1NÇÃO. (UFiR). OBJCT1VO. D6mDEXAÇÃO. ECONOMIA. •
SF~ COMrSSÀO OE ASSUNTOS ECONÔMICOS
SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

SF PLS OOl75J2000
Data: 1610il2001
Local: ATA-PLEN • SUeSECRETARIA DE ATA· PLENÁJUO
Situação: APROVADA •
TeXtD: A Presidência comunica ao "'enárlo o término do prazo. sem inteJ1)OSição ele recurso no senti
da apreciação da matéria pelO Plenário. Tendo sido aprec:iada terrninativamente pela CAE. a matéria
vai à Câmara dos Deputados. À SSEXP.

CAE Luiz OtilIviO

Inverter oráenaçao de lrlm1itaçóes (Data asc:endente)

SF PLS 00175/2000

19/0212001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste õrgão às 17h15min.

1910212001 SsasF· SUBSEC- COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
~ida a reviSão~ autógrafOs. À Subsecretaria de Ex~iente.

19/0212001 SSEXP - SUBSECRETARIA ce EXPEDIENTE
À SSClSF para tevisio dos autógrafos.

19/0212001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIfHTE
Recebido neste órgão às 15:30 hs.

19/02/2001 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
Pl"OC2dida a revisIo do texto finaL À SUMecretaTia de Expediente.

.&6/02/2001 ATA-PLEN - SUBSEOlETARIÁ DE ATA - PLENÁRIo
5itaaÇâó: APROVADA
A Presidência comunica ao Plenário o termino do prazo, sem inte!1)OSiçâo
de recurso no Sentido da ap~ção da matéria pelo Plenário. Tendo Sido
a~ termiriátivarner:te pela CAE. a mãtéria vai à Câmara dOs
DepUrados. AssexP.
12/02/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISlATIVA DO
SENADO
Encaminhado ao Plênátio.
27/12/2000 SSOSF - SUBSEC COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
SibJaçio: AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE REOJRSO
Em Yit11lde do Aditar." ..:t",tD ao AIs> Convoc:atDrio do Congresso Nacional
(fls. 73/74). o pra:r~ ;wa inteiposâl;io de recurso ao presente·ProjdD é o
seguinte: 30 dia:·~ '12/2000 Ultimo dia: 29/1212000

13112/2000 SGf"I • SECRETARIA GERAL DA MESA
Situal;iio: AG\JAAOANOO INTERPOSIc;ÃO DE RECURSO
Prazo DllJ'a IilterPQSic;io de recurso: 14.12-2000 a 19.02.2001.
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lV1VZDOO ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÃJUo
Leltu,..,. do Parec:er nO 122S.f%OOo-CAE. Relator senador t..ulz Ol:iivJo.
f'avonSvel. É Udo Q oro nO 129/2000. do Preslden1:e da Corntssac:> de
AssunCDS econ6rnk:OS • o:ununlcanao aprovaçlio da rnateoia. eoTl reuniao
reaJ~a no dia 6.12.2000. ~nI!I eto praz:o de cinco et..... ú~ para
int:erposiç;lio de.ecurso. por um dédono .... cornposlç;!io da casa. pena que
a tnatléria.~••prec1ao:se peJo Plenário. À SGM. .'

a rnat::crla. seja apreciada pe.a Pfenárlo4 Á SGM.
PUbUcCi!lÇao em J.3/~2/2:000 na OSF pálginas: 24763 - 247?0 ( ver dlarlo )
12J'12,2000 SSe:t..SF • SUaSEC. COOROENAÇÃO LEGISLAnvA 00
SENADO
Sib.laçiio: AGUARPANOO LErTURA PAR.eCER ceS)
Aguardando lett'ura de Darecer. Anexada a legislaçiio deaao no parecer da
CoIT1jS$ão de Assuntt)S I:conótnicos. de fls~ 68'·71.

06/12'2000 CAE - COMtSSÃO OE ASSUNTOS'eCONÓMtCoS
SltuaQ!i0' A"~.OV"'OO .....,ECe:P. NA COM1"$$.II:O
A COMJSSÃO APROVA C) PROJETO EM beCL.;AO T1I!!RMINATTVA. À SSCLSF.

2.9(11/2.000 SSCJ..SF - s.uaseC. COOROENAÇÃO LEGXSLA'J"'lVA 00
SENADO
Anexel ...... fls, 56, o ORco SF 1650'2000. de 29/1.:lJ;20000, do presldenc:e
do senado ao Pre1i1dent:e da COrni5-54o de' Assuntos econõrnteos.
CCJrnun;.~ndoo n:1"I=c~blmant'o do ro-ou,.rimant:o de 2U.Jt'Orja ~':1o S(.!"nacfcr Paulo
Harb.l",9. ~é Inc:lU§ào da lT'Ia~éria em Or-dem do Dia (fls. 55). bem ....mo
enca-recendo "ue ~ "'~",a seja subrnet:ic8 à dellbe,...çAo Qessa CCfT1;SSão..
UIT\3 ,,.~.z: que t!!SCii CO"" It'ela~ónO ep~ntadopelo Relát:or~ À COIT'1ISs6o de
Assunc.e»s econórniCOS.

29'11.12000 SSCl.SF - SUesEC. COORDENAÇÃO LEGl'SLATlvA DO
SENADO
Anexei .. às tis. 55.. reQuC:rirn~ de aucari.a do senador Peulo H8rtung ..
soUc.itBndo a 4nclusão err, Orc::lerT'l do Dia .. noS' ~ern10s do art. 172.. l,: Cio
RIsF. C/a presenn. propo'''c;ãc>.
29'11/Z000 CAE - COM1SSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
Ã SSC1..-SF. iI pedida.

24r1.1.1Z000 CAE - COM1SSÃO DE ASSUNTOS eCONOMICOS
SiltUJ!ção: PRONTO PAR.A. A PAUTA NA COMISSÃO
DeYotv'da pelo retator.. SeriàdDr Luis O~vlo. com mtl'1u~ de ""I!!t:latÓno
favonivel ao projeb:J .. nos t:ern"lO'S do subst:rt:utivo que aoresenta. Cópia
Bl"te:Xdo aop~o.. .q, tnenl!i:r1a csai IPronco para pauta..

02l08/Z000 CAE - COM1SSÃO ce ASSUNTOS eCONÕMICOS
SlbUOç60: MATéRIA COM A RELATOFUA
C Pn:s,den-a> O..~o des'sa"''' ... Sen..<10f' ~is ~v\o ""10_'" Oa
mal:'l!'l"'it)..

16,06F20OO ATA-PL.EN - sueseCRETAR.IA DE ATA - PLE,.,.ÃIUO
Leitura. Ã Cornis.são de A.ssuf"'i1:O'S Eoonõ.....lc::os em deG'isão l:enntnat:iva
'o"",e poderá """"""_,. ll!lmeridas por um perioá.. de CIncO dias úteiS. al)Ó5
s .... r.oublicaçiio e dlst:r1b"'içSo~ avulsos. Ao PLEG ec>"' d ......no ..
COlftis:s.láO de· A.ss:ut\t::D5 Ec:on6n"fOOS

P..blt<:a~ enI 1 ~/D6.I2000 no OSF páoilnas: 1322.1 • 13225
16'06'2000 PLEG - PROTOCOLO LEG'lSLATSVO ,
Este processo c:onW"' 46 (quarenta e Seis) folhas numerae:tas e
rubrica4as. A SSCOM.

Brasflia, 21 de fevereiro 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° 175, de 2000, constante dos au
tógrafos em anexo, que "dispõe sobre a atualização
monetária dos valores expressos em Reais na Lei nO
9.250, de 26 de dezembro de 1995, que altera a legis
lação do Imposto sobre a Renda das pessoas trsicas,
e dá outras providências".

Atenciosamente, - SenadorCarlos Wilson, Pri
meiro Secretário.

PROJETO DE LEI N'" 3.236, de 2000
(Do Sr. Airton Dipp)

Dispõe sobre a atualização anuaJ
das tabelas de incidência do Imposto de
Renda das pessoas físicas, a que se refe
rem o art. ~ e o art. 11 da Lei nO 9.250, de
26 de dezembro de 1995.

(Às Comissões de Finanças e Tributa
Ção; e de Constituição e Justiça e de Reda
Ção (Art. 54) - Art. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° As tabelas de incidência do Imposto de

Renda das pessoas Hsicas, a que se referem o art. 3°
e o art. 11 da lei n° 9.250, de 26 de dezembro de
1995, serão atualizadas em 1° de janeiro de cada
ano, mediante a aplicação da variação do valor da
Unidade Fiscal de Referência - UFIR tomando-se por
base o valor de janeiro de 1996.



LEI N° 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Altera a legislação do Imposto de
Renda das pessoas físicas e dá outras
providências.

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL 1988

T(TULOVI
Da Tributação e do Orçamento

CAP(TULO I
Do Sistema Tributário Nacional

SEÇÃO I
Dos Princípios Gerais

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios poderão instituir os seguintes tribu
tos:

I - impostos;
11- taxas, em razão do exercício do poder de po

lícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de servi
ços públicos específicos e di divisíveis, prestados ao
contribuinte ou postos a sua disposição:

111 - contribuição de melhoria decorrente de
obras públicas.

§ 10 Sempre que possível, os impostos terão ca
ráter pessoal e serão graduados segundo a capacida
de econômica do contribuinte, facultado à administra
ção tributária, especialmente para conferir efetividade
a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos
individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendi
mentos e as atividades econômicas do contribuinte.

§ 2° As taxas não poderão ter base de cálculo
própria de impostos.

Justificação

Todos sabem que a estrutura do Imposto de
Renda no Brasil é extremamente injusta, e não aten
de aos princípios constitucionais da progressividade
e da capacidade contributiva.

Com efeito, o § 1° do art. 145 da Constituição
Federal determina que os impostos "serão graduados
segundo a capacidade econômica do contribuinte".
Esse princípio tem sido acintosamente desobedeci
do, incidindo o Imposto de Renda na fonte sobre ínfi
mos salários e pensões, enquanto as grandes rendas
conseguem se subtrair à incidência do tributo, certas
da ineficiência da fiscalização.

O Imposto de Renda, no Brasil, foi totalmente
desvirtuado em suas finalidades, perdendo a caracte
rística da progressividade que lhe é inerente em sua
formulação teórica. Com efeito, a alíquota de 15% é
excessivelmente alta para salários de apenas nove
centos reais mensais, enquanto a alíquota de 25% é
baixa para as grandes rendas.

As atuais tabelas de incidência do Imposto de
Renda das pessoas físicas entraram em vigor em ja
neiro de 1996 e, já naquela época, causavam indigna
ção em virtude da alta carga tributária que impunham
ao trabalhador e ao aposentado.

A injustiça nelas existente em 1996 foi sendo
ampliada ano a ano, pois a inflação continuou existin
do. Não se tendo corrigido as tabelas, elas se torna
ram mais pesadas, e a injustiça chegou às raias da
iniqüidade.

Impõe-se imediata atualização das referidas ta
belas.

A adoção da Unidade Fiscal de Referência 
UFIR, como índice para correção da tabela, revela-se
adequado.

Com a finalidade de aprimorar a legislação tributá
ria, extirpando a iniqüidade hoje existente nas tabelas
de incidêncía do Imposto de Renda sobre as pessoas fí
sicas, estou apresentado o presente projeto de lei.

A proposição ora apresentada atende ao requi
sito de compatibilidade financeira e orçamentária, eis
que não tem por finalidade reduzir tributo o conceder
isenção, mas apenas a de impedir que o gravame efe
tivo do Imposto de Renda seja aumentado em decor
rência da deficiência do próprio Estado em impedir a
desvalorização da moeda. Ao adotar a Ufir como índi
ce para reajuste das tabelas, o projeto resguarda os
valores inicialmente estabelecidos pela lei como base
de cálculo do Imposto de Renda, impedindo que a
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Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua pu- carga tributária incidente sobre o contribuinte seja au-
blicação. mentada sem lei que a autoriza (o que efetivamente

vem ocorrendo pelo fato da inflação).
Pelos motivos expostos, estou certo de que o

projeto encontrará o apoio de meus pares no Con
gresso Nacional.

Sala das Sessões, 14 de junho de 2000. - Depu
tado Airton Dipp.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI
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CAPITULO 111
Da Declaração de Rendimentos

Parágrafo único. O imposto de que trata este ar·
tigo será calculado sobre o; rendimentos efetivamen
te recebidos em cada mês.

Justificação

A legislação do Imposto de Renda, no Brasil, há
muito está divorciada dos fundamentos econômicos e
polfticos que motivaram a instituição da tributação so
bre a renda.

É gritante a injustiça que se observa neste PaIs,
com a descaracterização do mencionado imposto,
que incide mais pesadamente sobre salários do que
sobre juros e rendimentos de capital.

A Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
adotou as tabelas ainda vigentes. Já naquela época
as tabelas referidas eram extremamente gravosas, e
ignoraram o princfpio da progressividade, ao adota
rem apenas três faixas de renda.

O princfpio constitucional da capacidade contri
butiva não foi levado em consideração. Os mentores
da lei buscaram apenas a forma fácil de obter recur
sos, tomando-os na fonte. Não se sensibilizaram com
a utilização inadequada do instrumental tributário,
que discrimina contra os rendimentos do trabalho.

As tabelas são onerosas e socialmente injustas,
e a injustiça vai-se aprofundando mês a mês, pois os
preços dos bens e serviços continuam em alta, corro
endo o poder aquisitivo da população. Isto significa
que a capacidade contributiva se enfraquece, en·
quanto a voracidade do Fisco aumenta. .

O presente projeto de lei tem por objetivo mino·
rar a iniqüidade da legislação vigente, suprimindo o
agravamento da carga tributária causado pelo au
mento dos preços ao consumidor.

Aadequação orçamentária e financeira da pre
sente proposição é resguardada, eis que não se pre
tende diminuir imposto, nem conceder ou ampliar in
centivo ou beneficios de natureza tributária, mas ape
nas recuperar o valor que as tabelas do imposto efeti
vamente representavam, quando da promulgação da
mencionada lei.

Em face das imensas pressões da sociedade
brasileira, que não suporta mais as deformações da
legislação do Imposto de Renda, tenho certeza de
que poderei contar com o apoio dos membros do
Congresso Nacional.

Sala das Sessões, 13 de março de 2001 . - De
putado Fernando Zuppo.

da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, ficam
atualizadas nesta data pela aplicação no INPC - Indi
ce Nacional de Preços ao Consumidor, do IBGE 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.
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PROJETO DE LEI N° 4.240, DE 2001
(Do Sr. Fernando Zuppo)

Dispõe sobre as tabelas relativas ao
Imposto de Renda das Pessoas Ffsicas,
referidas no art. 3° e no art 11 da Lei nO
9.250, de 26 de dezembro de 1995.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 4.177,
de 2001)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° As tabelas relativas ao Imposto de Renda

das Pessoas Ffsicas, referidas no art. 3° e no art. 11

CAPiTULO 11
Da Incidência Mensal do Imposto

Art. 3° O imposto de renda incidente sobre os
rendimentos de que tratam os artigos 7°, 8° e 12 da
Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, será calcu
lado de acordo com a seguinte tabela progressiva em
Reais:

Art. 11. O imposto de renda devido na declara
ção será calculado mediante utilização da seguinte
tabela:



Atualiza as tabelas relativas ao
Imposto de Renda das Pessoas Físicas, a
que se referem o art. 30 e o art. 11 da lei
nO 9.250, de 26 de dezembro de 1995.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 4.177,
de 2001)

LEI N° 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Altera a legislação do Imposto de
renda das pessoas físicas e dá outras
providências.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA PROJETO DE lEI rf> 4.622, DE 2001
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - (Do Sr. Itamar Serpa e outros)

CeDI

_____........ a t ... • __

• ... .......... .a ... ....__........__ t ... _

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° As tabelas relativas à incidência do

Imposto de Renda das Pessoas Flsicas, institufdas
pelo art. 3° e pelo art. 11 da Lei n° 9.250, de 26 de de
zembro de 1995, ficam atualizadas nesta data pela
aplicação do INPC - fndice Nacional de Preços ao
Consumidor, do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatfstica.

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

Justificação

É notório que a tabela do Imposto de Renda
vem sendo gradativamente agravada, em virtude da
inflação.

Esse agravamento é especialmente sentido pe
los trabalhadores.

A legislação que rege o Imposto de Renda em
nosso PaIs está completamente afastada dos princl
pios doutrinários que informaram a instituição de tri
buto sobre a renda. São insuportáveis a injustiça e as
distorções hoje presentes no mencionado imposto,
que incide mais pesadamente sobre salários do que
sobre juros e rendimentos de capital.

As tabelas vigentes foram adotadas pela Lei n°
9.250, de 26 de dezembro de 1995. Quando de sua
promulgação, já eram as referidas tabelas extrema
mente gravosas e, entre outras anomalias, ignoraram
o princIpio da progressividade, ao adotarem apenas
três faixas de renda.

A capacidade contributiva, princIpio que a
Constituição determina que deve nortear o Imposto
de Renda, foi ostensivamente deixado de lado.

Na ânsia de obter recursos de forma fácil, os
idealizadores da Lei n° 9.250/95 não se preocuparam
com a injustiça social que estavam praticando, e dis
criminaram contra os rendimentos do trabalho.

A injustiça vai se aprofundando mês a mês, em
decorrência da visfvel inflação, que corrói o poder aqui
sitivo da população. Destarte, enquanto a capacidade
contributiva dos trabalhadores e dos profissionais libe
rais se debilita,amplia-se o gravame tributário.
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Parágrafo único. O imposto de que trata este ar
tigo será calculado sobre os rendimentos efetivamen
te recebidos em cada mês.

CAPITULO 11
Dá Incidência Mensal do Imposto

Art. 3° O Imposto de Renda incidente sobre os
rendimentos de que tratam os Artigos 7°, 8° e 12 da
Lei nO 7.713, de 22 de dezembro de 1988, será calcu
lado de acordo com a seguinte tabela progressiva em
Reais:

CAPITULO 111
Da Declaração de Rendimentos

Art. 11. O Imposto de Renda devido na declara
. ção será calculado mediante utilização da seguinte

tabela:
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Por esse motivo, estou apresentando o presente las do imposto efetivamente representavam, à época
projeto de lei, que visa a tornar menos infqua a legis- da promulgação da mencionada lei.
lação vigente, e que suprime o agravamento da carga Tendo em vista os elevados objetivos visados
tributária decorrente do aumento dos preços ao con- pelo projeto, que se encontra em sintonia com as as-
sumidor pirações cada vez mais ostensivas dos assalariados

. ~ ... e dos profissionais liberais, não tenho dúvidas de que
A adequaçao orçamentária e financeira da pre- meus ilustres Pares no Congresso Nacional estarão

sente proposição é preservada, pois não se está dimi- sensfveis à "voz rouca das ruas" e aprovarão o projeto
nuindo imposto, nem se está concedendo ou amplian- da lei que ora apresento.
do incentivo ou beneficio de natureza tributária; a pro- Sala das Sessões, 9 de maio 2001. - Deputado
posição simplesmente recupera o valor que as tabe- Itamar Serpa.

Tipo da Proposição: PL.

Autor da Proposição: ITAMAR SERPAEOlTfROS

Data de Apresentação: 09/05/01

Ementa: Atualiza as tabelas re1aúvas ao Imposto de Renda das Pessoas
Físicas. aque se referem oano 3° eoart. 11 da Lei n° 9250. de
26 de dezembro de 1995.

Possui Assinaturas Suficientes: CONFERINDO
.._-. -------

Totais de Assinaturas: Confirmadas . 195:
Não Conferem 004·...--.--.- .- _.. -
Fora do Exercido 000:

Repetidas 001
lIegiveis 000
Retiradas 000
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Assinaturas Confirmadas
1 AGNALDO MUNIZ PPS
2 ALBERTO FRAGA PMD8

3 ALCEU COLLARES PpT
4 ALEX CANZIANI PSDB
5 ALMERINDA DE CARVALHO PFL
6 ALMIR sÁ PPB

7 ANGELA GUADAGNIN PT
8 ANíBAL GOMES PMDB
9 ANTONIO CAMBRAIA PSDB
10 ANTONIO JOAOUIM ARAÚJO PPB
11 ANTONIO JORGE PTB
12 ARACELY DE PAULA - PFL
13 ARMANDO ABiLIO PSDB
14 ARNALDO FARIA DE sÁ PPB
15 ARNON BEZERRA PSDB
16 ARY KARA PPB
17 ÃTtLA LIRA PSDB
18 AUGUSTO FRANCO PSDB
19 B. sÁ PSDB
20 BABÁ PT
21 BISPO RODRIGUES PL
22 CABO JÚLIO PL
23 CANDiNHO MAnos PSDB
24 CARLOS BATATA PSOB

. 25 CARLOS DUNGA P1B
26 CARLOS SANTANA PT
27 CELCITA PINHEIRO PFL
28 CHICO DA PRINCESA PSOB
29 CHIQUINHO FEITOSA PSOB
30 CLOVJS VOlPI PSDB
31 CONFÚCIO MOURA PMD8
32 CORIOLANO SALES PMDB
33 CORNÉLIO RIBEIRO PSB
34 COSTA FERREIRA PFL
35 CUSTÓDIO MATTOS PSDB
36 DAMIÃO FELlCIANO PMOB
37 DE VELASCO PSL
38 DILCEU SPERAFICO PPB
39 OJALMA PAES PSB
40 OR. BENEDITO DIAS PPB
41 OR. HELIO POT
42 OUIUO PISANESCHI PTB
43 E9ER SILVA PL
44 EDINHO BEl PMOB

RO

DF

RS
PR
RJ
RR··

SP
CE
CE
MA
TO
MG
PB
SP
CE
SP
PI
SE
PI
PA
RJ
MG
RJ
PE
.PA

RJ
MT
PR
CE
SP
RO
BA
RJ
MA
MG
PB
SP
PR
PE
;.p

SP
SP
RJ
SC
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45 EDIR OLIVEIRA PTB RS
46 EOMAR MOREIRA PPB MG
47 EDUARD08AR80SA PSOB MG

48 RlASMURAD P.sOB MG
49 R1SEUMOURA PPB MA
50 ENIVALDO RIBEIRO PPB PB
51 EULER MORAIS rlMOB ·GO

52 EUNiclO OLIVEIRA PMDB ce
53 EURipEDES MIRANDA PDT RO
54 EVANDRO MILHOMEN PSB AP
55 EXPEDITO JÚNIOR PFL RO
56 FÉLIX MENDONÇA PTB 8A
57 FERNANDO CORUJA PDT se
58 FERNANDO DINIZ ~MOB MG
59 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ

60 FETIER JÚNIOR PPB RS
61 FLÁVIOARNS PSOB PR
62 FRANCISCO GARCIA PFL AM
63 FRANCISCO RODRIGUES PFL RR

64 GEOVAN FREITAS PMDB GO
65 GERALDO MAGElA PT DF

66 GERVÁSIO SILVA . PFL se
67 GILBERTO KASs:o.B PFL SP

68 GILMAR MACHADO PT MG

69 GIVALDO CARIMBÃO PSB AL

70 GLYCON TERRA PINTO PMOB MG

71 GONZAGA PATRIOTA PSB PE

72 GUSTAVO FRUET PMOB PR

73 HELENILDO RIBEIRO PSOB AL
74 HUGOBIEHL PPB SC

75 IBRAHIM ABI-ACKEL PPB MG

76 IÉDIOROSA PSB RJ

n ILDEFONÇO CORDEIRO PFL AC

78 INÁCIO ARRUDA PCdoB CE

79 INALDO LEITÃO PSDB P8

80 ITAMAR SERPA PSDB RJ
81 JAIME MARTINS PFL MG

82 JAIR MENEGUELLI PT SP

~ JOÃO CALDAS PST AL
84 JOÃOCOLAÇO PMOB PE

85 JOÃO COSER PT es
86 JOÃO LEÃO PSOB BA

87 JOÃO PAULO PT SP

88 JOÃO PlZZOLATIl PPB se
89 JOÃO RIBEIRO PFl TO

Novembro de 2001



Novembro de 2001 DIÁRIO DA CÀMARA DOS DEPUTADOS

90 JOÃO TOTA PPB AC
91 JONIVAL LUCAS JUNIOR PMOB BA
92 JORGE PINHEIRO PMOB DF

93 JOSÉ ALEKSANDRO PSL AC
94 JOSÉ BORBA PMOB PR
95 JOSE COIMBRA PTB SP
96 JOSÉ DE ABREU PTN SP
97 JOsé íNDIO PMDB SP
98 JOSEJANENE PPB PR
99 JOSÉ UNHARES PPB CE
100 JOSEMIUTÃO PSDB MG
101 JOSÉ PIMENTEL PT CE
102 JOSÉ ROBERTO BATOCHIO PDT SP
103 JOSÉ TELES PSDB SE
104 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
105 JOVAIR ARANTES PSDB GO
106 JUQUINHA PSDB GO
107 LAIRE ROSADO PMDB RN
108 LAURA CARNEIRO . PFL RJ
109 LEUR LOMANTO PMDB BA
110 lINCOLN PORTELA PSL MG
111 LUCI CH01NACKI' . PT SC
112 LUCIANO CASTRO PFL RR
113 LUCIANO ZICA PT SP
114 LUIS BARBOSA PFL RR
115 LUISINHO PST RJ
116 LUIZ BITTENCOURT PMDB GO
117 LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT SP
118 LUIZ FERNANDO PPB AM
119 LUIZ RIBEIRO PSDB RJ
120 LUIZ SÉRGIO PT RJ
121 MAGNO MALTA PL ES
122 MARÇAL FILHO PMOB MS
123 MARCELO CASTRO PMDB PI
124 MÁRCIO BITTAR PPS AC
125 MÁRCIO MATOS PTB PR
126 MARCONDES GADELHA PFL p~

127 MARCOS DE JESUS PL PE
128 MARCOS ROLlM PT RS
129 MÁRIO ASSA0 JÚNIOR PFL MG
130 MÁRIO DE OLIVEIRA PMDB MG
131 MÁRIO NEGROMONTE PSDB BA
132 MAURO BENEVIDES PMOB CE
133 MAURO LOPES PMOB MG
134 MAX MAURO PTB es
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135 MEDEIROS PL SP
136 MENDES RIBEIRO FILHO PM06 RS
137 MILTON MONTI PMD6 SP

138 MORONI TORGAN PF:=L ce
139 MURILO DOMINGOS PTB MT
140 MUSSADEMES PFL PI
141 NARCIO RODRIGUES PSDB MG
142 NELSON MARQUEZELLI PTB SP
143 NaSON MEURER PPB PR
144 NELSON PELLEGRINO PT BA
145 NELSONTRAD PTB MS
146 NORBERTO TEIXEIRA PMOB GO
147 OLIVEIRA FILHO PL PR
148 OSMÂNIO PEREIRA PSDB MG
149 PAES LANDIM PFl PI
150 PASTOR AMARILDO PPB TO
151 PAUDERNEY AVELlNO PFL AM
152 PAULO FEIJÓ PSDB RJ
153 PAULO KOBAYASHI PSDB SP
154 PAULO MARINHO PFL MA
155 PAULO PAIM PT RS
156 PAULO ROCHA . . ... PT PA.

157 PEDRO BITTENCOURT PFl SC
158 PEDRO CANEDO PS08 GO

159 PEDRO CHAVES PMOB GO
160 PEDRO EUGENIO PPS PE
161 PHILEMON RODRIGUES PL MG

162 PINHEIRO LANDIM PMOB ce
163 RAIMUNDO SANTOS PFl PA

164 ROBÉRIO ARAÚJO PL . RR
165 ROBERTO PESSOA PFL CE

166 ROMEL ANIZIO PPB MG

167 ROMEU QUEIROZ PSOB MG

168 ROMMEL FEIJC PSOB ce
169 RONALDO VASCONCELLOS PL MG

170 RUBENS FURlJ\N PPS SP
171 SALATlEL CARVALHO PMOB PE
172 SALOMÃO CRUZ PPB RR
173 SAULO PEDROSA PSDB BA
174 SEBASTIÃO 'MADEIRA PSOB MA
175 SERAFIM VENZON POT SC
176 SÉRGIO BARCELLOS PFL AP
1n SÉRGIO CARVALHO PSOB RO
178 SÉRGIO MIRANDA PCdoB MG

179 SÉRGIO NOVAIS PSB ce
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180 SÉRGIO REIS PTB SE
181 SlLAS BRASILEIRO PMOB MG
182 SILAS CÃMARA PTB AM

183 SILVIO TORRES PSOB SP
184 THEMiSTOCLES SAMPAIO PMOB PI
185 VALDECI PAIVA PSl.RJ
186 VANESSAGRAZZIOTIN PCdoS AM
187 VILMAR ROCHA PFL GO
188 WALDEMIR MOKA PMDB MS
189 WALDOMIRO BARANCEL.lI FIORAVANTE PT RS
190 WELLlNGTON DIAS PT PI
191 WERNER WANDERER PFL PR
192 WOLNEY QUEIROZ POT PE
193 YVONILTON GONÇALVES PFL BA
194 ZÉ GOMES DA ROCHA PMOB GO
195 ZEZÉ PERRELLA PFL MG

Assinaturas que Não Conferem
, ezroro PINHEIRO PSB RS
2 FRANCISCO COELHO PFL MA
3 JURANOll.. JUAR~ PMDB AP
4 lAMARTJNE PQSaLA PMDB SP

Assinaturas Repetidas
1 SERGIO NOVAIS PSB ce
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI

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. 3° O Imposto de Renda incidente sobre os
rendimentos de que tratam os Artigos 7° 8° e 12 da
lei n07.713, de 22 de dezembro de 1988, será calcu
lado de acordo com a seguinte tabela progressiva em
Reais:

-_.._ _------ .._ _..__ _ _-_ -

~!U::-_ _-_._ - - -- --..__ ..~ -_.__.._._---_ -
~~! ~QIJ,OO : .. : ..
acilu c:e 900/~O até l.~OC,CO : IS : :~:

acima c.e 1. SOO, 00: 25 : J' t--_.._-_..__ .._.--_....'_.._...._.._----_....._-_.._--------
ParãgIafo único. OÍIIIJlOSlO de que traIa este anigo sesa calculado

sobre os rendimClII05 efetivllmente recebidos em cada Ines.

CAPíTULO 11I
Da Declaração de Rendimentos

Art. 11. O Imposto de Renda devido na declara
ção será calculado mediante utilização da seguinte
tabela:
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do Distrito Federal e dos Municípios, ou por qualquer
pessoa jurídica de direito público interno, a partir do
mês em que o contribuinte completar 65 anos de ida
de.

Art 8° .

11- .
b} a pagamentos efetuados a estabelecimentos

de ensino relativamente à educação pré-escolar, de
10, 2° e 3° graus, cursos de especialização ou profissi
onalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de R$ 2.600,00 (dois mil e
seiscentos reais);

c} à quantia de R$1.440,OO (mil quatrocentos e
quarenta reais) por dependente.

Art. 11 O Imposto de Renda devido na declara
ção será calculado mediante utilização da seguinte
tabela:

ALíQUOTA PARCELH DEDUZIR
% 00 IMPOSTO EM RS

...................._ ••• • __ t __ ' _ ••••••••

a~ê 2a.Boo,OO: -:
acima de 10.800,00 até 21.600,00 :: 15 :1.620,00
acima de 21.600,00 : 25 : 3.780,00
.._-_.__.__._.__._--•.-----_...._----._--
..................................- .
.............................................................,. ,. 4"·_··

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL

Art. 1° A partir de 1° de janeiro de 2002, a renda
e os proventos de qualquer natureza, inclusive os ren
dimentos e ganhos de capital, percebidos por pesso
as trsicas residentes ou domiciliadas no Brasil, serão
tributados pelo Imposto de Renda na forma da legisla
ção vigente, com as modificações introduzidas por
esta Lei.

Art. 2° O caput do art. 3°, os incisos 111 e VI, do
art. 4°, as aHneas b e c, do inciso 11, do art. 8° e o art.
11, da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, pas
sam a ter a seguinte redação:

"Art 3° O Imposto de Renda incidente sobre os
rendimentos de que tratam os Art. 7° 8° e 12 da Lei n°
7.713, de 22 de dezembro de 1988, será calculado de
acordo com a seguinte tabela progressiva em Reais:

3ASE DE CÁLCULO
EMRS

Ate 14.400,00
Acima de 14.400,00 Até 2UOO,OO 15
Acima de 28.800,00 ate m.200,OO 27J

Acima de 115.200,00 35

2.l~,OO

5.760,00
14.400,00

BASE DE CÁLCULO ALÍQUOTA PARCELA ADEDUZIR
EMRS % DO IMPOSTO EM R$

Até 1.200,00 Isento
Acima de 1.200,00 Até 2.400,00 15 180,00
Acima de 2.400,00 até 9.600,00 27.5 480,00

Acima de 9.600,00 35 1.200,00

Art. 4° .

111- a quantia de R$120,00 (cento e vinte reais)
por dependente;

VI - a quantia de R$1.200,OO (mil duzentos e
vinte reais), correspondente à parcela isenta dos ven
cimentos provenientes de aposentadoria e pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma,
pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,

Art. 3° Os valores das tabelas progressivas
mensal e anual do Imposto de Renda das Pessoas Fí
sicas, bem como os das deduções permitidas e ou
tros constantes da Lei n09.250, de 26 de dezembro de
1995, serão corrigidos anualmente pelo fndice Nacio
nal de Preços ao Consumidor, calculado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatfstica - IBGE.

Art. 4° O art. 260, da Lei n08.069, de 13 de julho
de 1990, fica acrescido do seguinte parágrafo:

"§ 1° A - Poderão ser deduzidas no
ano base da declaração de ajuste anual do
Imposto de Renda, as doações em favor
dos Fundos de que trata o caput, efetuadas
até a data da entrega da respectiva declara
ção."

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 6° Revogam-se as disposições ao contrário.
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Justificação

Há exatos cinco anos os valores da tabela pro
gressiva do Imposto de Renda da Pessoa Física e os
valores das deduções da base de cálculo do imposto
estão congelados.

Ou seja, há cinco anos, a faixa de isenção conti
nua no mesmo patamar dos R$900, a alíquota de
15% tem sido aplicada sobre os rendimentos acima
de R$900 até R$1.800,OO e o teto para despesa com
educação, por exemplo, foi fixada em R$1.700. O curi
oso é que, ao longo desse período, a inflação acumu
lada medida pelo INPC já atingiu a casa dos 31 %.

Esse aspecto se constitui em um elemento que
contribui para exacerbar o já elevadíssimo grau de in
justiça do nosso sistema tributário, pois representa
um grande aumento da carga tributária justamente
sobre os segmentos de renda baixa e média, ainda
que o valor real dos rendimentos dessa faixa de con
tribuintes tenha sofrido corrosão.

Por outro lado, do ponto de vista formal, o con
gelamento dos valores da tabela e das deduções im
plica em que o Poder Executivo vem promovendo, ao
longo dos anos, um aumento velado da carga tributá
ria real, sem a necessária autorização do Congresso
Nacional, conforme preconiza a Constituição Federal.

A correção da tabela do IRPF tem sido uma ban
deira defendida por inúmeros especialistas da área
tributária e, durante a recente greve dos auditores fis
cais chegou a ser um dos itens da pauta de reivindica
ções da categoria.

Nossa emenda substitutiva global, busca, em
grandes linhas, resguardar a consecução dos objeti
vos traçados no Projeto de Lei nO 4.177, contudo, efe
tuamos algumas correções com o intuito de aprimorar
o texto legal. De fato, o projeto em tela contém algu
mas impropriedades como a que define a correção da
tabela a partir do exercício de 2000, com base na Ufir
extinta naquele mesmo ano. Por outro lado, entende
mos que a proposta não pode prever a correção da ta
bela de forma retroativa ao exercfcio de 2000, em ra
zão do impacto imediato que isso representará mas
contas públicas. Assim, julgamos conveniente definir
a correção da tabela a partir exercício fiscal de 2002,
especificando claramente os valores da tabela pro
gressiva os quais refletem a variação da Ufir até o
exercício fiscal de 1999 acrescido da variação do
INPC no ano de 2000 e sua projeção para 2001. Para
os exercícios seguintes, a tabela será atualizada au
tomaticamente com base na variação do INPC. Res
salte-se que a iniciativa também reintroduz a alfquota
de 35% para os rendimentos líquidos acima de

R$9.600, reforçando o conceito de progressividade
para ampliação da justiça fiscal. A propósito, é impor
tante lembrar que a correção da tabela, justamente
por implicar em queda de arrecadação decorrente da
desoneração tributária para um significativo número
de contribuintes, deve necessariamente estar associ
ada ao aumento da alíquota sobre os rendimentos
mais elevados, a fim de compensar as perdas.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2001. - Depu
tado Ricardo Berzoini.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.177/01

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determi
nou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das Co
missões de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 18-4-01, por cinco sessões. Esgotado o pra- .
zo, tendo ao seu término, este órgão técnico recebido
1 emenda.

Sala da Comissão, 26 de abril de 2001. - Maria
Linda Magalhães, Secretária.

I - Relatório

O Projeto em epígrafe é de autoria do Senador
PAULO HARTUNG, e atualiza, a partir do ano-calen
dário de 2.000, os valores das tabelas progressivas
mensal e anual do Imposto de Renda das pessoas fí
sicas, bem como das deduções previstas na Lei nO
9.250, de 26 de dezembro de 1.995, com as altera
ções da Lei n09.887, de 7 de dezembro de 1999, além
de outros valores expressos em reais. O fator de cor
reção utilizado foi a UFIR, com base na qual, para
2.000, os valores em tela seriam corrigidos em
1,284059.

Em sua justificação, o Autor salienta que a falta
de atualização resulta numa tributação disfarçada,
por omissão legislativa, equivalente à perda de poder
aquisitivo da moeda, ocorrida no período. Enquanto o
isso, os débitos fiscais são reajustados com base na
variação da Ufir. Como agravante desta distorção
acentua o Autor a injustiça decorrente do efeito re
gressivo do congelamento das tabelas: são atingidos
mais fortemente os contribuintes de menores rendas,
o que fere o princípio da progressividade, além 'da
igualdade, capacidade contributiva, estrita legalidade
e vedação ao confisco.

Assim, resumem-se os efeitos da seguinte ma
neira no tocante à aplicação das tabelas progressi
vas:
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10
) tornam-se declarantes (e contribuintes)

aqueles que deveriam continuar isentos;

20
) os já contribuintes passam de uma faixa para

outra;
30

) mesmo permanecendo na mesma faixa, têm
o encargo acrescido os contribuintes que apenas ob
tiveram ganhos normais de salário e outros rendimen
tos.

Alega, por fim, que várias categorias de contri
buintes já foram contempladas em mandados de se
gurança coletivos, até a segunda instância da Justiça
Federal.

Foram apensados ao PL na 4.177, de 2001, as
seguintes proposições:

18
) PL na 3.236, de 2000, do Deputado Airton

Dipp, que se restringe à atualização das tabelas pro
gressivas;

28
) PL na 4.240, de 2001, do Deputado

Fernando Zuppo. que atualiza apenas as tabelas, po
rém pelo INPC;

38
) PL na 4.662, de 2001 , do Deputado ITAMAR

SERPA e outros -195 assinaturas -, do mesmo teor
do PL n° 4.240, de 2001.

Somente o Projeto original- proveniente do Se
nado Federal- recebeu uma emenda substitutiva glo
bal, do Deputado Ricardo Berzoini. Por essa emenda,
as modificações se aplicam a partir de 1°de janeiro
de 2002. O Autor não se limita à revisão dos valores
das tabelas progressivas, mas também à sua reestru
turação, inclusive mediante a criação de mais uma fai
xa (tributada a 35%). A correção anual das tabelas,
das deduções e demais valores constantes da Lei na
9.250, de 1995, passaria a ser feita com base no
INPC (IBGE). E, por fim, as doações em valor dos
Fundos da Criança e do Adolescente poderiam ser
efetuadas até a data de entrega das respectivas de
clarações.

Após exame desta Comissão, os Projetos em
tela se submeterão ao crivo da CCJR.

11 - Voto do Relator

Cabe a esta Comissão, além do exame de méri
to, inicialmente apreciar as proposições quanto à sua
compatibilidade ou adequação com o plano plurianu
al, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento
anual, nos termos do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados (RI, arts. 32, IX, h, e 53,11) e de Norma
Interna desta Comissão, que "estabelece procedi
mentos para o exame de compatibilidade ou adequa
ção orçamentária e financeira", de 29 de maio de
1996.

Evidentemente, o Projeto, assim como seus
apensados, trarão alguma redução de receita para a
União e, por extensão, para Estados e Municípios,
embora geralmente se atribua ao alivio na tributação
um efeito de incorporação de maior número de contri
buintes e de acréscimo de valores declarados. De
toda a maneira, é preciso verificar se podem ser con
siderados compatíveis e adequados orçamentária e
financeiramente.

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fis
cal - LC n° 101, de 4-5-00 -, em seu art. 14, im
põem-se vários requisitos para a concessão ou ampli
ação de incentivo ou beneffcio de natureza tributária
de que decorra renúncia de receita. Observa-se, en
tretanto, que, nos termos do § 1°, "a renúncia compre
ende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido,
concessão de isenção em caráter não-geral, altera
ção de alíquota ou modificação de base de cálculo
que implique redução discriminada de tributos ou
contribuições e outros beneffcios que correspondam
a tratamento diferenciado".

A alteração que se pretende introduzir com os
Projetos em exame não se enquadra em nenhuma
das situações ali previstas, já que não se trata de re
dução discriminada de tributos, nem de qualquer ou
tro tipo de tratamento diferenciado a contribuintes. A
alteração da alrquota média de incidência do imposto
- que é o efeito final da modificação dos valores cons
tantes da tabelas progressiva (mensal e anual) - atin
ge todos os contribuintes do Imposto de Renda.

Haveria, então, que se perquirir se existem óbi
ces no tocante ao plano plurianual, à lei de diretrizes
orçamentárias e à lei orçamentária, o que, do mesmo
modo, não foi identificado.

Mas o mais relevante a destacar é que, na ver
dade, não se está a propor uma redução stricto sen
su da tributação e, sim, o restabelecimento da situa
ção anterior ao congelamento da tabela. Na prática, o
que ocorreu, a partir de 1996, foi um aumento siste
mático do imposto devido, sem que lei o aprovasse.
Só para que se tenha uma idéia do "efeito-tabela", o
número de declarantes, que se situou na primeira me
tade da década de 90 em torno de 6, 5 milhões, e, em
1996, foi de 7,6 milhões, elevou-se para 8,7 milhões
em 1997, 10,8 milhões em 1998, 11,6 milhões em
1999 e 12,3 milhões em 2000. Mesmo com muito es
forço, não se identifica nenhum indicador ou conjunto
de indicadores de ordem econômica ou administrati
va que pudesse justificar essa incrlvel variação num
intervalo tão curto de tempo. Além do mais, nesse pe
ríodo elevou-se a alíquota de 25% para 27,5%, e as
deduções para educação se tomaram mais estritas.
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Com base em dados de 1996, a própria Receita gressiva do Imposto de Renda das pessoas físicas.
Federal já reconhecia uma carga fiscal sobre a renda Referido dispositivo, introduzido pela Lei n° 9.249/95.
de salários da ordem de 31 %. A carga tributária bruta na realidade, é uma espécie de compensação pela
referente ao Imposto de Renda das pessoas físicas (falta de) correção do patrimônio liquido. Tão inusita-
dobrou, em relação ao PIB, entre 1991 e 2000. E a da prática, sem similar em qualquer outro país, permi-
carga tributária bruta global não para de crescer, ten- te remunerar o capital investido no próprio negócio,
do passado de 25,21 % do PIB, em 1991, para mais como se os sócios e acionistas estivessem fazendo
de 33,18%, no ano passado. Todo este agravamento, empréstimo à própria empresa. Em vez de se tributar
ademais, se verifica num período de redução acelera- o lucro pelo Imposto de Renda e pela Contribuição
da do nível de atividade econômica, com aumento do Social sobre o Lucro Líquido, na pessoa jurídica, algo
desemprego e queda da renda pessoal. Os aumentos em torno de 34%, tributa-se a 15%, na fonte, a sua re-
salariais, com exceções, não acompanham a infla- tirada; em lugar de se estimular a capitalização, incen-
ção, e, no caso dos servidores públicos, a grande mai- tiva-se a distribuição: a Lei n° 9.430/96 revogou a per-
oria - cerca de 80%, segundo o DIEESE - não tem re- missão para capitalização dos juros. Paralelamente.
ajuste de remuneração há quase 7 anos. Ademais, é os lucros e dividendos, bonificações em dinheiro e ou-
bom lembrar que em declaração recente afirmou o tros interesses, distribuídos pelas pessoas jurídicas,
próprio Secretário da Receita Federal que a carga tri- inclusive a residentes ou domiciliados no exterior, não
butária está realmente muito elevada, que a equipe sofrem a incidência da tributação, que o citado PL n°
econômica foi além do desejável. 1.034, de 1999, pretende restabelecer.

Alegar-se que a atualização dos valores da ta- É certo que a tabela do Imposto de Renda re-
bela do Imposto de Renda atua como um acelerador, quer uma reestruturação mais profunda. Mas isto po-
um realimentador da inflação é admitir que apenas derá ocorrer num momento mais oportuno, pois é pre-
esse mecanismo exerce essa função. Ignora o fato de ciso buscar uma solução a curto prazo para as distor-
que a própria taxa SELlC, utilizada pelo Fisco, embu- ções e injustiças anteriormente apontadas. Neste
te uma correção, uma expectativa, sobretudo quando sentido, é provável até que tais correções dependam
comparada às demais taxas de remuneração das muito menos de eventuais aumentos de alíquotas do
aplicações financeiras vigentes no mercado. Não re- que de sua maior gradação, com aumento do número
conhecer o efeito corrosivo de outras variações dos de faixas, mas, sobretudo, da implementação efetiva
níveis de preços sobre os salários é omitir deliberada- dos critérios de universalização e generalização, que
mente o fato de que, em muitos casos, isto se dá auto- promovam, em definitivo, um aumento substancial no
maticamente, e por índices ainda mais específicos e número de declarantes e contribuintes - hoje omissos
gravosos, como no caso dos serviços públicos conce- ou, simplesmente, subdeclarando - e a incorporação
didos. Pior ainda é constatar que, embora a inflação de diferentes espécies de rendimentos à tabela pro-
atinja hoje patamares civilizados, o efeito acumulado gressiva, visando alcançar maior eqüidade horizontal,
de vários anos destas distorções se fez sentir mais uma vez que as alíquotas marginais superiores prati-
pesadamente sobre os contribuintes situados nas fai- camente só incidem sobre rendimentos do trabalho,
xas inferiores da pirâmide das remunerações e sobre em particular do assalariado.
aqueles que não t.êm como evadir:se,. nem podem so- O Projeto n° 4.177, de 2001, requer certos aper-
negar: os assalanados, por excelencla. feiçoamentos, em virtude de sua aplicação tornar-se

Mais curioso ainda é perceber-se a incoerência possível somente a partir do próximo ano, precisa-
no tratamento tributário entre as pessoas físicas e ju- mente para não afetar o orçamento em execução, e,
rídicas - especificamente em benefício das grandes por outro lado, adotar um índice mais compatível com
empresas, que fazem declaração com base no lucro o atual momento. A Ufir foi extinta; por isso, adotamos
real-, ao se instituir e reforçar o privilégio consistente o IPCA, calculado pelo IBGE desde 1980, hoje o índi-
na permissão para dedução, como despesa operacio- ce oficioso de inflação. É utilizado pelo Banco Central
nal, dos juros pagos ou creditados aos sócios, calcu- no acompanhamento dos objetivos estabelecidos no
lados sobre o patrimônio líquido da sociedade, e Iimi- sistema de metas da inflação, a partir de julho de
tados à variação da Taxa de Juros de Longo Prazo - 1999, para o balizamento da política monetária. Tem
TJLP. Projeto de nossa autoria, em tramitação nesta sido levado em conta nos acordos firmados com o
Casa - PL n° 1.034, de 1999 - se aprovado, segura- FMI. O IPCA mede as variações de preços ao consu-
mente mais do que compensaria a suposta "perda" de midor ocorridas nas regiões metropolitanas de Be-
arrecadação decorrente da atualização da tabela pro- lém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio
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PROJETO DE LEI N° 4.177, DE 2001

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL N° 1/01

Art. 1° A partir de 1° de janeiro de 2002, a renda
e os proventos de qualquer natureza, inclusive os ren·
dimentos e ganhos de capital, percebidos por pesso
as físicas residentes ou domiciliadas no Brasil, serão
tributados pelo imposto de renda na forma da legisla
ção vigente, com as modificações introduzidas por
esta Lei.

Art. 2° O caput do art. 3°, os incisos 111 e VI, do
art. 4°, as alfneas b e c do inciso, li, do art. 8° e o art.
11, da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, pas
sam a ter a seguinte redação:

"Art. 30 O imposto de renda incidente sobre os
rendimentos de que tratam os arts. 7°, 80e 12 da Lei n°
7.713, de 22 de dezembro de 1988, será calculado de
acordo com a seguinte tabela progressiva em Reais:

Dispõe sobre a atualização monetá
ria dos valores expressos em Reais na
Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
que altera a legislação do Imposto sobre
a Renda das pessoas jurídicas, e dá ou
tras providências.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N° 4.177, de 2001

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei, na forma do art. 2°, atualiza, a

partir do ano-calendário de 2002, os valores das tabe
las progressivas mensal e anual do Imposto sobre a
Renda das pessoas físicas, bem como os das dedu
ções permitidas e outros constantes da Lei n° 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, além de estabelecer cri
tério de correção anual desses valores.

Art. 2° O art. 20da Lei n09.250, de 1995, passa a
vigorar acrescido dos §§ 1° e 20,com a seguinte reda
ção:
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de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, além § 2° Em relação aos fatos geradores
de Brasília e Goiânia (neste caso, só o Município). Re- ocorridos a partir de 1° de janeiro de 2002,
flete a variação dos preços das cestas de consumo os valores a que se refere o § 1° e quais-
das famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mí- quer outros expressos em, Reais nesta Lei
nimos, qualquer que seja a fonte, sendo, portanto, ou em suas alterações, serão atualizados
compatível com a tributação da renda. monetariamente pela variação do IPCA, a

Diante do exposto, voto pela adequação orça- cada ano. (AC)"
mentária e financeira do PL n° 177, de 2001, da Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua
Emenda Substitutiva Global do Deputado Ricardo publicação, produzindo efeitos financeiros a partir
Berzoini, bem como de seus apensos, PL nOs 3.236, de 12 de janeiro de 2002.
de 2000, e 4.240 e 4.622, de 2001. e, no mérito, pela Sala da Comissão, 21 de agosto de 2001. - De-
aprovação dos PL nOs 4.177, de 2001, 3.236, de putado Mussa Demes, Relator.
2000, 4.240, de 2001, 4.622, de 2001, e da Emenda
Substitutiva Global do Deputado Ricardo Berzoini, na
forma do Substitutivo anexo.

Sala da Comissão, 2001. - Deputado Mussa
Demes, Relator.

"Art. 2° .
§ 1° Relativamente aos fatos gerado

res ocorridos durante o ano-calendário de
2001,· serão atualizados monetariamente
pela variação do Indice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo - IPCA, mediante a
aplicação do coeficiente de 1,352916, os va
Iares expressos em Reais de que trata esta
Lei nos arts. 30 e 11, com a alteração intro
duzida pela Lei n° 9.887, de 7 de dezembro
de 1999, relativa à aplicação da alíquota de
27,5% até o ano-calendário de 2002, e nos
arts. 40, 80, 18,22,23 e 25. (AC)

Art. 4° .

111- a quantia de R$120,00 (cento e vinte reais)
por dependente;

VI - a quantia de R$1.200,00 (mil duzentos e
dezesseis reais), correspondente à parcela isenta
dos vencimentos 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, ou por
qualquer pessoa jurídica de direito público interno, a



Art. 3° Os valores das tabelas progressivas
mensal e anual do Imposto de Renda das Pessoas Fí
sicas, bem como os das deduções permitidas e ou
tros constantes da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, serão corrigidos anualmente pelo fndice Na
cional de Preços ao Consumidor, calculado pelo Insti
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Art. 4° O art. 260, da Lei n° 8.069, de 13 de julho
de 1990, fica acrescido do seguinte parágrafo:

u§ 1° A - Poderão ser deduzidas no
ano base da declaração de ajuste anual de
imposto de renda, as doações em favor dos
Fundos de que trata o caput, efetuadas até
a data da entrega da respectiva declara
ção."

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 6° Revogam-se as disposições ao contrário.

Justificação

Há exatos 5 anos os valores da tabela progressi
va do imposto de renda da pessoa flsica e os valores
das deduções da base de cálculo do imposto estão
congelados. Ou seja, há 5 anos, a faixa de isenção

1160,00
5.616,00

!2J28,00

IS
27
3S

ALÍQUOTA PARCELA ADEDUZlR
% DO IMPOSTO EM lU

BASE DE CÁLCúlO
EMRS

Até 14.400,00
Acima de 14.400,00 Até 28.800,00
Acima de 2Uoo,OO até 86.400,00

Acima de 86.400,00
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partir do. mês em que o contribuinte completar 65 continua no mesmo patamar dos R$900, a aJrquota
anos de Idade. de 15% tem sido aplicada sobre os rendimentos aci-

Art. 8° , ma de R$900 até R$1.800,00 e o teto para despesa
........................................................................... com educação, por exemplo, foi fixada em R$1.700. O

11 - .. curioso é que, ao longo desse período, a inflação acu-
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos mulada medida pelo INPC ja atingiu a casa dos 31 %.

de ensino relativamente à educação pré-escolar, de Esse aspecto se constitui em um elemento que
10, 2° e 3° graus, cursos de especialização ou profissi- contribui para exacerbar o já elevadíssimo grau de in-
onalizantes do contribuinte e de seus dependentes, justiça do nosso sistema tributário, pois representa
até o Limite anual individual de R$2.200,00 (dois mil e um grande aumento da carga tributária justamente
duzentos reais); sobre os segmentos de renda baixa e média, ainda

c) à quantia de R$1.440,00 (mil quatrocentos e que o valor real dos rendimentos dessa faixa de con-
quarenta reais) por dependente. tribuintes tenha sofrido corrosão.

Art. 11. O imposto de renda devido na declara- Por outro lado, do ponto de vista formal, o con-
ção será calculado mediante utilização da seguinte gelamento dos valores da tabela e das deduções im-
tabela: plica em que o Poder Executivo vem promovendo, ao

longo dos anos, um aumento velado da carga tributá
ria real, sem a necessária autorização do Congresso·
Nacional, conforme preconiza a Constituição Federal.
E importante ressaltar que milhões de assalariados,
que eram isentos em 1996, passaram a ser tributa
dos, apenas por terem obtido reposição, ainda que
parcial, da inflação que corroeu seus salários. Esse é
a principal demonstração da ilegalidade e injustiça do
congelamento da tabela.

A correção da tabela do IRPF tem sido uma ban-
deira defendida por inúmeros especialistas da área
tributária e, durante a recente greve dos auditores fis
cais chegou a ser um dos itens da pauta de reivindica
ções da categoria. Além disso, os principais meios de
comunicação tem demonstrado o anseio da popula
ção por essa medida de justiça.

Nossa emenda substitutiva global, busca, em
grandes linhas, resguardar a consecução dos objeti
vos traçados no Projeto de Lei n° 4.177, contudo, efe
tuamos algumas correções com o intuito de aprimorar
? texto I.egal. De fato, o projeto em tela item algumas
Impropnedades como a que define a correção da ta
bela a partir do exercício de 2000, com base na UFIR
extinta naquele mesmo ano. Por outro lado, entende
mos que a proposta não pode prever a correção da ta
bela de forma retroativa ao exercício de 2000, em ra
zão do impacto imediato que isso representará nas
contas públicas. Assim, julgamos conveniente definir
a correção da tabela a partir do exerclcio fiscal de
2001 , especificando claramente os valores da tabela
progressiva, os quais refletem a variação da Ufir até o
exerclcio fiscal de 1999 acrescido da variação do
INPC no ano de 2000. Para os exercícios seguintes, a
tabela será atualizada automaticamente com base na
variação do INPC. Ressalte-se que a iniciativa tam
bém reintroduz a aJrquota de 35% para os rendimen
tos Jrquidos acima de R$7.200, reforçando o conceito
de progressividade para ampliação da justiça fiscal. A



Base de Cálculo em RS Alíqllota (%)
Parcela aDcduzinlo

ImDosto elD as
Até RSI4.400,00 Isento . ... ~.

De RSJ4.401.00 aRSI6.800,00 5 2.160.00 -
De RSI6,SOI,OO aRS28.S00,OO I 15 I 3.480.00

De RS28.801,OO nRS72.OCC.OO I 25 I 5.280.00

De RS72.00I,OO aRSI44.000.00 30 8.880.00

AciDtl de RSI44.000.Oll 35 16.080.00

Art. 80 ..
11- ..
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos

de ensino relativamente à educação pré-escolar, de
1°,2° e 3° graus, cursos de especialização ou profissi
onalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de R$2.281,70 (dois mil,
duzentos e oitenta e um reais e setenta centavos);

c) à quantia de R$1 .449.55 (um mil, quatrocen
tos e quarenta e nove reais e cinqüenta e cinco centa
vos) por dependente:

Art. 11. O imposto de renda devido na declara
ção será calculado mediante a utilização da seguinte
tabela:

Art. 70 ..
§ 2° ..
1- as pessoas físicas cujos rendimentos tributá

veis, exceto os tributados exclusivamente na fonte e
os sujeitos à tributação definitiva, sejam iguais ou in
feriores a R$14.400.00 (quatorze mil e quatrocentos
reais), desde que não enquadradas em outras condi
ções de obrigatoriedade de sua apresentação:

Bue d. Cálculo _ RS I Alíquota (%) IP.r~eIa a.Deduzir do
Imposro ....-IU

Ali: RS 1.200.00 I ~nto

De RS1.201.00 até RSI.400,oo I , 180.00

De R$ 1.400.00 ut RS 2.400,00 I 15 320.00

De RS2.401.oo até RS6.000.00 I 25 440.00

De RSó.ooI.OO alt RSI2.0oo.110 I :lO 740,00

De RS 12.001.00 OI<! RS23.000.oo I 35 1.340.00

An. 4 •....,•........._.....................•_.....

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO AO
PROJETO DE LEI N° 4.1n, DE 2001

(Do Sr. Pedro Eugênio)

Altera os valores expressos em Re
ais das tabelas progressivas de incidên
cia do Imposto de Renda das pessoas fí
sicas, bem como de deduções permitidas
constantes da Lei n° 9.250, de 26 de de
zembro de 1995, que altera a legislação
do Imposto de Renda das pessoas físi
cas, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
An. O Esta lei, na forma do art. 20altera, para o

ano-calendário de 2002. os valores expressos em Re
ais das tabelas progressivas mensal e anual do Impos
to sobre a Renda das pessoas ffsicas, bem como de
deduções permitidas constantes da Lei n° 9.250, de 26
de dezembro de 1995, e dá outras providências.

Art. 20 O caput do art. 30 os incisos 111 e VI do
art. 40, o inciso I do § 2° do art. 70a alfnea b e c do inci
so 11 do art. 8 e o art. 11 da Lei nO 9.250, de 26 de de
zembro de 1995, passam a vigorar com a seguinte re
dação:

Art. 30 O imposto de renda incidente sobre os
rendimentos de que tratam os arts. 70,8° e 12 da Lei
7.713, de 22 de dezembro de 1988, será calculado de
acordo com a seguinte tabela progressiva em Reais:
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propósito, é importante lembrar que a correção da ta· Art. 40 .
b~la, justamente por implicar e~ qu~a .d~ arrecada- 11I- a quantia de R$120,80 (cento e vinte reais e
ç~o .~ec?rren~e da desoner~ç~o tnbutana para u"!1 oitenta centavos) por dependente'
significatiVO numero de contnbulntes, deve necessan· '
amente estar associada ao aumento da alfquota so- ..
bre os rendimentos mais elevados, a fim de compen- VI - a quantia de R$1.207.96 (um mil, duzentos
sar, mesmo que parcialmente, as perdas. É importan- e sete reais e noventa e seis centavos), correspon-
te ressaltar que já houve unta relevante evolução no dente à parcela isenta dos rendimentos provenientes
debate da Comissão, refletido na justificativa do subs- de aposentadoria e pensão, transferência para a re-
titutivo do Deputado Pedro Novais, que esclarece.de serva remunerada ou reforma, pagos pela Previdên-
maneira cristalina que a correção da tabela não afron- cia Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e
ta a Lei da Responsabilidade Fiscal. dos Municfpios, por qualquer pessoa jurfdica de direi-

Sala da Comissão, 25 de janeiro de 2001. - Ri- to público interno, ou por entidade de previdência pri-
cardo Berzoini, Deputado Federal. vada, a partir do mês em que o contribuinte completar

sessenta e cinco anos de idade.



"Art. 2° .
§ 1° Relativamente aos fatos gerado

res ocorridos durante o ano-calendário de
2001, serão atualizados monetariamente
pela variação do indice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo - IPCA, mediante a
aplicação do coeficiente de 1,352916, os va
lores expressos em Reais de que trata esta
Lei nos arts. 3° e 11 , com a alteração intro
duzida pela Lei n° 9.887, de 7 de dezembro
ce 1999, relativa à aplicação da alíquota de
27,5% até o ano-calencário de 2002, e nos
arts. 4°, 8°, 18,22, 23 e 25. (AC)

§ 2° Em relação aos fatos geradores
ocorridos a partir de 12 de janeiro de 2002, os
valores a que se refere o § 1° quaisquer outros
expressos em Reais nesta lei, ou em suas al
terações, serão atualizados monetariamente
pela variação dolPCA, a cada ano. (AC)"

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos financeiros a partir
de 1° de janeiro de 2002.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. - De
putado Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.177/2001

Nos termos do art. 119, caput e inciso I do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 1°, I, da Resolução nO 10/91, o Senhor Presi-

PROJETO DE LEI N° 4.177/01

Nos termos do art. 119, li, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determi
nou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das Co
missões de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 19-6-01, por cinco sessões. Esgotado o pra
zo foram recebidas 2 emendas ao substitutivo ofereci
do pelo relator.

Sala da Comissão, 26 de junho de 2001. - Maria
Linda Magalhães, Secretária.

III - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen
te, pela adequação financeira e orçamentária do Pro
jeto de Lei n° 4.177/01, da emenda apresentada na
Comissão e dos PL nOs 3.236/00, 4.240/01 e
4.622/01, apensados, e, no mérito, pela aprovação do
Projeto, da emenda apresentada na Comissão e dos
PL nOs 3.236/00, 4.240/01 e 4.622101, apensados,
nos termos do parecer do relator, Deputado Mussa
Demes, com Substitutivo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Mi
chel Temer - Presidente - Jorge Tadeu Mudalen 
José Carios Fonseca Jr. e José Pimentel- Vice-Presi
dentes - Antonio Kandir - Félix Mendonça - José MiIi
tão - Max Rosenmann - Rodrigo Maia - Sampaio Dó
ria - Sílvio Torres - Veda Crusius - Chico Sardellí - De
usdeth Pantoja - João Carlos Bacelar - Jorge Khoury
- Mussa Demes - Pauderney Avelino - Armando Mon
teiro - Germano Rigotto - João Eduardo Dado - Milton
Monti - Pedro Novais - Carlito Merss - João Coser 
Ricardo Berzoini - Felter Júnior - João Mendes - Miro
Teixeira - Pedro Eugênio - Roberto Argenta - Basilio
Villani - Luiz Carlos Hauly - Darci Coelho - Delfim
Netto - Eni Voltolini e Gonzaga Patriota.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. - De
putado Michel Temer, Presidente.
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Art. 3° É assegurado revisão geral anual, sem SUBSTITUTIVO ADOTADO - CFT

distinção de índices, dos valores a que se refere esta Dispõe sobre a atualização monetá-
Lei, ou qualquer outros expressos em Reais nesta, ou ria dos valores expressos em Reais na
era suas alterações, a fim de manter a capacidade Lei n0 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
econômica do contribuinte, conforme dispõe a Consti- que altera a legislação do Imposto sobre
tuição Federal, em seu art. 145. § 1°. a Renda das Pessoas Jurídicas, e dá ou-

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua pu- tras providências.
blicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1°
de janeiro de 2002. O Congresso Nacional decreta:

Sala da Comissão, 25 de junho de 2001. - Pe- Art. 1° Esta lei, na forma do art. 2°, atualiza, a
partir do ano-calendário de 2002, os valores das tabe-

dro Eugênio, Deputado Federal. Ias progressivas mensal e anual do Imposto sobre a

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS AO Renda das pessoas frsicas, bem como os das dedu-
SUBSTITUTIVO ções permitidas e outros constantes da Lei n° 9.250.

de 26 de dezembro de 1995, além de estabelecer cri
tério de correção anual desses valores.

Art. 2° O art. 22 da Lei n° 9.250, de 1995, passa a
vigorar acrescido dos §§ 1° e2°, com a seguinte redação:



11 - Voto do Relator

Cumpre a esta Comissão o exame da constituci
onalidade, juridicidade e técnica legislativa, nos ter
mos regimentais.

Quanto à constitucionalidade formal, não há
quaisquer óbices à tramitação das proposições. A
matéria é da competência legislativa da União, à luz
do que dispõem os arts. 24,1, e 153,111, da Constitui
ção Federal, cuja iniciativa cabe a qualquer membro
do Congresso Nacional.

No que tange à constitucionalidade material,
também não há objeções ao seu prosseguimento, de
vez não ferem qualquer princípio ou norma magnas.

Ao revés, o projeto vem a restaurar a eficácia
dos princípios constitucionais da igualdade (art. 30, I,
111 e IV; 5° e 150,11), da capacidade contributiva (art.
145, § 1°), da vedação do confisco (art. 150, IV), da le
galidade (art. 150,1) e do direito de propriedade (art.
50 XXII), todos violados com o congelamento das ta
belas do imposto de renda.

Conforme bem aduziu a ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL, na ação civil pública que
ingressou contra a União, postulando o reajuste das ta
belas do imposto de renda e as deduções, ante a ine
gável presença da inflação, que assim se expressou:

"... é inegável que a não atualização
das tabelas progressivas do imposto de ren
da, tanto na fonte quanto para efeito da de
claração anual de ajuste, bem como das de
duções permitidas, propicia a tributação de
rendimentos que não consubstanciam qual
quer acréscimo patrimonial, aumentando a
carga tributária dos contribuintes pessoas fí
sicas, com desprezo aos postulados constitu-

o cionais da isonomia, da capacidade contribu
tiva e da proporcionalidade, sendo, portanto
confiscatório o incremento da arrecadação
que por tal método se pretende obter."

Outro não tem sido o entendimento dominante
no âmbito do Poder Judiciário, que tem concedido li
minares e as mantido em grau de recurso, sempre
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dente determinou a abertura e divulgação na Ordem da emenda substitutiva global apresentada pelo De-
do Dia das Comissões, prazo para recebimento de putado Ricardo Berzoini, e, no mérito, pela aprovação
emendas a partir de 25-9-01, por cinco sessões. das proposições, nos termos do Substitutivo do Rela-
Esgotado o prazo,.não foram apresentadas emendas tor, Deputado Mussa Demes, que substituiu a UFIR-
ao projeto. extinta - pelo IPCA-IBGE, utilizado pelo Banco Cen-

Sala da Comissão, 1° de outubro de 2001. - Re- trai na fixação das metas de inflação acordadas com
jane Salete Marques, Secretária. o FM I, readequando a data a partir da qual se produ

zirão os efeitos da mudança, para que não haja com
prometimento do orçamento em execução.I - Relatório

O Projeto sob apreciação, de autoria do nobre
Senador Paulo Hartung, visa a atualizar, a partir do
ano-calendário de 2000, os valores em reais das ta
belas progressivas mensal e anual do Imposto de
Renda das pessoas físicas, do mesmo modo que as
deduções autorizadas na Lei n° 9.250, de 26 de de
zembro de 1995, alterada pela Lei n° 9.887, de 7 de
dezembro de 1999, além de outros valores estabele
cidos na legislação sobre a matéria. A variação no pe
ríodo - de dezembro de 1.995 a dezembro de 1999 
foi calculada tendo por base a UFIR, do que resultou o
coeficiente de 1,284059.

O Autor chama a atenção para o fato de que,
com a omissão do legislador, houve um aumento ca
muflado da tributação, correspondente à corrosão do
poder de compra da moeda registrada no período em
tela. Contrapõe a esse fato a utilização da mesma
UFIR como fator de correção de débitos fiscais. E
aponta a distorção provocada pela manutenção dos
mesmos valores nominais: os contribuintes são tanto
mais agravados quanto menores são seus rendimen
tos. Entre os princípios feridos pelo congelamento
das tabelas, enfatiza a progressividade, a isonomia, a
capacidade contributiva, a estrita legalidade e a veda
ção ao confisco.

De um modo geral, verificam-se três tipos de si
tuações: a inclusão de novos declarantes e contribu
intes; a transposição de contribuintes para faixas su
periores; e os acréscimos do encargo para os contri
buintes que, permanecendo na mesma faixa, tenham
obtido ganhos nominais de rendimentos.

Foram apensadas as seguintes proposições:
18

) PL n° 3.236, de 2000, do Deputado Airton
Dipp, atualizando as tabelas progressivas;

28
) PL n° 4.240, de 2001, do Deputado Fernan

do Zuppo, também atualizando as tabelas, utilizando,
porém, o INPC;

38
) PL n° 4.622, de 2001, do Deputado Itamar

Serpa e outros, com 195 assinaturas, coincidindo
com o teor da proposição anterior.

A Comissão de Finanças e Tributação, após in
tensas discussões, concluiu, unanimemente, pela
adequação financeira e orçamentária dos projetos e
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manifestando-se no sentido da inconstitucionalidade A esse respeito, vale lembrar a conceituação já
da não atualização: reinteradamente ministrada pelo Supremo Tribunal

Federal sobre o tema:
"De efeito, como corolário do princípio

inserto no § 10 do art. 145 da Magna Carta,
o imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza é daqueles possível de
ser graduado segundo a capacidade econô
mica do contribuinte. Em obediência aos di
tames do mencionado prindpio constitucio
nal tributário, deveria ter sido efetuada pelo
disco federal a correção da tabela do impos
to de renda em face da inflação verificada
no ano-base. Sem a realização de tal provi
dência, promove-se o aumento da carga tri
butária dos contribuintes pela maior incidên
cia do imposto de renda devido sobre os
mesmos valores de rendimentos tributáveis
sem qualquer fundamento legal". (Autos AC
2475-9 - Or. Marcelo Mesquita Saraiva 
Juiz da 159 Vara Federal)

Em todas as ações ajuizadas contra a União, a
Receita Federal não tem logrado êxito em demonstrar
fática e juridicamente a necessidade de manutenção
do não reajuste das tabelas:

"Quando a inconstitucionalidade salta
aos olhos, não se pode admitir que o erro,
fruto a boa ou má-fé, persista até o julga
mento da ação. E certo que "se entrarem
em conflito o direito do indivíduo e o interes
se da comunidade, há que prevalecer este.
Todavia, acima de todos e de tudo está a
Constituição. Por que se manter o erro, se
liminarmente foi detectado?" (Autos
MS0461971-0r. Tourinho Neto - Presidente
TRF 19 Região)

Não há como olvidar que o direito de arrecada
ção do Estado está irremediavelmente vinculado à
capacidade contributiva do contribuinte, conforme ex
pressamente consagra o § 1° do art. 145, in verbis:

"Sempre que possível, os impostos te
rão caráter pessoal e serão graduados se
gundo a capacidade econômica do contribu
inte, facultado à administração tributária, es
pecialmente, para conferir efetividade a es
ses objetivos, identificar, respeitados os di
reitos individuais e nos termos da lei, o patri
mônio, os rendimentos e as atividades eco
nômica do contribuinte" (grifos nossos)

"O princípio constitucional da capaci
dade contributiva só se aperfeiçoa quando
se garante ao contribuinte que a renda tribu
tária seria obtida, subtraindo-se, da renda
global, os gastos necessários do contribuin
te, em especial aqueles representados por
encargos familiares como moradia, alimen
tação, educação e saúde" (RE 219.416-RN,
Min Sepúlveda Pertence, STF)

Na medida em que o Estado ignora a inflação
deixando de reajustar as tabelas progressivas do im
posto de renda, desconsidera à capacidade econômi
ca do contribuinte, passando a tributar valores nomi
nais independentes da existência de riqueza nova.
Não se estará tributando a renda, porque, no caso em
tela, inexiste renda. Trata-se de base de cálculo inde
vidamente majorada e fictícia, que viola o sistema tri
butário como um todo.

Para que melhor se possa dimensionar a situa
ção, reportamo-nos a um estudo feito pela Emst &
Young, por solicitação do Jornal a Folha de São Pau
lo, que demonstra quanto os brasileiros de renda mé
dia estão pagando a mais de imposto de renda por
causa da não correção da tabela. O contribuinte que
tenha recebido o salário mensal de R$1.500,00 pa
gou, nos últimos quatro anos, 363% a mais. Quem ga
nhou R$2.000,00, pagou 51 % a mais de imposto e
quem ganhou R$3.000,00, 33%.

Tais dados comprovam cabalmente a flagrante
inconstitucionalidade e a total distorção do sistema:
quem recebe menos paga mais.

Quanto ao aspecto da juridicidade, o Projeto origi
nai, bem como o de n° 3.236 apresentam problemas.
Ambos padecem de injuridicidade superveniente, pois
utilizam a UFIR, extinta pela Medida Provisória
1.973-67, de 26-10-2000. A Emenda Substitutiva e os
PL nOs 4.240 e 4.622, ambos de 2.001 , utilizam o INPC.

Apenas o Substitutivo adota o IPCA, índice por
assim dizer oficial da inflação, respeitando, assim, o
disposto no art. 2° da Lei n° 10.19212001 , que ao proi
bir a indexação exigindo a fixação de valores em rea
is, admite como exceção a estipulação de correção
monetária ou de reajuste por índices de preços gerais
desde que em prazo igualou superior a um ano.

Além disso, os três Projetos apensos corrigem
apenas os valores das tabelas progressivas, o que
distorce o conjunto e as relações de valores expres
sos em reais na legislação.



IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado João Magno.
O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrJ!! e Srs. Depu
tados, a violência e a intimidação contra lideranças
comprometidas com o bem-estar social, a ética na po
Utica e o combate à corrupção têm sido praticadas
neste Pafs, sem que as devidas providências policiais
e judiciais sejam tomadas para coibir esses crimes
contra a vida e a democracia. Em setembro, perde
mos o companheiro Toninho, Prefeito de Campinas,
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No que concerne à técnica legislativa, tanto a c) constitucionalidade, juridicidade e boa técni-
proposição principal quanto às apensadas, ao esta- ca legislativa do Substitutivo adotado pela Comissão
belecerem a cláusula de vigência, não atendem à me- de Finanças e Tributação.
Ihor técnica. Os projetos determinam a entrada em vi- Sala da Comissão, em 10 de outubro de 2001 . -
gor da lei, sem quaisquer restrições, a partir da data Deputado Ney Lopes, Relator.
de sua publicação, o que poderia provocar inúmeras . _
controvérsias e dificuldades na execução orçamentá- 111 - Parecer da Comlssao
ria. O Projeto original previa que os efeitos financeiros A Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
ocorreriam a partir de 2000. dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou

De todas as proposições até aqui examinadas, unanimemente pela constitucionalidade, injuridicida-
efetivamente, a que melhor atende aos pressupostos de e falta de técnica legislativa do Projeto de Lei n° 4.1
objeto de apreciação por esta Comissão é o Substitu- 77-A/01 e do de n° 3.236/00, apensado; pela constitu-
tivo do Deputado MUSSA DEMES, que aperfeiçoa a cionalidade, juridicidade e falta de técnica legislativa
técnica, ajustando os efeitos financeiros das modifi- dos de nOs 4.240/01 e 4.622/01, apensados, e da
cações propostas a 1° de janeiro de 2002, eliminando Emenda apresentada na Comissão de Finanças e Tri-
qualquer efeito retroativo, de modo a permitir a vota- butação; e pela constitucionalidade, juridicidade e
ção de um orçamento realista, corrigindo, também, a técnica legislativa do Substitutivo da Comissão de Fi-
injuridicidade apontada ao aplicar reajuste por fndice nanças e Tributação, nos termos do parecer do Rela-
de preços gerais. tor, Deputado Ney Lopes.

Este encaminhamento não tem o condão de en- Participaram da votação os Senhores Deputados:
cerrar a discussão, pelo contrário, o que se almeja é Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho,
abrir o debate visando reexame oportuno, na própria Robson Tuma e Osmar Serraglio, Vice-Presidentes,
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, ou André Benassi, Custódio Mattos, Fernando Gonçal-
mesmo em Plenário através das Lideranças, inclusive .ves, Murilo Domingos, Nelson Marchezan, Nelson
para efeito de rediscussão do fndice ou da referência Otoch, Nelson Trad, Ricardo Ferraço, Sérgio Carvalho
mais apropriada nas circunstâncias. Vicente Amida, Zulaiê Cobra, Aldir Cabral, Jaime Mar-

De toda a maneira, o Substitutivo e sua justifica- tins, Moroni Torgan, Ney Lopes, Paes Landim, Paulo
ção são extremamente lúcidos, ao reconhecerem a Magalhães, lédio Rosa, Vilmar Rocha, Coriolano sa-
importância gerencial de se oferecer soluções para o les, Dr. Antônio Cruz, Jarbas Lima, Renato Vianna, Ro-
Governo, como forma de compensação pela perda de land Lavigne, Geraldo Magela, José Dirceu, José Ge-
receita, a exemplo do que prevê o art. 14 da Lei de nofno, Marcos Rolim, Augusto Farias, Edmar Moreira,
Responsabilidade Fiscal, quando cuida de hipótese Eurico Miranda, Alexandre Cardoso, José Antônio
jurídica distinta sobre renúncia, mas que implica no Almeida, Sérgio Miranda, Alceu Collares, Fernando
mesmo efeito prático. Coruja, José Roberto Batochio, Bispo Rodrigues, Luci-

Como alternativas podemos citar, entre outras ano Bivar, Nelo Rodolfo, Osvaldo Reis, Themístocles
propostas, o Projeto de Lei nO 1.034/99, do próprio Sampaio, Cleonâncio Fonseca e Dr. Benedito Dias.
Deputado MUSSA DEMES, que, ao eliminar a deduti- Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001. -
bilidade dos juros sobre o capital próprio e tributar a Deputado Inaldo Leitão, Presidente.
distribuição de lucros e dividendos, deve proporcionar O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Finda a lei-
um acréscimo de receita aos cofres públicos significa- tura do expediente, passa-se ao
tivamente superior à alegada perda de arrecadação
resultante da atualização dos valores das tabelas pro
gressivas e das deduções do Imposto de Renda das
pessoas ffsicas.

Pelas precedentes razões, manifesto meu voto
pela:

a) constitucionalidade, injuridicidade e falta de
técnica legislativa dos Projetos de Lei nOs 4.177, de
2001, e 3.236, de 2000;

b) constitucionalidade, juridicidade e falta de téc
nica legislativa dos Projetos de Lei nOs 4.240, de 2001 ,
4.622, de 2001 e de Emenda Substitutiva global;
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São Paulo, vftima de uma emboscada ainda mal expli- Está ocorrendo uma verdadeira queda de braço
cada pela Polfcia. Prefeitos e Vereadores de Municfpi- entre os professores e o Ministro da Educação. Com
os de São Paulo e Paraná também já receberam ame- isso, toda a sociedade sai perdendo, os estudantes,
aças veladas e explícitas contra suas vidas. sem aulas a 91 dias, familiares dos professores, até

Em Minas Gerais, o quadro de ameaças não é ago~a sem? salário de o~t~br?, ~ ~nstituições ?em~-
diferente. Há cerca de dez dias, no Municfpio de Bom crátlcas, pOiS.há uma declsao JudiCial do Supenor Tr~-
Jesus do Galho, o Vereador Alcedino Cândido Alves bunal de Justiça sendo vergonhosamente descumprl-
foi alvo da sexta tentativa de atentado contra sua vida. da pelo Ministro Paulo Renato.
O companheiro do PT escapou de uma tocaia, em O STJ ordenou a liberação imediata do pagamen-
que foram disparados sete tiros em sua direção, e to do mês dos salários dos professores federais, mas o
dias depois sofreu novas ameaças verbais. Sr. Ministro declarou ontem, dia 20 de novembro, pela

Esse fato trouxe grande preocupação à direção segunda vez, que não cumprirá a decisão judicial.
do PT estadual, que emitiu uma nota oficial assinada Eu me pergunto: que democracia é essa? Ea har-
pela Presidente, Deputada Maria do Carmo Lara, de- monia que deve existir entre os Poderes onde está?
nunciando o atentado e chamando a atenção das au- Não posso e não vou me calar diante da afronta
toridades do Estado. e da desmoralização que o Poder Judiciário vem so-

Até agora, a segurança de Alcedino vem sendo fre~do ao long~ desses sete ano~ de Governo FHC e
feita pela própria comunidade local, uma vez que mUito me.~os diante da declaraç~o do A?v?gado,~Ge-
Bom Jesus do Galho, com 16 mil habitantes, dispõe r~1 da ~~Ia~, ~u~ ,~hamou a Justiça brasileira de ma-
de apenas cinco policiais. Esperamos que a Secreta- n1cômlO JudiCiáriO .
ria de Segurança Pública de Minas Gerais, assim Vivemos dias de grave crise democrática no Bra-
como a Coordenadoria de Direitos Humanos, tome as sil e, não fosse a Oposição na sua incansável luta pela
providências para não permitir que as ameaças con- preservação de direitos fundamentais e pela busca de
tra a vida do Vereador se concretizem. uma sociedade mais justa, já terfamos voltado oficial-

Além do atentado contra a vida de uma Iideran- men~e à ditadura. Precisamos~ com urgência, resgatar
ça popular respeitada, um cidadão honesto e traba- ~s Plla~es da noss; de~~r~clad'quet~eacham abala-
Ihador, preocupa-nos também a violência contra o os pe a amea~ errons.a o espo Ismo.
Estado Democrático de Direito, como se ainda esti- Era o que tinha a dizer.
véssemos no tempo sombrio da ditadura. Nós do PT Obrigado.
não aceitamos, repudiamos tal prática de intimidação O SR. REGINALDO GERMANO (Bloco/PFL -
daqueles que não se conformam com o avanço da so- BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e
ciedade e não são capazes de enxergar no Brasil do Srs. Deputados, ocupo esta tribuna um pouco atrasa-
presente a possibilidade de construirmos um Pafs do, porque foi ontem, verdadeiramente, o Dia da
mais justo, humano, solidário e livre da corrupção. Consciência Negra. Porém, estamos vivendo o dia, a

Aqui fica a nossa solidariedade ao companheiro semana, o ano, a é~?Ca. em que felizmente o Brasil
Alcedino e o apelo para que a Câmara dos Deputados acorda para a conSClenCla negra.
também se manifeste contra esse tipo de violência Sr. Presidente, Sr"..! e Srs. Deputados, eu não
praticada em diversas partes do Pafs, que mancham gostaria de hoje me reportar a figuras do passado -
a história da democracia brasileira. que fizeram o que precisava ser feito -, mas a figuras

Sr. Presidente, solicito a divulgação deste pro- do presente, como ~ Zumbi de nos~ época, que é o
nunciamento nos órgãos de comunicação da Casa. Carlos~oura, PreSidente da Fundaçao ~almares, um

. . verdadeiro lutador pela causa negra; a Vlce-Governa-
Era o que tinha a dizer. dora do Rio de Janeiro, Benedita da Silva; o Vovô, do
O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG. lIeaê, em Salvador, na Bahia; João Jorge, do Olodum,

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ entre outras pessoas que vêm lutando pela igualdade
e Srs. Deputados, a greve dos funcionários do INSS, racial e social, para que a raça negra deste Pafs pos-
a0 que parece, está chegando ao fim. Embora longe sa ter seus direitos reconhecidos pela sociedade.
de ser ideal, a proposta do Governo é, pelo menos, Quero enaltecer a primeira e única mulher negra
um começo. Mas, a greve dos professores das institui- deste Pafs a se tornar reitora da Universidade do
çõe~ fe:et~rais ~stá se tornan~o uma verdadeira bata- Estado da Bahia, Ivete Sacramento, reeleita que foi
lha JudiCial e nao há perspectiva de acordo. para mais um mandato. Ivete Sacramento tem apre-
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sentado um trabalho, que tem sido motivo de orgulho O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Dando con-
e elogio, em prol da educação no nosso Estado da tinuidade ao Pequeno Expediente, conc~do a palavra
Bahia. Tanto professores quanto administradores ree- ao Deputado Edison Andrino. S.Exa. dispõe de cinco
legeram Ivete Sacramento para mais um mandato. minutos

Aproveito esta oportunidade do Dia da Consciên- O SR. EDISON ANDRINO (PMDB - SC. Sem
cia Negra para desfazer muitos equívocos em relação revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srê! e Srs. Depu-
ao Sr. Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Muitos o tados, desta tribuna, o antigo MDB manifestou sua re-
criticam, chamando-o de racista, até pelas posições sistência contra a ditadura militar, e em muitos mo-
que muitas vezes tem sido obrigado a tomar. Também mentos companheiros históricos denunciaram o ca-
quero enaltecê-lo por ter, quando estávamos na África suísmo daquele regime.
do Sul, na 38 Conferência Mundial contra o Racismo, Hoje, infelizmente, ocupo esta mesma tribuna
enviado um documento ao Secretário-Geral da Orga- para denunciar o casuísmo, a manobra, as artima-
nização das Nações Unidas, o Sr. Kofi Annan, repudi- nhas da cúpula do PMDB contra as bases desse par-
ando a maneira como os jogadores brasileiros têm tido que ajudamos a construir com tanto sacrifício. Fo-
sido tratados, principalmente na Europa - até na Itália, ram muitas as conquistas, principalmente as instituci-
para falar de maneira mais direta. Os jogadores de fu- onais, como a redemocratização do País.
teool do nosso País .têm s~~o muito discriminado~. _O Queríamos a prévia para que efetivamente to-
Pelé, aquele que mUitos cntlcam, tomou uma poslçao dos os companheiros do PMDB votassem, porque re-
verdadeiramente de brasileiro e de negro que é, envi- centemente realizamos eleição do Diretório Nacional
ando uma cart!' ao Secretári~ Kofi Annan re~u~iando a do partido, e a facção eleita assumiu, por escrito,
forma como sao tratados os Jogadores braSileiros. compromisso de que cerca de 150 companheiros do

Sr. Presidente, Srê! e Srs. Deputados, temos no- nosso partido votariam nas prévias partidárias.
vos heróis da liberdade e novas pessoas que hoje têm Lamentavelmente, a cúpula do partido aprende
lutado e dado a vida para que haja verdadeiramente muito com este Governo; aprende, sobretudo, a es-
um equilíbrio dentro desta sociedade, para que não quecer aquilo que escreve, conforme afirmou o Presi-
mais sejam construídas e mantidas escolas que em- dente Fernando Henrique Cardoso. Até isso eles
branquecem a mentalidade e a consciência daqueles aprenderam! Mas nós, juntamente com um grupo de
que nascem com a pele escura, com a pele negra. companheiros, haveremos de resistir e, acima de

Hoje, graças a Deus, há lutadores incansáveis, tudo, haveremos de fazer com que a militância do par-
como os Deputados Paulo Paim e Alceu Collares, do tido, expressa pelos Vereadores e diretórios munici-
Rio Grande do Sul. Esses são os Zumbis do nosso pais, possa escolher o nosso candidato a Presidente
tempo, que estão prontos a dar liberdade à raça ne- da República. Não é possível que os Vereadores se-
gra, discriminada durante mais de quatrocentos anos. jam excluídos do processo. Em Santa Catarina há

Em 2001, temos novos Zumbis, novas Iideran- aproximadamente mil Vereadores. O Vereador é o elo
ças que lutam pela libertação da raça negra e em fa- entre o eleitor, a sociedade e a legenda partidária.
vor da consciência negra neste País. Queremos que os diretórios municipais e os Ve-

Sr. Presidente, peço a V.Exa que este pronuncia- readores, os sustentáculos da base peemedebista,
mento seja divulgado no programa A Voz do Brasil. possam se manifestar na escolha do nosso candidato

Muito obrigado. a Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Antes de dar- Os Vereadores foram excluídos porque conhe-

mos continuidade ao perfodo do Pequeno Expediente, cem os resultados da política econômica do Governo,
esta Presidência tem a honra de registrar a presença conhecem os reclamos dos agricultores, dos pesca-
entre nós do Prefeito do Município de Estrela, Estado do dores, dos pequenos empresários; sabem que este
Rio Grande do Sul, Sr. Geraldo Mânica, bem como do Governo prioriza o sistema financeiro, que bateu o re-
Presidente da Câmara de Vereadores daquele Municí- corde de lucros na história deste País; sabem das difi-
pio, Sr. Paulo Scheeren, e do Assessor de Imprensa da culdades por que passa o homem do interior, tanto no
Câmara de Vereadores, o amigo Sérgio Bagestan. Estado de Santa Catarina como no resto do Brasil.

Quero dizer a essas lideranças e autoridades Sr. Presidente, mais ou menos 40% dos compa-
que sejam bem-vindas a este plenário, lembrando nheiros do PMDB ganharam espaço no Diretório Na-
que o Prefeito de Estrela e o Presidente da Câmara cional do partido. Haveremos, então, de convocar
de Vereadores estão em Brasflia em busca de recur- uma convenção nacional extraordinária, e contamos
sos em diversos Ministérios. com a participação dos presidentes das Câmaras Mu-
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nicipais, dos Vereadores, dos presidentes dos diretó- de filiados - e impedir que a sua mais importante repre-
rios, que também foram exclufdos desse processo de sentação, a liderança municipal, o Vereador, fique fora
escolha do nosso candidato a Presidente da Repúbli- do processo eleitoral? Não podemos cometer essa in-
ca, para que possamos fazer uma prévia de verdade. justiça. Não podemos fazer isso com o maior partido na-

Lamento profundamente a decisão da cúpula do cional. Não podemos fazer isso com o partido que quer
partido, que cada vez mais se afasta dos interesses candidatura própria à Presidência da República, como a
partidários. Se eles ouvissem um pouquinho as bases do Governador Itamar Franco, porque ela representa
partidárias, provavelmente já teriam se desembara- seriedade, honestidade e sinceridade na polftica.
çado do Governo Fernando Henrique Cardoso. Eles, O Governador Itamar Franco, no momento da
porém, não se afastam de propósito. São encantados maior crise institucional da Nação, devolveu tranqüili-
e influenciados pelo canto das sereias do Palácio do dade aos brasileiros ao assumir a Presidência da Re-
Planalto, que exclui exatamente os Vereadores que pública, recolocando o País nos trilhos e vencendo a
não sofrem essa influência. Deixam o Colégio de Lí- crise institucional. Itamar Franco, também num mo-
deres reduzido às suas tentativas de manobra dos vo- mento difícil para a economia nacional, quando nossa
tos em Brasflia. Ulysses Guimarães já dizia: "Com a moeda nem existia no âmbito internacional, apresen-
militância, somos tudo; sem ela, nada somos". tou um plano de recuperação econômica que foi a sal-

Sr. Presidente, apelo pará a militância do PMDB vação do País nessa área.
no Brasil, a fim de que, com a ajuda dos Vereadores, Hoje o Brasil vive intensa crise energética, e o
dos Prefeitos e Deputados Estaduais, peçam aos Se- Governador Itamar Franco antecipa-se e apresenta
nadores e Deputados Federais que realizem uma pré- projeto de recuperação da produção de energia elétri-
via para valer, na cúpula do partido, no sentido de que ca nacional. Minas Gerais, que fornecia 43% de toda
votem não apenas os influenciados pelo Palácio do a energia produzida em solo brasileiro, passou age·
Planalto, mas a grande massa de militantes do PMDB, rar 48% depois do Governo Itamar Franco. Esse Go-
constituída pelos nossos Vereadores e membros dos vernador sem dúvida é a grande liderança do PMDB
diretórios municipais espalhados pelo Brasil afora. nacional, mas aos poucos está sendo impossibilitado

Depois de 36 anos de vida e história neste parti- de disputar o lugar de candidato à Presidência da Re-
do, com 26 anos de mandato - como Vereador foram pública na convenção do partido.
10 anos e depois como primeiro Prefeito eleito da Ca- É lamentável que um Deputado tenha de vir a
pital dos catarinenses, Deputado Estadual e, agora, esta tribuna apelar para o seu partido no sentido de
Deputado Federal-, resta-me lamentar a triste deci- que permita o pleno exercício democrático nas prévi-
são da cúpula, que desrespeita a nossa história e tan- as do dia 20 de janeiro.
tos companheiros ilustres, como Tancredo Neves, Parabenizo V.Exa, Sr. Presidente, os Deputados
Ulysses Guimarães, Teotônio Vilela, que, se vivos, Edison Andrino e Renato Vianna, e os Senadores
não concordariam com essa prática, ao contrário, es- Carlos Bezerra e Renan Calheiros, pela defesa da li-
tariam também lamentando a triste decisão a que sura das prévias do PMDB.
chegou a cúpula do PMDB no Brasil. Passo a tratar de outro assunto.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB - MG. Sem revi- Sr. Presidente, Sf!!! e Srs. Deputados, é estarre-
são do orador.) - Sr. Presidente, Sf!!! e Srs. Deputa- cedor constatar que em pleno século XXI a falta de
dos, mais do que lamentar, como fez o Deputado Edi- saneamento causa mais mortes que as guerras. No-
son Andrino, quero, na condição de membro do Dire- vecentas e treze crianças morrem por hora, quinze a
tório Estadual do PMDB e de Ifder polftico na região cada minuto, ou uma a cada quatro segundos, em
das vertentes e matas em Minas Gerais, fazer um conseqüência de uma guerra silenciosa, porém não
apelo à direção nacional de meu partido no sentido de menos aterrorizante do que a que se trava no Afega-
que não permita o que está sendo encaminhado e já nistão nos dias atuais.
foi votado na Executiva Nacional do PMDB: deixar, Lamentavelmente, esses dados dizem respeito
como disse o Deputado Edison Andrino, a maior re- ao Terceiro Mundo - aos países em desenvolvimento,
presentação do nosso partido, o Vereador, fora do im- fazendo uso de uma terminologia eufemística. Tam-
portante processo eleitoral em que se escolherá o bém lamentavelmente, dizem respeito a problema cuja
candidato do PMDB que disputará a Presidência da solução reside mais na vontade política do que na im-
República. plementação de eficientes técnicas de saúde.

Como é possível, Sr. Presidente, fazer-se uma Estamos falando de crianças que têm a vida cei-
eleição dentro do maior partido do País - são 6 milhões fada devido à ausência de saneamento básico. Consi-
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derando que um bilhão de pessoas no planeta ainda E, mais grave, não podemos permanecer de
não dispõem de água potável, e que 1,8 bilhão não braços cruzados diante do filme de horror em que
têm acesso a sanitários, chega-se aos trágicos núme- nossos mais frágeis cidadãos - nossas crianças _
ros citados no início deste pronunciamento. são as grandes vítimas. Nesse caso, estaremos sacri-

No Brasil, chega a vinte o número de crianças en- ficando o futuro do Brasil e do mundo.
tre z~ro.e quatro anos que'p~recem diariamente em de- Era o que tinha a dizer.
correncla ?oprob!ema, pnnclpalr.ne~tepela faha de es- O SR. IÉDIO ROSA (PFL - RJ. Pronuncia o se-
goto~ sa~~ános. E a mesma ~ pnnclpal cau~.da ~orte guinte discurso.) _ Sr. Presidente, sre e Srs. Deputados,
por diarreia de menores de cinco anos. A utlllzaçao do o [ndice de Oualidade dos Municípios _ 10M, divulgado
soro caseiro, uma das principais estratégias para evitar recentemente pelo Centro de Informações e Dados do
a doença, só tem efeito positivo se a água empregada Estado do Rio de Janeiro - CIDE, revelou que, dos 91
no seu preparo estiver devidamente tratada. Municípios fluminenses, os mais carentes encon-

Ressalte-se ainda que a parcela mais pobre, em tr~m-se ent~e os predominantemente agrícol~ e os r~-

geral é a mais atingida dadas as precárias condi- cem-e~anclpados. De acordo .c0rt:J esse fn~lce - cUJo
~' " ' , cálculo InclUi uma gama de vanávels que vai do acesso

ÇO?~ da ~enfen~ da~ metropoles e das pequenas e à cultura às condições de saneamento _, ocorre no
medias clda,des Int~noranas. , Estado grande concentração econômica, revelada pela

Pe:sqUlsa reahz~d~ pelo Ba~co NaCional ~e l?e- exclusão social de 84 Municípios, onde 6,9 milhões de
senvolvlmento .Econom~co e SO~lal - BNDES.mdlca pessoas vivem em situação de completa penúria.
que 65% das mternaçoes_ hospit~lares de cnanças Esses dados, Sr. Presidente, retratam muito
menores de dez. anos estao relacl?nadas,à f~ha de bem o quadro negativo de desenvolvimento econômi-
sanea~ento ?áslC? Em contr:partlda, os. mdlces de co e social que se vem consolidando no Estado do
~ortahd~de Inf~nt'l ~aem 21 Yo, em média, quando Rio de Janeiro desde sua fusão com o antigo Estado
sao realizados investimentos no setor. da Guanabara.

A coleta, o tratament.o,e. a d~sposição ambiental O antigo Estado da Guanabara, Sr<'! e Srs. De-
adequ~da do esgoto sanltano sao a~pectos funda- putados, sempre foi um Estado consumidor e industri-
~entals da ,melhora do estado de sau~e da popula~ ai, que se nutria da proximidade do Estado do Rio de
çao. Além diSSO, para cada R$ 1,~O aplicado em pro Janeiro para garantir o seu abastecimento agrícola.
gramas de s~~eament<:>, economizam-se R$ 4,00 na Essa parceria até que funcionou bem durante um cer-
área de mediCina curativa. ~ .,. to período, e teria continuado a ser proveitosa para as

S~ e Srs. Deputados, a captaçao e a dlstnbUl- duas partes se, após a fusão, o Estado do Rio de Ja-
ção.de água, bem com,? o descarte do~ ef~uentes,pr<:>- neiro não tivesse passado a suprir suas necessida-
duzldos pela poeulaçao,. revelam-se Indlspens~vels des de consumo de produtos agrícolas no vizinho
para a manutençao da saude e para a preservaçao do Estado de São Paulo, provocando, com isso, um de-
meio ambiente. cHnio surpreendente do chamado interior fluminense,

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística tanto do ponto de vista econômico como social.
- IBGE registra 12,8 milhões de domicílios no Brasil Com o declínio, Sr. Presidente, veio o abandono.
atendidos por redes de abastecimento de água, ma~ E, com o abandono, o empobrecimento, sobretudo do
sem sistemas de coleta de esgoto. No Pa,í~, ~1 ,8 ml~ norte e do noroeste fluminense, onde hoje escassei-
Ihões de domicflios produzem esgoto sanltano. am empregos e as cidades estão literalmente enco-

Serviço público essencial, o saneamento básico Ihendo. O problema é tão grave que está provocando
precisa ser de caráter eficiente e universal, benefi~i~ um verdadeiro êxodo da população em direção a ~u-
ando todas as camadas sociais, para que a cidadania niclpios mais prósperos do Estado, levando com ISSO

possa ser exercida de forma plena. alguns Prefeitos ao extremo de instalar barreiras nas
É preciso oferecer reais condições de igualda- estr~da~ e es!ações ~odoviárias das cidades para ím-

de, em todos os aspectos, aos povos menos favoreci- pedir a Invasao de mlgrantes.
dos. Em 1950, o mundo abrigava 3,5 bilhões de pes- Sem emprego, Srê! e Srs. Deputados, não há
soas. Estima-se que em 2050 seremos 9 bilhões. Em como segurar esses fluxos migratórios. Além disso,
contrapartida, o volume de água potável persiste o havemos de ponderar que, desde a fusão do Rio de
mesmo, ou tende a diminuir, em conseqüência da po- Janeiro com a Guanabara, as políticas públicas do
luição de rios e mananciais. atual Estado do Rio de Janeiro nunca tiveram como

Como se vê, Sr. Presidente, investimentos pro~ foco o desenvolvimento do interior. ':-0 contrárí?, até
cedentes de políticas públicas voltadas para o sanea- hoje, os maiores investimentos continuam, restntos à
mento básico repercutem nos aspectos socioeconô- região da antiga Guanabara e a algumas Cidades gue
mico e ambiental. vivem do turismo, da exploração do petróleo ou do Im-
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pulso proporcionado pelas indústrias automobilfsti- sunião do povo fluminense. Ao contrário, o que se pre-
cas recentemente instaladas. tende criar é uma base para reflexão, não só da popu-

O Estado do Rio de Janeiro, no entanto, Sr. Pre- lação do Estado do Rio de Janeiro, como de toda a
sidente, possui 91 Municípios, e, destes, apenas uma população brasileira, sobre os caminhos democráti-
pequena parte está tendo agora o privilégio de captar cos que podem ser trilhados para a construção de um
grandes investimentos por parte do Governo Estadu- País mais justo e mais humano.
ai e da iniciativa privada. A prosperidade, portanto, Muito obrigado.
~ue ~e vem recentemente atribuindo, com alarde, ao O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Pronun-
mterlor d? Estado, P?r conta de algumas montad?ras cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf!! e Srs.
estrangeiras que se Instalaram em pontos escolhidos Deputados ocupo a tribuna para felicitar o Município
do te.rritório !Iuminens~, atinge a população de forma de Paranh~s, Estado de Mato Grosso do Sul, que, no
seletiva, deixando, hOJe como ontem, um grande con- último dia 17 de novembro comemorou seu 14° ani-
tingente de cidadãos na mais completa pobreza. versário de fundação.

No Estado do Rio de Janeiro a concentração ur- . . . .
bana é um fenômeno cada vez mais preocupante. Nos ~ O MUnicípiO fOI Criado no ano de.1987 pelo en-
dez últimos anos segundo o IBGE a área rural do tao Governador do Estado Marcelo Miranda Soares.
Estado encolheu 6,42%, enquanto a área urbana cres- Sua formaçã,o.data de 1910, com a chegada de imi-
ceu 13,1%. Hoje, de um total de pouco mais de 14 mi- grantes de varlos Estados do País, que, com a produ-
Ihões de habitantes no Estado, apenas cerca de 500 ção de erva-mate, planta nativa da região, deram sta-
mil, ou seja, cerca de 4%, moram nas zonas rurais. tus e progresso ao futuro Município.

O que esses dados nos levam a crer, senhoras e A cidade de Paranhos assim foi batizada -
senhores, ~ que a fusão do ~stad? do Rio d? ~aneiro numa homenagem ao diplomata de fronteiras José
com a antiga Guanabara nao fOi um negocIo bom Maria da Silva Paranhos, o Barão do Rio Branco -
para os dois lados. ~té hoje, a impres~ão que se tem é quando, no início da década de 40, definiu-se a fron-
que a balança continua pesando mais a favor das re- teira Brasil-Paraguai. Em 1987, desmembrando-se
giões imediatamente próximas à ~ntiga Capital d? dos Municípios de Amambaí, Coronel Sapucaia, e
País e às margens da BR-429, a Via ~utra,_em detrl- Sete Quedas, foi elevada à categoria de Município.
mento do restante do ~stado. E essa situaçao tem-se Segundo dados do IBGE, de 2000, Paranhos
perpetuado, Sr. Presidente, mesm? levando-se em tem 10.418 habitantes. Os empregos giram em torno
conta qu~ o norte e_o nor?es~e fluminense represen- das atividades de pecuária de corte e leiteira e de
tam a maior extensao t~rritorlal do Estado.. agricultura, vocações econômicas dos Municípios

Atualmente, tramitam no Congresso NaCional que são destaque em todo Estado.
várias propostas de criação de novos Estados, e até . ..
mesmo de territórios, pelo desmembramento de parte Sr. Presidente, ~ras. e Srs. Deputados, a Cidade
de algumas Unidades da Federação. Entendemos de Paranhos tem mUito ~ ~o~emorar, levando-se em
que este seria o momento adequado para entabular- cont~ q~e é um dos MunlclploS d~ gran~e estrutura e
mos uma boa discussão sobre o que está dando certo tendencla a ~rescer cada vez ~als, e ainda podendo
e o que não está, no que respeita à organização terri- contar com lideranças progressistas preocupadas e~
torial brasileira, de forma a se promover uma ampla tr~zer pa~a todos os paranhenses melhores condl-
reforma da organização territorial brasileira. Com çoes de Vida e ~rabalho.. .
isso, abrir-se-ia um espaço democrático para a dis- Por tudo ISSO, quero registrar n~s .A:nals desta
cussão sobre a maneira mais adequada de a justiça Casa o meu empenho em prol do Município de ~ara-
social, econômica e espacial ser restabelecida em re- n~os, asseguran~o a seus moradores qu~ contlnua-
lação ao povo fluminense. rei lutando pelos Interes~es desta bela Cidade, que

Pessoalmente, somos da opinião de que é che- ve~ crescen~o a olhos ViStOS e merecendo cada vez
gada a hora de pensarmos não mais em fusões, mais a atençao dos lideres do País e do Estado.
como a do Rio de Janeiro, que vem demonstrando Parabéns Paranhos!
haver sido uma medida desastrosa para a população O SR. JAIR BOLSONARO (PPB - RJ. Sem revi-
do interior do Estado. A idéia agora é avaliarmos a são do orador.) - Sr. Presidente, Srê! e Srs. Deputa-
possibilidade de uma desfusão, de forma a devolver a dos, não sou do PMDB, mas concordo com os Depu-
parte da população fluminense o seu poder de decidir tados Hélio Costa e Edison Andrino: Itamar Franco,
sobre o próprio futuro. como Presidente da República, conduziu o País com

Entendemos que a discussão de questões des- muita dignidade e tratou as Forças Armadas com mui-
sa natureza, Sr. Presidente, é fundamental importân- to apreço, o que não tem feito o Sr. Fernando Henri-
cia para o aprimoramento da democracia plena em que Cardoso. Espero que o Sr. Itamar Franco seja um
nosso País. Não se deve confundir, portanto, a idéia dos candidatos à Presidência da República. Se eleito,
que hoje lançamos com incitação à discórdia e à de- este País terá certamente melhores dias.
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Sr. Presidente, haverá solenidade militar em Re- nesta Casa e as distorções venham a ser corrigidas
sende no próximo sábado - e para variar não fui con- para o bem das Forças Armadas e do Brasil.
vidado - em que 518 jovens cadetes serão declara- O SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG. Sem revi-
dos aspirantes a oficial. A turma recebe o nome Ma- são do orador. ) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputa-
rechal Carlos Machado Bitencourt. dos, revista de circulação nacional publicou esta se-

Como aspirante a oficial daquela casa, formado mana ampla matéria sob o tftulo "Eu Fumo Maco-
por aquela academia militar em 1977, sinto-me hon- nha", sobre a qual faço algumas considerações.Uma
rado e orgulhoso com esse acontecimento, mesmo das entrevistadas, a apresentadora da TV Cultura,
não tendo sido convidado. Não tem problema. O con- confessou para os repórteres que é usuária de maco-
vite vem do coração de cada um daqueles militares nha. Por tal declaração, foi demitida.
que defendo nesta Casa, o que, infelizmente, os che- Não estou de acordo com a demissão daquela
fes militares não fazem. moça. Tratando-se de televisão estatal educativa, é

Minha primeira participação na vida pública foi lamentável que ela tenha feito aquela declaração. A
em 1986, quando esçrevi artigo na seção Ponto de reportagem dá a entender que vários artistas são
Vista da revista Veja. A época, a imprensa massacra- usuários de maconha. Por que não se aproveitaram
va os cadetes de Resende. Dizia que 160 cadetes de- do fato de ser uma televisão educativa para fazerem
mitiram-se da academia por causa de homossexua- uma reportagem de acordo com seu objetivo, o de
Iismo, pederastia, consumo de drogas e outras coisas educar? O que tem droga a ver com educação? Por
mais. Uma grande inverdade! que escolheram uma apresentadora ingênua de tele-

Defendi os cadetes da Academia Militar das Agu- visão estatal para entrevistar - uma experiente não
lhas Negras naquela revista. O fato chamou a atenção, falaria sobre tema não afeito à educação? O que ela
porque eu era capitão da ativa.,Cabia ao Ministro Le~- disse não tem nada de educativo. Pelo contrário, fazer
nidas Pires Gonçalves defende-los, mas nada fez. FI- apologia às drogas é deseducar os jovens. Não sou
quei preso por causa do meu gesto por quinze dias. E favorável à demissãoda apresentadora. A ela deveria
acabei sendo eleito Vereador no Rio de Janeiro. ser dada a oportunidade de se tratar. Ela precisa se

Pois bem, Sr. Presidente. Estarei em Resende recuperar da dependência. Recuperada, aí, sim, seria
no sábado, mesmo sem ter sido convidado. extraordinário exemplo educativo para a Nação

Além do meu boletim normal de fim de ano, vou Sr. Presidente, quero também tecer outras con-
distribuir àqueles jovens futuros oficiais o documento siderações, porque são vários os entrevistados, e há
Alerta aos Cadetes. O objetivo é incutir-lhes a cora- um ponto sugestivo e interessante nas entrevistas de
gem que seus chefes não estão tendo. A Lei de Re- todos eles: a esmagadora maioria confessa que co-
muneração é uma excrescência. No documento, cito meçou a usar a droga aos 11, 12, 13, 14, 15 anos.
o exemplo de quanto ganha hoje um coronel inativo e Portanto, naquele período crucial da adolescência - a
de quanto ganhará outro daqui a trinta anos. A dife- juventude despontando.
rença salarial chega a R$1.712,00. Em Medicina, sabemos que o neocórtex, o cére-

Tal discriminação vai crescendo com o passar bro novo, ainda em formação no adolescente, é muito
do tempo. Não queremos ver os oficiais das Forças mais sensível a sensações prazerosas, provocadas
Armadas abandonados por seus superiores e por por vários estimulos. Ou seja, o cérebro do adolescen-
esta Casa. te torna-se vulnerável a drogas, e sensações prazero-

Em passado recente, medidas ~o~ as adotada~ sas poderão ser liberadas com o uso da maconha.
pelo Ministro da Defesa, Geraldo QUinta? - e S.E~. fOI Também não é estranho o fato de a maioria deles-
advogado de banqueiros por 38 ano_s, tirava d?s chen- hoje com 35, 40 anos _ continuar a fazer uso da droga, e
tesfavorecidos para dar a seus patroes -, senam vee- mesmo assim afirmam não serem dependentes. Como é
mentemente repudiadas pelos chefes militares. possível utilizar uma droga por quinze, vinte anos, e ter a

Aprendemos nas escolas militares que não po- coragem de dizer que não se é dependente?
demos abandonar nossos companheiros nem na Sr. Presidente, sabemos que mesmo quando a
guerra. Pergunto - não ao Sr. Geraldo. Quintão, que, pessoa usa a droga de maneira recreacional- neologis-
para mim, é o bobo da corte no meio das Forças id it do
Armadas: por que a tropa está sendo abandonada na mo pouco adequado, mas que tem s o mu o usa ,
paz? Como os jovens cadetes ~a Aer(:>ná~tica, do aquilo que os americanos chamam de week-end user,
Exército eda Marinha podem dedicar-se Inteiramente ou usuário defim de semana -, mas portempo prolonga-
a serviço da Pátria se seus chefes não os defendem do, não há dúvida de que se estabeleceu a tolerância.
em tempo de paz? Quero também salientar o fato de que, na reali-

Esperamos que esta Casa corrija tais distorçõe~. dade, esses usuários não conseguem parar. Então,
Já fiz contato com meu Líder e vou falar com os demaiS evidentemente, são dependentes. E ainda há outros
a respeito do assunto. Pretendo que a MP seja votada fatores na estrutura da apresentação da reportagem.
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Um deles, baseado em trabalhos realizados pela
Abraço, instituição que presidimos em Belo Horizonte. A
Abraço atende a usuários de drogas há mais de dez
anos - cerca de 5 mil pacientes. Desses 5 mi~ 59,9%
afirmaram que começaram com a maconha. l: aquilo
que os ingleses chamam de gateway drug, droga-pon
te, portão, passagem para as outras. Quase 60% dos
usuários de droga começaram com a maconha.

Além disso, temos conhecimento dos vários efe
itos dessa droga. Um deles é a capacidade de alterar
a percepção do tempo e do espaço, o que pode ser
extremamente grave para os motoristas. Nosso objeti
vo é alertar o público.

Nessa reportagem há várias distorções sobre o
uso da maconha, que se tem tentado legalizar ou libe
rar. Somos radicalmente contra, porque a legalização
de qualquer tipo de droga poderá trazer como conse
qüência os dois maiores fatores de risco, de abuso e
de dependência: disponibilidade e aceitação. Vejam
os exemplos do tabaco e do álcool.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Elias Murad,
o Sr. Enio Bacci, 3 0 Suplente de Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Marçal Filho, § 2 0 do alt. 18
do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra ao Deputado Enio Bacci.

O SR. ENIO BACCI (Bloco/PDT - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, comunico à Casa
que foram incluídos nas emendas individuais ao
Orçamento 420 mil reais para o Vale do Taquari, Rio
Grande do Sul. Tal verba irá beneficiar seis Municípi
os: Lajeado, Estrela, Encantado, Arroio do Meio, Cru
zeiro do Sul e Bom Retiro do Sul. Serão desenvolvi
dos projetos para a recuperação do Rio Taquari e
contenção de enchentes.

Graças à UNIVATES e à Fundação Pró-Rio Ta
quari, nosso projeto, a médio e a longo prazo, poderá
minimizar os efeitos desastrosos das enchentes no
Vale do Taquari.

Sr. Presidente, muito obrigado.
O SR. MILTON BARBOSA (Bloco/PFL - BA.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sf! e Srs.
Deputados, ocupo esta tribuna para trazer à aprecia
ção dos meus pares assunto que considero de gran
de importância.

Aproveito o instante para corroborar o discurso
do brilhante Deputado Elias Murad. Realmente, é tris
te saber que hoje existem pais ensinando os filhos a
fumar maconha.

Os atuais conflitos mundiais nada mais são do
que a continuidade de 40 séculos de história e de vio
lência. Com o fratricídio nasceu a humanidade, e ain
da hoje a humanidade continua se matando.

O último livro do Antigo Testamento encerra-se
com a promessa de que um profeta viria para pregar a
paz entre pais e filhos.

No cerne de todas as religiões e espiritual idades
está a paz. E nós religiosos e líderes espirituais per
guntamo-nos estarrecidos: por que então nós, cris
tãos, judeus e muçulmanos, somos responsáveis, se
não por todas as guerras, pelo menos pela maioria das
mais terríveis e hediondas que a História já registrou?

Há algo errado com a humanidade!
Quase todos os dias são publicados livros e arti

gos, e realizados seminários, congressos, painéis, de
bates e simpósios, como o que aconteceu recentemen
te no Espaço Cunural Zumbi, nesta Casa, vinculando
urbanização e violência. As conclusões desses estudos
quase sempre são de que as causas da ferocidade hu
mana são puramente materiais: má distribuição de ren·
da, exclusão social, má administração pública.

Não há dúvida de que todos esses fatores con
tribuem para a criminalidade. Temos constatado, po
rém, que um fator, talvez o mais importante, não tem
sido levado em consideração por cientistas políticos,
filósofos, sociólogos e psicólogos.

Refiro-me à paternidade irresponsável.
Quando os pais de Caim e Abel receberam a no

tícia de que um havia matado o outro, devem ter fica
do estarrecidos, horrorizados, a se perguntarem:
como? Nossos filhos foram criados juntos, brincaram
juntos, subiram em árvores e ali mesmo comeram dos
seus frutos. Correram pelos campos, tomaram banho
no rio. Não conheceram nenhuma necessidade. To
dos os bens do mundo estavam à sua disposição. Não
havia motivo econômico, político ou social que justifi
casse tal barbaridade. Entre eles não havia fronteiras
humanas nem geopolíticas. E a desgraça foi decor
rência de um ato religioso.

Até onde a paternidade irresponsável de Adão e
Eva contribuiu para a fatalidade?

Por que nesse assunto de violência, neste Par
lamento nacional e desta tribuna, recorro às lições bí
blicas para tratar de um assunto científico?

Primeiro, porque não há contradição entre uma
coisa e a outra. Segundo, porque 98,3% do nosso
povo é cristão e por isso sob este ângulo o assunto
pode ser melhor compreendido.

Depois de quatro milênios, a humanidade conti
nua contemporânea de Caímo Apesar de ter-se torna
do capaz de gerar cópias fiéis de seres humanos, de
ter visitado outro planeta, de estar viajando entre as
estrelas, não evoluiu nada no caminho da paz mundi
al, e ainda está no alvorecer da selvajaria.

O mundo é liderado por nações religiosas e mo
noteístas que nem por isso têm deixado de ser prota
gonistas da miséria humana.

Algo está errado, senhoras e senhores!
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Como errada deve ter sido a educação de Caim no Brasil, 98% das violências praticadas pelas crian-
e Abel não obstante a bondade de Adão e Eva. ças são perpetradas pelos próprios pais.. ,

Várias conclusões podemos tirar desses fatos. Exmo. Sr. Presidente, Exmos. Srs. Deputados,
Primeiro a bondade a calma a fatta de conflito dentro se não fizermos uma revolução no atual modelo de or-
de uma ~sa, de um~ nação, ~ão significa que tudo está ganização social, esta ordem deve tornar-se insus-
certo. O desequilíbrio mental pode apresentar-se como tentável em pouco tempo
simulação ou dissimulação. Ou seja, o indivIduo parece Essa é a idéia central do livro do sociólogo DeU
ser o que não é. A pessoa é o que não paree::~ ser. Em Giustina, "A Revolução do Terceiro Milênio", que se
tais condições, ser cutto ou religioso não significa abso- encaixa como uma luva ao quadro social do Brasil.
lutamente nada. É um problema de saúde mental. A Nação espera de nós uma ação objetiva e

Eis a questão! exeqüível para apagar das páginas de nossa História
A primeira conseqüência da paternidade irres- esse capítulo deletério.

ponsável é o que se convencionou chamar de meni- Esse ideal é suprapartidário, porque é patriótico.
nos de rua. . _ É o que tenho a dizer.

Não. há meninos de ~ua, até. porque a rua nao O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB _ PE.
gera me~lnos. O que há sao meninos abandonados Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, Sr"...!
pelos paiS, nas ruas. ... , e Srs. Deputados, a história da liberdade e da demo-

E não nos venham com a Idéia cavllosa de dizer cracia de nossa Nação está nas ações e na coragem
que os pais são inocentes por9~e são pobres..~~reza de alguns poucos que levantaram a Bandeira brasilei-
não é excludente de responsabilidade e de pUOlbllldade. ra com amor, e não naqueles que derramaram o san-

Devemos pensar em uma nova cultura paterna gue de nossos irmãos.
para o terceiro milênio, que, além de uma nova ordem Os saudosos da ditadura criticam nomeação do
soc~~1 e econômica, ~xige uma nova visão de respon- Ministro Aloysio Nunes Ferreira Filho.
sabllldade paternal, Independentemente do dever do Li, com indignação, a opinião do coronel Jarbas
Estado. Passarinho no Correio Braziliense de 20 do corrente.

. .Na procriaçã,o desproporcional à cdaa~c~~:~~ Saudoso dos dias negros da ditadura, o Sr. Jar-
cn.ar c:om amor.e~ta? gene,do at:>a~doO?, , bas Passarinho acusa, raivosamente, democratas e
olencla e da cnmlnall,dade infantil, Juvenil ~ dos aduttos. patriotas de terroristas, guerrilheiros e assaltantes de

. ~o mundo, estima-se ~ue nos próx!mos 50 anos bancos, que retornaram do exílio anistiados. Reclama
6 bllhoes de pessoas deverao estar no n1v.eI ge pobre- o coronel Passarinho que os "coitados" do soldado e
la. O planeta Terra é um mundo de 800 mllhoes de fa- do capitão que planejavam explodir o Riocentro rece-
mintos. . _ .. bem pensão de poucos centavos de reais.

Cerca de 100 mllhoes de cnança~ vivem e tra- Acostumado com os cassetetes, cachorros, tan-
bal~am ~as ruas por abandono dos paiS, sendo que ques, urutus, cavalos treinados para pisar estudan-
mUitas sao maltratadas por forças de segurança, mor- tes, trabalhadores e patriotas, o coronel Jarbas Pas-
rem na g~erra das drogas e desaparecem.. sarinho esquece da desgraça que os milicos impuse-

Na Asia, 70% da população está desnutnda. ram à Nação - dívidas interna e externa insuportáve-
Na África estima-se que dentro de poucos anos is, submissão internacional, comprometimento da so-

haverá 40 milhões de menores abandonados à pró- berania nacional com o capital estrangeiro - e recla-
pria sorte. ma dos poucos que conseguiram escapar das tortu-

Isso não por pobreza, porque somente no ano ras nos P?rões dos DOI-CODls e fizeram a revol~ção

de 1998 os africanos ganharam com diamantes e ou- democratlca para a retomada do poder, por meio do
tras riquezas minerais US$ 849 milhões, que gasta- voto popular.
ram com armas e drogas e em guerras fratricidas, nas Insinua o coronel Passarinho que ex-guerrilhei-
quais têm morrido milhões de filhos sem pais. ros e assaltantes de bancos hoje são nomeados mi-

Estudos do IBGE e de organizações não-gover- nistros com referências aos eminentes homens públi-
namentais dão conta de que só ~o _Brasil, d~ntro de cos Artur Virgflioe Aloysio Nunes Ferreira, que assu-
poucos anos, haverá cerca de 3 m!lhoes de ~nançase miram, respectivamente, a Secretaria-Geral da Presi-
adolescentes abandona~os nas areas rurais e ur~a- dência da República e o Ministério da Justiça. A estes,
nas. Essa é a ~onclusao ~ que chegaram vánas rendo minha homenagem, por terem lutado, arriscan-

~sN~r~i~~rd~C~~~~ç~~r~~~i~~~aa;~a~~~e~~a~:~~~: do suas próprias ~i~as, pelo resgate da d~mocracia e
22 de setembro último. do Estado de Direito.. Ao saudoso go!plsta J~~~as

O mais triste e aviltante à natureza humana, po- Passarinho, meu repúdiO pela extemporanea oplnlao.
rém, é que estudos semelhantes comprovaram que, Era o que tinha a dizer.
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O SR. XICO GRAZIANO (PSDB - SP. Sem revi- Também presto homenagem ao Prefeito de Pia-
são do orador.) - Sr. Presidente, após as vitoriosas catu, Eucrázio Garrrute, produtor rural; ao engenheiro
negociações havidas no exterior no âmbito da OMC, agrônomo da Casa da Cultura, Valdeir Santos; ao
relativamente aos setores de saúde e de educação, Presidente da Associação dos Produtores Rurais,
venho a esta tribuna para falar ao povo do interior do José Mansueto; ao Presidente da Associação dos Mi-
Estado de São Paulo. croprodutores da Cidade de Piacatu, Sr. José Ferrei-

Neste momento em que estamos satisfeitos ra; aos técnicos; e ao Governo de São Paulo.
com o rumo das negociações, que permitirão aumen- Registro ainda que não fosse o suor dos peque-
tar as exportações de soja e dos agronegócios brasi- nos produtores de quiabo de Piacatu muita coisa boa
leiros, quero defender importante produto do merca- não estaria acontecendo no País.
do interno: o quiabo. Muito obrigado.

. .Na qualidade de enge~~e!ro agr~nomo, ressalto O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pro-
a atividade agrícola do M~UnlCIPIOde Placatu, perto de nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Araçatuba, .Estado de Sao Paulo,. onde duzentos p_e- Srs. Deputados, nos próximos dias 22 e 23 do corren-
quenos agricultores produzem qUiabo, com a geraçao te o Ceará estará sendo sede do I Seminário Ibe-
de setecentos empregos. ro~americano de Direito Constitucional Econômico,

Estamos satisfeitos com o mercado internacio- que reunirá figuras preeminentes das letras jurídicas
nal e com a Organização Mundial do Comércio. O do continente, que debaterão temas previamente in-
Brasil está com mais vontade de exportar. Por isso, é seridos na programação do magno conclave.
~mp~rtante le~brarmos dos peque~os prod~ores do Como Presidente da AIDCE, o Prof. Francisco
mterlor ~o PaiS, trabalh~dores r~rals, parcelros.e. ar- Régis Frota Araújo vem-se incumbindo de todas as
renda~ános, qu~ se dedicam mUitas .vezes a atlvld~- providências que objetivam assegurar pleno êxito ao
des nao conhecidas. Quem em Brasília ou na fantástl- .. ..
ca São Paulo poderia imaginar que na cidade de Pia- expressIvo cometll:ne~~o, capa~ d: sugem alt~rnatl-

t t t
- d od vas tendentes a Viabilizar a cnaçao de um Tnbunal

ca u se ecen os empregos sao gera os com a pr u- C n' I B'I
ção de quiabo? ons I uClona para o rasl.

Quero prestar homenagem a esses produtores Há. uma ex~ectativa de ~ue magistrados de
d p' t H' d' '. t éd' d CEAGESP. Costa Rica, BoHvla, Peru e Chile possam permutar

e laca u. a las, por In erm 10 a , h' t t d" d' - tit·
empresa do Governo Federal que pertenceu muitos con eclm~n.os .no er~eno a Juns Iça0 c~ns UCIO-
anos ao Governo de São Paulo, lançamos no Munid- nal, pela vlv~ncl~ que Já possuem de questoes de ta-
pio programa de melhoria de qualidade para esse manha relevancla.
produto. Já é o 21 0 produto que recebe condições Dentre os convidados especiais, destaca-se o
adequadas de classificação. Foram estabelecidas Senador Bernardo Cabral, relator da Assembléia Na-
normas e padrões de classificação de embalagem, cional Constituinte e jurista renomado, hoje com o pe-
optando-se pela mais adequada ao mundo moderno, sado encargo de emitir parecer, na Casa legislativa a
a fim de que as vendas fluíssem e fossem favoráveis que pertence, sobre a Reforma do Judiciário, já exa-
aos agricultores. minada pela Câmara dos Deputados, em dois turnos

Parece pouca coisa, mas produtores das asso- de votação, ainda no primeiro seme~tre da presente
ciações aumentaram seus lucros de 30% a 50% ape- fase de trabalhos do Congresso NaCional.
nas por investir em qualidade da embalagem. Eles As discussões que se travarão, na oportuna pro-
passaram a comercializar o quiabo no mercado de moção, centrar-se-ão no tema Justiça Constitucional
São Paulo em caixas de papelão adequadas, e não e Economia, sendo de esperar que as adesões ultra-
mais rias famosas caixas K, que os técnicos do setor passem as previsões dos que dirigem a AIDCE, num
não gostavam. Hoje, para a agricultura em geral, es- justificado otimismo, se levadas em conta a presença
pecialmente os pequenos agricultores, mais difícil do dos palestrantes e a relevância dos assuntos selecio-
que produzir é vender de forma correta. nados para debate.

A CEAGESP tem contribuído para a melhoria da Ressalte-se que a sugestão relacionada com o
qualidade dos produtos destinados ao mercado inter- surgimento de um Tribunal Constitucional para o Bra-
no brasileiro. Os produtores de quiabo piacatuenses, sil há sido oferecida por magistrados, juristas, advo-
com muito orgulho, estão gerando empregos e aju- gados, enfim, por quantos consideram a proposta
dando nosso Brasil a ir para frente. perfeitamente ajustável à realidade brasileira.
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Convém lembrar que a Universidade Federal as nas áreas de pesquisa e, principalmente, de trans-
do Ceará, através da Faculdade de Direito e do De- ferência de tecnologia para o setor privado. Rodadas
partamento de Direito Público, bem assim do Curso de negócios, inclusive, ocorrerão com empresários
de Especialização em Direito Público, co-patrocina nacionais, de diversas regiões do PaIs, e internacio-
o importante evento, cuja realização ocorrerá no nais que acreditam na potencialidade da região.
Auditório da Escola Superior da Magistratura do Não podemos deixar de destacar a atuação da
Estado do Ceará. EMBRAPA, que vem desenvolvendo importante tra-

Pretendo, Sr. Presidente, igualmente fazer-me balho na pesquisa e na exploração sustentável do
presente ao Seminário, a fim de acompanhar as dis- solo roraimense. A Amazônia, como bem diz o Pre-
cussões ali travadas, na minha condição de segundo sidente da entidade, Dr. Alberto Duque Portugal,
signatário da Carta Cidadã, antecedido apenas pelo "não pode ficar lá, simplesmente, como uma reser-
inolvidável Ulysses Guimarães, construtor da demo- va; ela precisa ser preservada concomitantemente
cracia no PaIs. à geração de riquezas para o Brasil". São largamen~

Ao deixar Fortaleza, com destino a Brasflia, no te reconhecidos os logros desta instituição voltada
último domingo, recebi do Prof. Régis Frota convite à terra que orgulha o Brasil no cenário da pesquisa
especial para também me fazer presente à soleni- mundial.
dade de encerramento dos trabalhos, na sexta-feira Temos que ressaltar também a importante atua-
vindoura, recolhendo as formulações básicas, ine- ção do SEBRAE no contexto do desenvolvimento co-
rentes à criação, entre nós, de um Tribunal Constitu- mercial e industrial de Roraima, incentivando com se-
cional. gurança técnica os investimentos na Unidade Federa-

Tendo a amplitude ea abrangência de um certa- tiva mais setentrional do PaIs.
me internacional, entendi de meu dever registrá-lo Insere-se também no contexto a atuação da
desta tribuna, na convicção de que os seus auspicio- Universidade Federal de Roraima, que, embora nova,
sos resultados serão considerados para exame pelos incentiva seus acadêmicos no espírito desenvolvi-
Poderes Judiciário e Legislativo, aos quais a matéria mentista correlacionado ao meio ambiente.
estaria mais dir~ta~ente vinculada, nesta etapa inici- São, portanto, essas três instituições conjuga-
ai de su~ aprecl.açao. .. .. das um manancial de substrato e de segurança ao

Sa.udo, pOIS, o~ ~artlclpant.es ~o Semlnár~o I~e- êxito do Amazontech, que, sem dúvida alguma, trará
ro-a~encano d~ Direito C~nstltuclo~al Economlco, novos horizontes ao potencial desenvolvimentista da
reunidos, a partir de amanha, na Capital cearense. região, mais particularmente, do nosso Estado, Ro-

O SR. ALCESTE ALMEIDA (Bloco/PL - RR. raima.
Pronuncia o seguinte discurso.) -: ?r. Presidente, A infra-estrutura obtida pelo Linhão de Guri e
Sras: e.Srs. Deputa~os, sob os ausplclOS da Empresa pela BR-174 não poderia ser desconsiderada no con-
Bras~lelra de ~e~qulsa Agro.pe~uán~ - EMBRAPA, do texto dessa realização, e o Amazontech, em bom mo-
Serviço BraSileiro de ApoIo a.s MI~ro e Pequenas mento, agrega a soma de realizações alcançadas
Emp~esas -:- .SEBRAE e da Universidade Federal ~e como pauta de uma receita a investimentos com
Roraima, fOI I~stalado ontem e se estenderá até o dia prognóstico de amplo sucesso.
25, em Boa Vista, o Amazontech. . Quero, portanto, congratular-me com os organi-

Esse evento é o res~ltado de esforços cO~Juntos zadores do conclave, alertando aos investidores do
de toda~ essas áreas~ ~Isando ao des~~volv~mento País e do mundo que Roraima é a ''Terra Prometida".
sustentavel da ~mazonla, ~o.m a partlclpaçao dos O momento é agora. Empreendedores do Brasil, se
Estados de Roraima, Rondoma, Acre, Mate:> Gr?sS?, quiserem lucros, invistam no solo roraimense.
Tocantins, Pará, Amapá e Amazonas, com influenCia .
na Venezuela e na Guiana, países limítrofes à Unida- ParabeniZO os promotoresdo Amazontech, que
de Federativa que aqui represento. ~essaltam o gran~e momento pelo qual passam Rora-

O SEBRAE-RR, a EMBRAPA e a Universidade Ima e a Amazôn~a. .
Federal de Roraima venceram todas as dificuldades, Era o que tinha ~ dizer.
pela força de vontade e pelo trabalho que devotaram O SR. LÉO ALCANTARA (PSDB - CE. Pronun-
à organização, e nós todos da região temos certeza cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
de que os resultados serão satisfatórios, sob o ponto Deputados, ocupamos este espaço hoje para desta-
de vista econômico, social e político. Sem dúvida al- car a extrema relevância do trabalho desenvolvido, de
guma, serão abertas oportunidades de novas parceri- forma conjunta, pela Secretaria Especial de Desen-
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volvimento Urbano da Presidência da República e dos, há que se implantar, também, modelos democrá-
pela Caixa Econômica Federal para divulgação da Lei ticos, participativos, de gestão urbana.
n° 10.257, auto-intitulada Estatuto da Cidade. O Poder Público, em todos os níveis, precisa co-

Nos meses de setembro e outubro deste ano, a locar-se não como soberano, mas, sim, como parcei-
SEDU e a CEF promoveram 36 seminários em todo o ro da sociedade civil. Essa diretriz deve estar concre-
Brasil, nos quais Prefeitos, secretários municipais, tizada na elaboração dos planos diretores municipais,
Vereadores, administradores públicos e técnicos do do planejamento metropolitano e, também, de todos
setor debateram intensamente o conteúdo da nova lei os programas setoriais associados ao desenvolvi-
e suas repercussões na gestão de nossas cidades. mento urbano.

Com essa iniciativa, o Poder Executivo Federal Exatamente com essa preocupação, foi instituí-
começa a implementar uma nova e importante forma do pelo Governo Fernando Henrique Cardoso, recen-
de atuação junto aos Municfpios: o apoio técnico, por temente, um conselho nacional, direcionado especifi-
meio do fornecimento de informações e do intercâm- camente às questões urbanas. Os mecanismos de
bio de experiências. gestão democrática da cidade precisam estar presen-

Complementando esse tipo de atuação junto tes, também, em nível federal.
aos Municípios com o suporte técnico aos Estados, A partir de diretrizes lançadas por esse novo
no que se refere à gestão metropolitana, atualmente conselho, a Secretaria Especial de Desenvolvimento
também em implementação na SEDU, no âmbito do Urbano da Presidência da República deve procurar
Programa de Gestão da Polftica de Desenvolvimento atuar, sobretudo, no apoio técnico e financeiro a Esta-
Urbano, o Executivo Federal estará contribuindo, e dos e Municípios.
muito, para o enfrentamento de nossos complexos Isso vale não apenas para a SEDU. A Caixa
problemas ur~anos.. ° _. Econômica Federal, como ficou evidente no compe-

N.um Pais onde mais de ao }lo da, populaç~o vive tente trabalho de divulgação do Estatuto da Cidade,
ou, mUitas vez~s, a~~nas mal sobre~lv~, em cidades tem um papel importantíssimo a desempenhar nesse
ca~~ vez mais caotl~~s,. a atuaçao_ Integrada de suporte das ações estaduais e municipais.
~nlaol Esta.do~ e MU~lclplos.n~ questao ~rbalna pre- Temos certeza de que, diante da magnitude de
Clsa assumir ~Imens~o de pnondade nacl~na . nosso drama urbano, as questões aqui comentadas,

O própno co~teudo do E~ta~ut~ da_Cidade refl~- necessariamente, estarão presentes nos debates do
te essa preocupaçao. A nova lei nao I~poe regras ríg~- próximo ano eleitoral. Na verdade, devemos exigir
das, modelos fechados a serem seguidos pelos MUnl- que isso ocorra.
cípios. Ao contrário, na construção da lei, o Congres- E tr h d'
so Nacional optou por regular, fundamentalmente, r~ o qu~ n amos a Izer.
instrumentos urbanísticos que possam ser utilizados MUito obngado.
pelos Municípios, de acordo com suas necessidades. O SR. ooíuo BALBINOTTI (PSDB - PR. Pro-
E, mais do que isso, optou por instrumentos flexíveis nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
o suficiente para serem adaptados pelos Municípios Srs. Deputados, a Constituição Federal, em seu art.
às peculiaridades locais. 127 e seguintes, dispõe sobre o Ministério Público

O Legislativo fez uma opção clara - e correta - como instituição permanente, essencial à função ju-
por municiar as esferas locais de governo. Com a en- risdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da or-
trada em vigor da Lei n° 10.257, os Municípios pas- dem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sam a ter nas mãos um poderoso instrumental jurídi- sociais e individuais indisponíveis.
co, que, se bem utilizado, conseguirá não apenas Ao confiar ao Ministério Público a defesa da or-
controlar a especulação imobiliária, com todos os dem jurídica, a Constituição Federal investiu-o numa
seus efeitos perversos, como também otimizar os re- das atribuições mais nobres e relevantes, qual seja a
sultados da atuação do Poder Público nas áreas de de zelar pelos interesses de todos os cidadãos. Nes-
habitação popular, saneamento básico e transportes sa medida, sua atuação é de fundamental importân-
urbanos. cia no Estado de Direito para a garantia das institui-

Não obstante seus méritos, senhores, devemos ções, da ordem e da paz social.
alertar para o fato de que a lei sozinha não é suficien- Todos nós, brasileiros, testemunhamos as modi-
te - nem poderia ser. ficações que vêm ocorrendo no País em termos de

Para que os instrumentos constantes do Estatu- maior exigência de ética por parte de todos que têm
to da Cidade tenham os resultados positivos espera- sob sua responsabilidade a gerência da coisa pública.



TERMO DE ACORDO

TERMO DE ACORDO A QUE SE
REFERE A ORADORA:

O Ministro de Estado da Previdêncida e Assis
tência Social e o Comando Nacional Unificado de
Greve da Seguridade Social acordam a seguinte pro
posta a ser submetida às assembléias de base para
apreciação:

1 - Envio de Projeto de Lei, exclusivo, estrutu
rando a carreira do sevidor previdenviáriom com grati
ficação variável com parcela fixa de 30%, aplicpavel a
todos, inclusive os atuais aposentados e pensionis
tas, fixando-se em 60 pontos a gratificação dos ativos
até a regulamentação;

2 - Os servidores que em 8 de agosto de 2001
percebiam adiantamento pecuniário previsto na Lei
7.686/89, sem prejuízo da continuidade das ações ju
diciais, não sofrerão redução em sua remuneração,
tomados os valores praticados em 31 de janeiro de
2002, por decisão administrativa de qualquer órgão
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Infelizmente, muito ainda precisa ser feito. Não rara- Ministério Público. Envio-lhe meus cumprimentos e
mente, tomamos conhecimento de fatos altamente votos de continuado sucesso em sua brilhante e i1iba-
desabonadores da conduta de pessoas que deveri- da carreira profissional.
am, em respeito à lei e à sociedade, zelar pela hones- Aproveito a ocasião para estender essas home-
tidade e moralidade na condução dos assuntos ine- nagens ao Dr. NataHcio Claro da Silva, Procurador do
rentes à administração pública, mas que deixam de Ministério Público Federal, pelos relevantes serviços
fazê-lo. prestados à comunidade de Maringá.

Refiro-me especificamente ao escândalo que Muito obrigado, Sr. Presidente.
aflorou na cidade de Maringá, no Paraná, envolvendo A SRA. LAURA CARNEIRO - Sr Presidente
desvio ~e yultosos r~ursos, pela denúncia do Pro- peço a palavra pela ordem. . ,
m~tor Publico Dr. Jose ~~r~cld~ d~ Cruz, da Promo- O SR. PRESIDENTE (M I F'lh ) -li V E..a
tona de Defesa do Patnmomo Publico. arça I o em. Ao

E . . I 'd d a palavra.stlma-se que as Irregu an a es começaram
há mais de 16 anos. Inúmeras pessoas estão envolvi- A SRA. LAUR~ ~ARNEIRO (Bloco/PFL. - RJ.
das nos procedimentos ilícitos. As acusações são tão Pela or~em. Sem revl~ao do orador.) -:- S!. Presldent~,
graves que o processo penal chegou à fase de quebra na quahd~de de Pre~ldente da ~omlssao de Segun-
de sigilo, da indisponibilidade de bens e até de pri- dade SOCial e Famí.ha, parabenlz~ ~ Governo, na~
sões. Atualmente, as investigações prosseguem para p~ssoas do Sr. PreSidente da Republlc~ e do S~..MI-
alcançar tantos quantos tiveram participação nos de- mstro Roberto Brant, .e o Coma~do NaCional Unlflc~-
Iitos praticados, como também para apurar o destino do de Greve da Segun~ade SOCial, ~ue ontem, depoiS
do dinheiro desviado que, segundo levantamentos ~e. nove horas de reunla~, d~ qual tive a honra de par-
preliminares, se encontra espalhado por diversos tlclpar, em nome da Coml~sao,chegou a um termo de
Estados e também em contas no exterior acordo que está sendo hOJe levado a todas as assem-

~ .,..' . bléias de base do País. Tal acordo possibilitará o fim
A populaça? de Mann,g~ fOI surpreendida ~uan- de 105 dias de greve na Previdência.

do esses fatos vieram a publico. Realmente, nao se . . a . ,
aceita mais a falta de transparência, seriedade e de- . Sohclto a V. Ex ,que determine o reg1Str,? nos
cência no uso do dinheiro que o povo carreia para os AnaiS da Casa do ref~ndo term? d.e acor~, ':'- Ca_mara
cofres públicos. dos D~p~tados t~ve Impo~antlsslmaP?r1IClpaçao na

É... negoclaçao, por intermédiO de seus lideres, garan-
inadmissível, portanto, que aqueles ~ue ch~- tindo os recursos necessários para a realização des-

gam ao poder pelo voto popular, numa manifestaçao se acordo
de confiança, traiam seus eleitores, desviando-se das .
finalidades dos mandatos conquistados, gerando,
com isso, o descrédito no processo político responsá
vel pela escolha daqueles que devem ser os guar
diões dos mais legítimos interesses da sociedade.

Mas se é verdade, Sr. Presidente, que a comuni
dade de Maringá ficou abalada, revoltada e indignada
com o escândalo, não é menos verdade que teve jus
to motivo para se orgulhar, em virtude da conduta
exemplar do Promotor José Aparecido da Cruz.

Efetivamente, o ilustre Promotor Público possui
notável folha de serviços prestados à comunidade de
Maringá, especialmente no que se refere à defesa do
patrimônio público.

Por tudo isso, eu não poderia silenciar, deixando
de manifestar minha solidariedade com a comunida
de de Maringá. Por outro lado, o momento é por de
mais oportuno para, do Congresso Nacional, lançar
minha palavra de homenagem ao Dr. José Aparecido
da Cruz, pela competência e bravura demonstradas
no enfrentamento do grave problema em foco. O Dr.
Cruz honra e dignifica a comunidade de Maringá e o
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do INSS em virtude da opção pela carreira providen- cedem-se e colocam contra a parede segurados do
ciária, recebendo a diferença que resultar; INSS, estudantes das universidades públicas, enfim,

3 - A jornada de trabalho dos integrantes da car- a paz e o sossego da população.
reira previdenciária fica regulada pelos dispositivos Para contrabalançar a situação caótica, à beira
pertinentes vigentes em 20 de novembro de 2001; do completo descontrole, o Governo vem apelando

4 - Os critérios de produtividade serão utiliza- para oautoritarismo. Anuncia medidas de força, ame-
dos exclusivamente para gratificação e progressão na aça grevistas com a demissão, solta os cachorros e
carreira, não podendo ser utilizados para fins de de- fecha os cofres públicos.
missão; Não quero, Sr. Presidente, não pretendo, Sras. e

5 - a opção paela carreira far-se-á por termo de Srs. Deputados, dar à questão uma coloração ideoló-
poção formulado em conjunto com representates da gica. Pertenço a um dos partidos que dão sustenta-
FENSPS e CNTSS; ção ao Governo, mas não posso deixar de registrar

6 - Compromisso de criação de casse especial, meu desconforto com a situação. Não posso, porq~e
caso se encontre fórmula jurfdica segura para impedir me pare_ce - ~ a toda p.essoa de bom senso p~r~~na
o reposicionamento do servidor por decisão judicial - qu~ nao adianta VOCiferar contra as consequenclas
para a nova caseel; se nao se combatem as c~usas. •

7 - Fica acordada a formação de comissão A greve ~ue os serVidores vem promoven.do há
paea regulmentação da carreira, denominação e a fo- tanto tempo nao é, cert~mente, algo q~e esteJ~ tra-
rema de pagamento da diferença prevista no item 2, ze~do ~on~orto e comodidade ~os wevlsta~. Sao fa-
composta por servidores do Ministério da Previdência ~fllas mtelras atormentadas, sao d.las d..e mcerte~a,
e Assistência social e do Ministério do Planejamen- sao pessoas que pa~sam por uma ~Itu.açao que beira
to m Orçamento e Gestão e das entidades FENSPS e o desespero e aproxima-se da angustia.
CNTSS' É óbvio que os movimentos paredistas não es-

a ~ Na reabertura das agências, a prioridade tão s~ndo ~antidos por amor ao e~rte. É eviden!e
será o atendiemnto aos segurados' qu~ ~mguem .se met~ em greves ta.o I~~gas se nao

. ' . eXistirem motivos muito fortes, que Justifiquem o es-
9 - As_ agênCias do ISSS, ter~ln~da a grev~, forço ou que o tornem inevitável.

permanecerao abertas por 12 horas dlánas. Os servl- . .
dores se comprometem a repor o serviço acumulado Assim, faço minha a voz dos nobres. pares que
(do recebimento à concessão) até sua normalização' me antece?eram nes~e clamor, para pedir ao Chefe

. . 'do ExecutIvo que reflita, antes de se aventurar na
. .10 - O pagament? dos sala~los ~erá efetuado adoção de medidas mais extremadas. Do que os
Imedlatame~teapós o fIm da par~hsaçao; _ . servidores públicos precisam, Sr. Presidente, não é

11 - FIca acordado que nao acorrerao qual- de chicote. As dimensões dos movimentos reivindi-
quer tipos de pu~i~ão ~u de discri~inaçãode d~- catórios dão notfcia de que há uma situação grave,
correntes d.a partlclpaçao dos serVidores no movl- que não se resolve na pancada, mas por meio do
mento grevista. diálogo.

O SR. PRESI~ENTE (Marçal Filho) - Concedo E o diálogo, no que diz respeito ao Governo, não
a palavra ao Sr. Joao Mendes. pode seguir ignorando a necessidade de atender a ai-

O SR. JOÃO MENDES (Bloco/PFL - RJ. Pro- gumas reivindicações básicas. Deve-se oferecer,
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e como condição mfnima, alguma polftica salarial à ca-
Srs. Deputados, os recentes atentados a Nova Iorque tegoria. É essa a maneira de resolver o impasse, e
e o caos econômico que a eles se seguiu retiraram da não a edição de medidas provisórias ou de decretos
agenda polftica uma série de prioridades que não po- desprovidos de oportunidade.
deriam ter sido preteridas. V. Ex!! se lembram bem de Temos que deixar no passado, Sr. Presidente,
quantos pronunciamentos se sucederam, por exem- temos que apagar da nossa realidade polftica e social
pio, acerca da questão salarial dos servidores públi- a insensibilidade com que eram tratados os movimen-
cos, antes que os aviões suicidas se chocassem con- tos reivindicatórios de trabalhadores até há muito
tra as torres. pouco tempo. Insistir no procedimento atual não é re-

Pois bem. Passados já mais de dois meses des- solver o problema das greves, mas perpetuá-lo. Ou o
de aqueles trágicos eventos, quase não se ouve mais Executivo entende essa verdade tão elementar ou es-
falar desse tema, mas nem por isso ele se tornou me- taremos diante de um quadro ainda mais grave, e o
nos espinhoso. Greves na administração pública su- preço pago pelos segurados e pelos demais usuários
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dos serviços públicos afetados haverá de ser cobrado Sr. Presidente, a Semana Nacional da Cons-
durante o exercfcio do voto. ciência Negra é também marcada por mais um ata-

Muito obrigado. que do Governo FHC contra os trabalhadores. No dia
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do 3 de outubro, o Governo encaminhou ao Congresso

orador.) - Sr. Presidente, solicito transcrição de do- Nacional, em regime .de urgência constitucional, o
cumento da Associação Nacional dos Magistrados Projeto de Lei n° 5.483/01, que promove alterações
da Justiça do Trabalho, da Associação Nacional dos na Consolidação das Leis do Trabalho. Em apenas
Procuradores do Trabalho e da Ordem dos Advoga- três artigos, o Governo elimina o art. 7° da Constituí-
dos do Brasil, no qual consta a clara posição do Pre- ção Federal, permitindo que o acordo ou convenção
sidente do Supremo Tribunal Federal e do mundo coletiva de trabalho seja negociado abaixo da lei.
jurfdico do Pafs contra esse projeto que revoga a Com isso, nobres colegas, as relações de trabalho se-
CLT e acaba com todas as leis derivadas da Consti- rão precarizadas e o capital se sobreporá ao trabalho.
tuição Federal. A livre negociação pretendida pelo Governo Federal

O Pafs está em movimento. O Governo cutucou não passa de mero disfarce do atendimento dos dita-
com vara curta o conjunto dos trabalhadores. Caxias mes do neoliberalismo, que, em nome de um fenôme-
do Sul, minha cidade natal, parou na manhã de hoje. no chamado globalização, expõe os pafses pobres às
As principais Capitais estão promovendo passeatas regras daqueles que detêm o capital. Já disse aqui
contra a intenção do Governo de acabar com a CLT e uma centena de vezes que falar em livre negociação
com o art. 7° da Constituição Federal. em um pafs como a Inglaterra, os Estados Unidos, a

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, passo a Alemanha é uma coisa. Defendê-lo no Brasil, que
abordar outro assunto. O Dia Nacional da Consciên- paga aos seus trabalhadores o menor salário mfnimo
cia Negra remonta aos 306 anos do nascimento do da América Latina é outra, e assemelha-se a uma
grande herói negro Zumbi dos Palmares. Vivemos perversidade nunca vista neste Governo. Se aprova-
tempos de mudanças. O mundo quer a paz, a justiça do o projeto, FHC assume o ranking de pior Presi-
social e a eqüidade. O povo afro-brasileiro quer o es- dente da República que este Pafs já teve. Advogados,
paço que lhe foi negado após o que a história ensina e juristas, juizes, sindicalistas de várias correntes e po-
chama de Abolição da Escravatura. sições são unânimes em afirmar que as relações de

Apresentamos à Casa, em 2000, o Projeto de trabalho sujeitarão o trabalhador à vontade do empre-
Lei n° 3.198, que está sendo discutido em Comissão gador. E af lembramo-nos da época da escravidão e
Especial e que institui o Estatuto da Igualdade Raci- reportamo-nos ao manifesto da Confederação Nacio-
aI. Este projeto prevê um sistema de cotas para ne- nal dos Trabalhadores no Comércio que destaca que
gros na educação, no trabalho, nos meios de comu- a proposta do Governo é o retorno à escravidão. As
nicação social, na poIftica, além de prever a indeni- relações de trabalho ficarão à mercê da vontade dos
zação aos afro-descendentes. Cria, também, meca- empregadores, para impor aos trabalhadores as suas
nismos para estudo e controle de doenças que afe- condições.
tam a população negra, como diabetes, anemia falci- Aproveitamos a oportunidade para cumprimen-
forme e outras." tar a Sra. Sandra Félix, professora de música na Uni-

Infelizmente, Sr. Presidente, quando dizemos versidade Cruzeiro do Sul e no Teatro Municipal de
que o Brasil não é um pafs multirracial e que não im- São Paulo, que nos enviou duas bonecas negras:
plementou a democracia racial em seu território, não uma Fofolete e uma Barbie. Além disso, recebemos
estamos sendo negativistas e, muito menos, radica- dela a relação de bonecas negras vendidas em paf-
is. O racismo existe, Sras. e Srs. Parlamentares, ses da Europa e nos EUA.
mesmo que de.fo~ma subliminar. Se não, ~ejamos: o Deixo, portanto, meus agradecimentos à musi-
programa No LImIte, levado ao ar no dor:mngo, 18 de cista Sandra Félix, na certeza de que tanto a Fofolete
novemb.ro, mostrou exatame~t~ a maneira como ele quanto a Barbie serão muito bem recebidas pela mi-
se manifesta. Uma das participantes do programa, nha neta Gabriela.
Cláudia Lúcia, ao se referir ao participante negro
chamado Fábio, diz que ele é muito bonito, é modelo, ~onclamo.m~us nobres pares a votarem contra
tem uns dentes brancos (e isso nos lembra os critéri- o Projeto de Lei n 5.483/01, que desregulamenta a
os utilizados pelos escravagistas para a compra de CLT.
escravos), mas que não gostaria de ver sua filha ca- Estes os meus registros no dia de hoje
sada com um negro. Obrigado.



A aprovação do Projeto de Lei 5.48612001, de
autoria do Poder Executivo, representaria o fim de 60
anos de direitos garantidos pela CLT.

Além de ser uma afronta flagrante à Constitui
ção Federal de 1988, o projeto ignora o absoluto de
sequilíbrio de forças existentes nas relações entre
patrões e empregados por este Brasil afora, que per
mite, mesmo após 306 anos da morte de Zumbi dos
Palmares, convivermos com situações reais de es
cravidão.

Para manifestar a contrariedade a essa propos
ta, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça
do Trabalho (ANAMATRA), a Associação Nacional
dos Procuradores do Trabalho (ANPn, a Associação
Brasileira dos Advogados Trabalhistas (ABRAn e a
Ordem dos advogados do Brasil (OAB) realizarão Ato
Público nesta terça-feira, dia 20 de novembro, no Cor
redor das Comissões da Câmara dos Deputados. To
dos os parlamentares e a sociedade brasileira estão
convidados a participar.

Data: 20-11-2001
Local: Corredor das Comissões da Câmara dos

Deputados Hora: 17h.

O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, venho ao plenário abordar o alcance do con
senso na figura do acordo celebrado entre o Ministé
rio da Previdência e Assistência Social e servidores
do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS),
que se mantinham em greve desde agosto passado.

Este referido acordo entre o Ministério da Previ
dência e os servidores do INSS se constituiu em um
passo concreto em direção ao fim da paralisação na
cional iniciada em oito de agosto, que deixou sem
atendimento milhões de brasileiros. Em paralelo, tal
acordo representa a possibilidade concreta de rea
bertura das agências a partir da próxima semana, eli
minando, desejamos crer, qualquer possibilidade de
nova interrupção destes serviços públicos.

Como Deputado Federal eleito pelo norte, no
roeste e centro-norte do Estado do Rio de Janeiro
situo-me permanentemente próximo às minhas ba~
ses e sustento ligações diretas com diferentes mo
vimentos da terceira idade, e compreendo, como
ninguém, os danos do movimento grevista aos mi
lhares de idosos de minha região, que ficaram im
possibilitados de ser atendidos em demandas como
pedidos de benefícios, de revisão de valores mar-
cação de perícias médicas. '
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O Por isso, Sr. Presidente, parabenizo o Ministro
ORADOR: da Previdência, Sr. Roberto Brant, e a direção da

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Segu
ridade Social (CNTSS) pelas negociações travadas

. em seguidas reuniões e pela preservação, no acordo
fechado, de direitos assegurados aos previdenciários,
resguardando-se igualmente o pleno atendimento
aos segurados e pensionistas do INSS.

Entendemos que várias das reivindicações
apresentadas pelos previdenciários são justas, princi
palmente em face da importância da natureza social
das funções que exercem no âmbito do serviço públi
co federal. Mas fomos contrários, desde o primeiro
instante, a quaisquer atos programados para marcar
as posições da categoria que, inaceitavelmente, refle
tissem na incidência de prejuízos aos milhões de
usuários do INSS em todo o Brasil.

Entre os principais pontos desse acordo encon
tra-se, dentro das premissas anteriormente por mim
apresentadas, a determinação pelo Ministério da Pre
vidência e Assistência Social de que todos os
postos do INSS permaneçam abertos em um regime
de atendimento diário de 12 horas, para que seja re
cuperado o tempo perdido e que todos os serviços se
jam repostos em face da paralisação nacional.

A gestão do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, em seus dois mandatos, tem sido pautada
por um indelével comprometimento não somente com
o desenvolvimento social, mas com a consolidação
de uma agenda social em que sejam ampliadas as
conquistas da sociedade brasileira em campos como
a saúde, a educação, a assistência social.

Esta sensibilidade do Governo Federal permeia
ainda a compreensão do alcance social das ações
executadas pelo INSS em todo território nacional. Por
isso, avaliamos favoravelmente o termo final do acor
do entre previdenciários e o Ministério da Previdência
e Assistência Social, em que podemos destacar a ca
pacidade de cessão a pontos tidos inicialmente como
polêmicos, mas que foram superados. Por exemplo, a
solicitação da categoria de que não fosse enquadra
da nas leis d~ CLT e sim que fosse alinhada ao Regi
me Jurídico Unico (RJU), como também o aumento
do teto de pontos previstos na nova gratificação por
desempenho, que permitirá inegáveis ganhos na re
composição salarial dos previdenciários.

Destacamos ainda a capacidade de negociação
do movimento grevista, que entendeu ser somente
possível o desbloqueio de salários quando as ativida
des fossem retomadas, sendo reiniciados os atendi
mentos aos aposentados, pensionistas e segurados
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do INSS que não podiam mais pagar o elevado custo imóveis, caso não sejam encontradas outras fontes
social do sacrifício de seus direitos. de recursos.

Quero concluir este pronunciamento, Sr. Presi- Nunca é demais lembrar que a indústria da
dente, enfatizando meu contentamento para o acordo construção civil atua como locomotiva engatada a
que pôs fim à greve nacional dos servidores do INSS, enorme comboio: uma vez posta em marcha, puxa
uma instituição pública das mais importantes para o atrás de si vários segmentos produtivos da economia.
cidadão brasileiro, principalmente aquele das cama- A produção de cimento e materiais que dele se utili-
das mais carentes de nossa sociedade, e um instru- zam, como pisos cerâmicos, coberturas de fibroci-
mento de benetrcio social que não poderia ter suas mento; a siderurgia e metalurgia; a indústria química,
ações por mais tempo postergadas. com todos os produtos plásticos - conduítes, canos,

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e tintas e vernizes, etc.
Srs. Deputados. . É com grande expectativa que aguardamos a

O SR. SIMÃO SESSIM (PPB _ RJ. Pronuncia o imp~eme~tação das m~di~as ~ecessárias para que
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- o~ flnancla~entos hablt~clonals voltem a ser conce·
putados, no dia 27 de setembro passado manifestei dldos o ~als b~eve posslvel.
desta tribuna minha satisfação com a futura atuação MUito obrigado.
do Governo Federal no campo do financiamento habi- O SR. WANDERLEY MARTINS (Bloco/PSB -
tacional. Com efeito, a idéia de utilizar recursos do RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT para o finan- Sras. e Srs. Deputados, trago a esta tribuna preocu-
ciamento da casa própria é uma iniciativa que merece pação referente às dificuldades que a indústria fono-
total apoio polrtico dos membros desta Casa, como gráfica e sobretudo a classe artística têm sofrido com
disse naquela ocasião, sem distinções ideológicas ou a prática criminosa da cópia e venda de CDs ilegais,
partidárias, em função dos resultados que a imple- que se tem tornado rotina com a popularização da
mentação de tal idéia traria para o País. tecnologia.

Desde que a Caixa Econômica suspendeu os fi- O comércio em larga escala dos chamados CDs
nanciamentos habitacionais para as famílias com ren- piratas movimenta hoje cifras astronômicas e causa
da mensal entre dois mil e três mil duzentos e cin- um prejuízo gigantesco às gravadoras e, conseqüen-
qüenta reais, por estar sobreaplicada, o Governo co- temente, aos artistas.
meçou a estudar opções de uso de recursos para a Diariamente, temos visto por todo o Brasil apre-
continuidade dos financiamentos, como empréstimos ensões de camelôs que comercializam nas ruas e
do Banco Mundial ou do Tesouro Nacional. Os primei- nas feiras esse produto ilegal, como a que foi noticia-
ros apresentam a desvantagem de risco de desvalori- da ontem no Jornal Nacional.
zação cambial, o que, pelo prazo dos empréstimos, Essa discussão parece muito com a de outros
os tornam desaconselháveis. Já os recursos do Te- delitos, podemos até dizer com a do narcotráfico, em
souro custam mais que os da caderneta de poupan- que na grande maioria dos casos só é preso o peque-
ça, fazerido com que os novos empréstimos fossem no traficante ou o consumidor.
muito.mais caros do que os anteriores, situação im- Assim também parece nesse caso de pirataria
possível de ser explicada para a sociedade. A possibi- em que todos sabemos que esse megacomércio en-
Iidade de utilização de parte dos recursos do Fundo volve rotas internacionais de transporte, distribuição e
de Amparo ao Trabalhador - da ordem de um bilhão espionagem industrial. Mas até agora só sabemos da
de reais - é, portanto, oportuna. apreensão no lado mais fraco.

Devo registrar, agora, minha satisfação com as Não queremos defender o comércio ambulante
afirmações do Presidente do CODEFAT, favoráveis à ilegal. Queremos simplesmente mostrar que o proble-
utilização dos recursos para financiamento habitacio- ma é muito mais profundo e, no nosso entendimento,
nal. Aquele conselho analisará cuidadosamente as já é chegada a hora de o Parlamento envolver-se nes-
propostas, sobretudo as que venham beneficiar os sa discussão.
trabalhadores de baixa renda. Diante disso, o Deputado Magno Malta e eu es-

No meu Estado, Sr. Presidente, a suspensão do tamos entrando com requerimento de criação de uma
financiamento habitacional pela Caixa Econômica CPI destinada a investigar situações como essa para
fará com que haja uma queda de aproximadamente que possamos discutir a fundo o problema da proprie-
50% no número de lançamentos de construção de dade intelectual no País, saber quem lucra com a ven-



O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Alceu Collares.

O SR. ALCEU COLLARES (Bloco/PDT - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o Congresso Nacional e a Nação brasilei
ra estão vivendo um momento diferente, uma espécie
de antecipação do fim de um governo melancólico,
triste, sem capacidade de olhar para trás e apontar o
que poderia ter feito em benefício da população e dos
trabalhadores brasileiros.

Tudo o que se fez depois da consolidação da le
gislação trabalhista, tudo o que se avançou em maté
ria de conquistas sociais tem sido destruido pelo Dr.
Fernando Henrique Cardoso. Chegou-se a anunciar o
fim da Era Vargas. Portanto, uma república Iiliputiana,
de anões - sem querer ofendê-los, pois os anões
pensam, são inteligentes, têm talento -, com a inten-
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da de milhões de CDs piratas e saber o porquê de até ção de arranhar o pé do maior estadista da América
hoje esses tubarões da pirataria agirem livremente Latina.
sem ser descobertos. Ora, Getúlio Vargas surgiu, na crista da Revolu-

Queremos também discutir com a classe artlsti- ção de 30, das elites, das oligarquias, e caminhou cé-
ca e as gravadoras o porquê dos CDs não salrem nu- lere e firmemente, de cabeça erguida, para a transfor-
merados para possibilitar um maior controle dos artis- mação não apenas industrial, ou econômica estrutu-
tas sobre sua porcentagem e da sociedade sobre a Ii- ral, .~s principalmente para o avanço das conquistas
sura desse comércio. sociais dos trabalhadores com a CLT.

Essa situação envolve a propriedade intelectual .AI. está a CLT - condena?a pela esquerda e
no Brasil, que hoje é aviltada das mais diversas for- pela direita como sendou~ cóp~a da Carta dei Lavo-
mas em todas as suas modalidades não se limitando ro - com quase 70 anos! Nmguem teve coragem de
ao CD, mas também ao VHS, ao m/D, software e de- elab~rar qualquer tipo de có~igo que pu.desse s~r
mais tecnologias, e preocupa sobremaneira a mim e c~nslder~do c?mo,uma das malor~s co~qUlstasdo dl-
ao Deputado Magno Malta que também é artista já relto social. Nlnguem altero~ a leglslaçao constata~a

, . na CLT, porque foram os maiores avanços que se VIU
que, como todos sabem, tem uma banda gospel mUI- t b Ih d A é' L r
to conhecida entre o público evangélico e conhece para 0p ra' a aGor ~I~ vm fica f ~ ma.. d é
bem o assunto. . , .or ISSO, etu 10 argas ol.preSSI?na o ~t o

_ SUICldIO, porque abandonou a oligarqUia, a elite, e
Esta reflexao !em q~e tomar conta dest~ C~sa, dirigiu-se firme para tentar concretizar, na prática,

sob pena d~, s.e nao a fizermos, estar contnb~lndo todos os direitos e a proteção dos trabalhadores. Na
co~ nossa In~lferença para que a c.ultur~ naclon~1 Justiça do Trabalho, na Previdência Social, não há
seja enfraquecida e para que nossa Identidade seja nada que tenha sido feito depois do estadista Getú-
aviltad~ por~or~rios int~re~sa~os unicamente ~o.lu- lio Vargas.
cro ~áCII, prejudicando a Industna e a classe artlstlca AI vem o Lilipute, pequenino no pensamento
naCional. de sua postura polltica, comprometido com o capi-

Muito obrigado, Sr. Presidente. tal financeiro internacional, querer acabar com a
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Deputado Era Vargas. Pode fazer isso, mas depois não vai

Wanderley Martins, esta Presidência informa a V. Ex" existir era nenhuma, porque ele já era! Não terá era
que existe sobre a mesa do Presidente titular desta para criar uma condição que possa fazê-lo aparecer
Casa, Deputado Aécio Neves, requerimento de ur- na história como construtor. Por isso essa última
gência da Deputada Laura Carneiro tratando exata- tentativa, ao apagar das luzes de um governo me-
mente deste assunto, por meio de projeto do Poder lancólico, despreparado, incompetente, absoluta-
Executivo que combate a pirataria, o que vem em boa mente entregue ao capital financeiro e aos grandes
hora. interesses internacionais. ~ de doer na alma de

quem, ao longo do tempo, vem se dedicando à defe
sa dos trabalhadores.

Temos uma peça sui generis no campo do Di
reito: as condições de trabalho ajustadas mediante
convenção e acordo coletivo prevalecem em relação
ao disposto na lei, desde que não contrariem nem a
Constituição Federal nem as Normas de Segurança e
Saúde do Trabalho.

Em lugar nenhum do mundo encontraremos
esse tipo de declaração de governos que tenham
responsabilidade. Fico absolutamente amargurado
de ver alguém que entenda um pouco de Direito afir
mar que dispositivos ajustados e negociados pos
sam prevalecer ao disposto na lei. Fico triste ao ver
alguns Lideres da Oposição cumprindo a triste tarefa
de defender isso. Ainda ontem, vi os Deputados Ino
cêncio Oliveira, Geddel Vieira Lima e Roberto Jeffer
son sem coragem de denunciar o absurdo dessa



O programa SEBRAE de Apoio ao Microcrédito
vai ajudar empreendedores que ousam, têm coragem
para abrir e tocar empreendimentos. ~ um crédito de
confiança. Facilita o acesso de milhares de pessoas
ao'crédito, de modo simples e sem burocracia.

Estima-se que no Brasil mais de 9,5 milhões de
pequenos empreendimentos, envolvendo cerca de 13
milhões de pessoas, não possuam acesso ao crédito
junto ao sistema financeiro tradicional.

Ao contrário dos financiamentos tradicionais, a
operacionalização do microcrédito é simples. O sa
pateiro que necessita de R$ 500,00 (quinhentos rea
is) para comprar couro, por exemplo, vai a uma insti-
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afirmação. Fernando Henrique Cardoso subme- O SR. ALCEU COLLARES - Concluo, Sr. Presi-
teu-os ao constrangimento de declararem nacional- dente, dizendo que pretendem acabar com a Justiça
mente que não entendem nada de Direito. Não co- do Trabalho, querem alterar tudo o que porventura in-
nhecem Teoria Geral do Direito nem os princípios teresse à classe trabalhadora.
gerais do Direito. O que eles precisam é rever a carga tributária e

Como é possível admitir que um acordo por os juros gigantescos que entram no custo da produ·
agrupamento sindical, patronal e de empregados ção e a dívida que está corroendo nosso organismo
possa prevalecer às leis oriundas do Congresso Naci- econômico, não só os salários.
onal ao longo do tempo? Por que os trabalhadores têm de pagar por tudo,

Por isso, fazemos este registro, para dizer que quando um governo irresponsável, Iiliputiano, anões
esta Casa não pode se abaixar mais. Caso contrário, da República, quer acabar com a Era Vargas? Getúlio
vão aparecer partes que não deveriam aparecer. Vargas deve estar dando gargalhadas, fumando seu

Vivi a época da ditadura, Sr. Presidente. A charuto no fundo de sua sepultura, pensando nesses
ARENA tinha a cabeça mais erguida do que os parti- pequenos que, ao longo do tempo, querem se meter a
dos que dão sustentação política ao Presidente Fer- grande. Mas a história irá julgá-los.
nando Henrique Cardoso. Nunca vi na vida os troglo- Muito obrigado, Sr. Presidente.
ditas do campo político brasileiro terem a audácia de O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB - RO. Pro-
querer alterar uma lei dizendo que os acordos, as nuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sras. e
convenções são superiores à legislação. Srs. Deputados, nas ultimas décadas,· a realidade

Fica, portanto, este nosso protesto. Vamos fazer brasileira vem registrando uma tendência de redução
de postos de trabalho e uma crescente informalidade

a leitura para verificar, Sr. Presidente, o que realmen- da mão-de-obra. Esse quadro não é recente, mas
te podem alterar. vem crescendo bastante. Como resposta, já nos anos

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Sr. Depu- ao, inicia-se no Brasil um movimento para reverter
tado, V. Exa já excedeu seu tempo. Estamos no horá- esse quadro. Trata·se de ONGs e alguns poucos ban-
rio do início do Grande Expediente. Peço a V. Exa que cos comerciais que pretendem conceder à população
conclua. micro empreendedora de baixa renda acesso ao cré-

O SR. ALCEU COLLARES - Vou terminar, Sr. dito, para desenvolverem atividades produtivas ou
Presidente. Sei que minha palavra dói muito, é muito não. Aí está o início da instauração do microcrédito no
amarga, é muito forte, atinge as consciências, e o País, um movimento que vem mobilizando diversas
tempo é muito escasso para poder desenvolver meu organizações e instituições de todo o mundo para re-
raciocínio. Não que V. Exa esteja muito apegado ao verter o processo de pobreza e inserir essa popula-
tempo, mas é que o Regimento assim o estabelece. ção no mercado produtivo e consumidor.
Mas não me retiro enquanto não dizer o que quero, a O SEBRAE lançou, em Brasília, um Programa
não ser que V. Ex8 me tire daqui. de Apoio ao Microcrédito, que vai multiplicar essas

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Por favor, instituições no País, que são apenas 60 (sessenta),
Excelência, seja breve, porque temos oradores que apoiando projetos de constituição, expansão e forta·
merecem o mesmo respeito que V. Exa. lecimento institucional de organizações de microcré-

O SR. ALCEU COLLARES - Concordo com dito.
V. Ex8

.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Gostaria
que V. Exa concluísse, porque estamos para iniciar o
Grande Expediente e há oradores inscritos.

O 5R. ALCEU COLLARES - Primeiramente,
quero fazer uma reclamação contra o Presidente da
Câmara dos Deputados, Deputado Aécio Neves, por
que não deixou os trabalhadores entrarem nesta
Casa. Essa foi a primeira vez na história que isso
acontece. Nem na ditadura assim agiram.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Deputado,
por favor.
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tuição de microcrédito, preenche um formulário sim- são da pavimentação das rodovias BR-364 e
plificado, com seus dados básicos, e recebe depois, BR-317, que ligam o Acre a Rondônia e ao Amazo-
no seu estabelecimento, a visita de um agente de nas. As bancadas da Amazônia nesta Casa estão
crédito. sempre vigilantes e ciosas da urgência dessas

Vale lembrar que o Programa Brasil Empreen- obras. Tanto que tem~~ conseguido aprovar .no
dedor já beneficiou 2.600 mil microempresários com ~~çamento Ge~al da Umao os recursos necessános
empréstimos e agora está disponibilizando um portal a Implementaçao das obras.
na Internet, o Portal do Microcrédito (www.portaldo- Temos de reconhecer, por outro lado, que a
microcredito.org.br) com todas as informaçôes sobre omissão não é apenas do Governo Federal. Proble-
os vários tipo de financiamentos, inclusive do mas burocráticos no âmbito do DNER e recursos ju-
SEBRAE e do Banco Nacional de Desenvolvimento diciais em relação à participação das empreiteiras
Econômico e Social (BNDES). nas licitações também têm contribuído para as pro-

Sr. Presidente, implantar programas de micro- telações q~e acab~m gerando m~is prejuízos ao Te-
créditos como política pública é a melhor maneira de souro_Nacional. Afl~al, qua~to mais dem~ra na recu-
inserir os excluídos no mercado de trabalho dan- peraçao das rodovias, mais onerosas ficam essas
do-lhes o apoio necessário para ajudá-los a ;air da obras, port~nto, mais recursos são despendidos na
pobreza. Os microempresários têm um papel muito sua execuçao. . . .
importante para o crescimento do País. Precisamos Do protesto no Acre participaram lideranças
apoiá-los com programas de fortalecimento, tal como, locais, comerciantes, produtores e trabalhadores
o Programa de Apoio ao Microcrédito lançado pelo rurais. A última manifestação, em território rondoni-
SEBRAE. ense, foi liderada por caminhoneiros que estão can-

Era o que tinha a dizer sados dos prejuízos acarretados aos veículos ao
M' b' d' trafegarem numa pista em péssimas condições de

UltO o nga o. conservação.
. _ O SR. SÉRGIO BAR~OS (PSDB - AC. S~m re- E o problema não se limita aos danos materiais.

vlsao do ~rador.) - Sr. PreSidente, e~tou ~ncammha_n- Crescem também os riscos de acidentes, com perdas
do requenmento à ~esa para a reallzaçao de sessao de preciosas vidas humanas. Além disso, a não reali-
solene, em feverelr~_ de 2002, em homenagem à zação da recuperação da rodovia antes do período
SUF.RAMA, por ocaslao do transcurso de 35 anos de chuvoso pode deixar isoladas de Porto Velho e Rio
serviços prestados ao Amazonas. Branco inúmeros Municípios dos dois Estados.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em pro- No caso do trecho em território acreano consta-
nunciamen~o ant~ri~r regist~ei protestos d~s usuários tei pessoalmente as péssimas condições d~ tráfego
sobre a ma condlç~o de trafego da rodOVia B~-364, da rodovia e tenho mantido contatos freqüentes com
no trecho entre R~o Branco e. ~ena Madurelra, no a direção nacional e regional do DNER solicitando
Acre: ~u.ma exte~~o de 144 qUllometros, na altura do providências urgentes para a recuperação daquele
Mumclplo de BUJan. trecho, que deveria estar sob responsabilidade do Mi-

Hoje, retomo a tribuna para tratar do mesmo nistério do Exército, através do r Batalhão de Enge-
assunto. Refiro-me ao recente bloqueio, por cami- nharia e Construção (BEC).
n~oneiros, da mesma rodovia, no trecho entre ~ d~s- Do lado de Rondônia, alguns trechos estão to-
tnto de JacY-"paraná e ~o_rto Velho, e~ R~ndonl~, talmente destruídos, como entre a ponte do Girau e
numa extensao de ao qUllo~etros ?~ pista mtrans~- Mutum-Paraná, onde praticamente não há mais as-
tável. Com o protesto oco~ndo na ultima qu~rta-fel- fatto. O mesmo ocorre no local onde houve o bloque-
ra, formou-se um congestionamento de mais de 10 io da rodovia. De acordo com os líderes do último
qui~ômetros, impedindo o abastecimento dos Muni- protesto, há 45 dias o DNER tinha prometido iniciar
cfplos acreanos. as obras de recuperação, o que não acontecera até

O movimento só foi suspenso quando os diri- semana passada quando os caminhoneiros decidi-
gentes do DNER na região convenceram a empresa ram bloquear a pista até que as máquinas fossem
responsável pelas obras de recuperação da rodovia a enviadas para o local.
iniciar os trabalhos na última quinta-feira, mesmo sem Além da recuperação, tenho solicitado também
a assinatura do contrato com o órgão. a liberação de recursos para a construção de duas

Ora, Sr. Presidente, não é de hoje que cobra- pontes na mesma rodovia - trecho compreendido en-
mos do Governo Federal a recuperação e a conclu- tre os Municípios de Rio Branco e Sena Madureira no
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Estado do Acre - a primeira sobre o Rio Mapinguari, Os exames vestibulares das Universidades Fe-
no quilômetro 40, e a outra sobre o Riozinho do Andi- derais, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, porta
rá, no quilômetro 52, tendo em vista que as pontes, de entrada ao primeiro ciclo de graduação dos cursos
construídas de madeira, estão em péssimas condi- superiores, estão suspensos em todo o território naci-
ções de uso. onal, e sabe-se lá quando se poderá realizá-los,

Ao solidarizar-me com o movimento dos cami- Num país considerado a oitava economia do
nhoneiros, entendo que a demora na execução das mundo, a educação vai sendo relegada a terceiro pla-
obras é inadmissível. Afinal, há mais de 90 dias fui re- no, ameaçando o seu desenvolvimento e bloqueando
cebido em audiência pelo Dr, Jaime Pacheco, então a criatividade.
Diretor-Geral do DNER, em Brasília, para solicitar seu Nessa queda-de-braço entre o Governo e o fun-
empenho no sentido de agilizar a recuperação e ma- cionalismo público federal, quem perde é a Nação, ao
nutenção da rodovia. se ver privada de liberdade nas suas ações, com o ra-

Durante a audiência estava presente o Dr. José dicalismo predominando e o obscurantismo prevale-
Humberto Prado da Silva, Chefe do 22' Distrito do cendo.. , _
DNER, em Rondônia, a quem o Estado do Acre é ju- O Mlnl~tro da Educaçao, Paul.o Ren~to, aparen-
risdicionado, que confirmou para os próximos 15 dias temente m~ls pr~cupa?o com a ?ISCUS~O em torno
o início das obras e a divulgação do edital para a con- da sucessao preslde~CI?I,. tem Sido o_mlsso ou ~elo

t t
- d . , t' d menos extremamente mabll na conduçao dessa crise.

ra açao e empresas que Iriam cons rUir as uas E' d . - ' I 'd
ontes ' no vacuo essa sltuaçao mal reso VI a, co-

p . . .• .. meça a emergir no cenário político indesejável possi-
Transcorrido mais de tres meses, nada fOI feito bilidade de confronto entre os Poderes Executivo e

nesse sentido, o que torna mais do que justos e opor- Judiciário fruto de instalado clima de intolerância.
tunos os protestos dos caminhoneiros e demais usuá- Em Roraima Sr, Presidente Sras e Srs Depu-
rios dessa importante via de integração nacional. tados, Estado quetenho a honra d'e repr~sent~r nesta

Diante de tanta omissão e protelação, renovo Casa, um universo de quase 5 mil alunos vai sendo
meu apelo ao Sr. Ministro dos Transportes e ao pró- prejudicado e está impotente diante dessa batalha
prio Presidente Fernando Henrique Cardoso, que abstrata, cujas razões de existência transcendem o
sempre dispensou especial atenção ao Acre e que raciocínio lógico.
por certo desconhece o que se passa no DNER, para Por que não se retomar a discussão a respeito
que recomendem a urgente solução desse problema. da autonomia das universidades, matéria colocada

Acredito que se está havendo dificuldades buro- no limbo administrativo e sobre a qual os setores go-
cráticas ou legais para o DNER executar as obras. vernamentais não querem ou não desejam se pro-
Que transfira, então, os recursos para o Governo do nunciar? Por que não se cumprir a decisão judicial
Estado para que este, em parceria com o r BEC, que; prescreve o pagamen!o dos sa!~rios,de, outubr,o
possa providenciar a recuperação da pista e a cons- deVidos aos professores? E necessarlo e Indlspensa-
trução das pontes na urgência que a realidade impõe vel que se .estabeleça algum~ or~em, que se cumpra
e que não permite mais protelações. a~gum roteiro, ?ando-se os primeiros passos em dlre-

C f· 'b'l'd d d 'd çao ao entendimento.on 10, portanto, na sensl II a e as auton a- , , . . _
des federais para que dispensem a devida prioridade Dlarlamenfte, tnosbmrtelos tde dc~mdunlcaç~iO" o~-

. . . _' serva-se o con ron o a e o en re OIS os prinCipais
a es.se problema que dificulta a mtegraçao d~sses Poderes da Nação o Executivo e o Judiciário medin-
Municípios, onera o custo dos transportes e aflige o d f f'di'

d
. o orças e o erecen o maus exemp os.

povo acreano e ron onlense. . _
. . Eenquanto a sltuaçao permanece confusa, sem

Muito obrigado. que sejam cumpridos os referenciais estabelecidos,
O SR. FRANCISCO RODRIGUES (Bloco/PFL - eis que o País inteiro padece à espera da ação de

RR. Pronuncia o seguinte discurso,) - Sr. Presidente, seus líderes e de seus governantes.
Sras. e Srs. Deputados, considerando-se os sérios O Brasil, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
problemas que o País enfrenta com relação à sua es- necessita de cerca de 1 milhão e 600 mil novos em-
trutura educacional, é lamentável que o Brasil se en- pregos, anualmente, para acomodar os que batem à
contre paralisado por uma greve nas Universidades porta de seu mercado de trabalho. São os que bus-
Federais, ferindo de morte o seu futuro e o horizonte cam chances e oportunidades na participação ativa
das novas gerações. em torno de seu crescimento.
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Não podemos nem devemos criar focos de ten- http://www.ifLunicamp.br/APGF
são como os que ora acontecem, frustrando expecta- Campinas, 23 de outubro de 2001
tivas e gerando permanente instabilidade. O Brasil Exmo Sr. Deputado Federal,
não merece isso, na consideração devida à sua ju- Aloizio Mercadante Oliva
ventude e à sua população ordeira. Prezado Senhor,

No instante em que o Ministério da Previdência A Associação dos Pós-Graduandos em Física
Social anuncia os termos de um acordo para pôr!i~ à da Unicamp, APGF - Unicamp, promoveu uma série
paralisação dos servidores do INSS, torna-se Indls- de discussões e seminários no Instituto de Física
pensável que medida similar seja alcançada pelo Mi- Gleb Wataghin, IFGW - Unicamp, com o objetivo prin-
nistério da Educação. cipal de esclarecer e discutir a Área de Livre Comér-

É preciso que se encontre saída honrosa e de- cio das Américas, ALCA.
sejada para essa greve que atinge as univers!dades Ao longo de um período de reflexões, chegamos
federais, evitando-se a propagação de grave crise en- à conclusão de que seria necessário organizarmos
tre os Poderes da República. um abaixo-assinado pleiteando a retirada do Brasil

Essa greve, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- das negociações da ALCA. Este documento segue
dos, antes de ser uma questão de natureza pessoal, em anexo. As assinaturas presentes, aproximada-
ou descabida refrega em torno de argumentação sem mente 1.100, foram reunidas entre os dias 29 de se-
fundamento, é um atentado ao Brasil pelos graves da- tembro e 23 de outubro do corrente e são em sua mai-
nos que já causou e vem causando. oria de estudantes da Universidade Estadual de

Sr. Presidente, solicito a V. Exa autorize a divul- Campinas.
gação deste pronunciamento em todos os meios de Enviamos ao senhor as cópias do abaixo assi-
comunicação desta Casa. nado que organizamos e da carta de encaminhamen-

Muito obrigado. to ao Ministro de Estado das Relações Exteriores,
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Pro- Embaixador Celso Lafer.

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Sem mais para o momento, subscrevemo-nos
Srs. Deputados, peço a V. Exa seja registrada nos mui respeitosamente.
Anais desta Casa solicitação da Associação de Associação dos Pós Graduandos em Física -
Pós-Graduandos em Física da Universidade Estadual Sérgio Dias Campos - Presidente da APGE
de Campinas - UNICAMP, endossada por aproxima- Instituto de Física "Gleb Wataghin" - UNICAMP
damente 1.100 alunos da referida universidade, para Associação de Pós-Graduandos em Física - APGF
que o Brasil. se retire da~ negociações da Área de Li- CGC 02224618/0001- 60
vre ComérCIO das Américas - ALCA. C· P t I 6165

E I·· - d . d d fi - alxa os a
ssa S? Icitaç~o .erlvae processo e re exa? 13083-970 Cam inas SP

no qual os SignatáriOS Julgaram que um acordo de 11- f@'f' ~ mpPb '
é . E' t d U'd d A é' apg I I.unlca . rvre com rClo com os s a os nI os a m rica ou htt .// if' n'lca b IAPGF

ê · A' • d" á f rt p.lJwww. I.U mp. r
outra superpot nCI~ economlca ~reJu Icar o e- Campinas, 23 de outubro de 2001
mente o de~envolvlmento do B~a~II, sobretud.? ~os Ministro de Estado das Relações Exteriores
campos social, cultural, tecnologlco e economlco. E b' d C Is L f r
P - d' rt'lh I t m alxa or e o a ereocupaçao e que compa I o p enamen e, con-
forme já manifestei diversas vezes no plenário desta Prezado Senhor,
Casa. A Associação dos Pós-Graduandos em Física

Era o que eu tinha a dizer. da Unicamp, APGF - Unicamp, promoveu uma série
Muito obrigado. de discussões e seminários no Instituto de Física

Gleb Wataghin, IFGW- Unicamp, com o objetivo prin-
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O cipal de esclarecer e discutir a Área de Livre Comér-

ORADOR: cio das Américas, ALCA.
Instituto de Física "Gleb Wataghin" - UNICAMP Ao longo de um período de reflexões, chegamos
Associação de Pós-Graduandos em Física - APGF à conclusão de que seria necessário organizarmos
CGC 02224618/0001-60 um abaixo-assinado pleiteando a retirada do Brasil
Caixa Postal 6165 das negociações da ALCA. Este documento segue
13083-970.Campinas SP em anexo. As assinaturas presentes, aproximada-
apgf@ifi.unicamp.br mente 1.100, foram reunidas entre os dias 29 de se-
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tembro e 23 de outubro do corrente e são em sua mai- bancos de dados e estatísticas para suporte à elabo-
oria de estudantes da Universidade Estadual de ração de políticas setoriais.
Campinas. Teve o Sindicato nesses 60 anos de lutas Presi-

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos dentes ilustres, entre eles destacamos o ex-Governa-
mui respeitosamente, dor Cid Sampaio, o industrial Gilson Machado, que foi

Associação dos Pós Graduandos em Frsica - nosso companheiro nesta Casa como Deputado Fe-
Sérgio Dias Campos - Presidente da APGF. deral. aliás. brilhante e combativo nas Legislaturas

Com Cópia Completa 1991/1994 e 1995/1998; destacamos também os
Exmo Sr. Ministro de Estado da Fazenda Pedro ex-Presidentes Gustavo Colaço, Gustavo Maranhão,

Sampaio Malan. 'Eduardo Farias e Gilberto Tavares de Melo.

ExmoSr. Secretário Geral das Relações Exterio- Hoje o Sindicato é presidido pelo economista Dr.
res, Embaixador Luiz Felipe de Seixas Corrêa Renato. Cunha, profundo conhecedor do tema sucro-

Exmo Sr. Subsecretário-Geral para Assuntos de ~Icoolelro, que empresta seu talento na defesa desse
Integração, Econômicos e de Comércio Exterior Importante setor.
Embaixador José Alfredo Graça Lima '. .A cana-de-açúcar, ,Sr. Presidente, ainda hoje o

ExmO Sr. Senador José Sarney principal produto da agricultura pernambucana, cuja
° . . produção anual situa-se acima de 14 milhões e 500

Exm Sr. Deputado Federal, Alolzlo Mercadante m'll tonel d t d - '" d 1535Oli a as, eve sua pro uçao IniCia a em
va o' .., pelo donatário da capitania de Pernambuco, Duarte

Exm Sr. Embaixador Samuel Pinheiro GUlma- Coelho, que fundou a cidade de Olinda e instalou os
primeiros engenhos de açúcar. A produção açucarei
ra transformou Pernambuco em um dos mais impor
tantes centros exportadores do perfodo colonial brasi
leiro. A riqueza gerada pela cana-de-açúcar atraiu co
lonos portugueses, que passaram a trazer grande nú
mero de escravos africanos para trabalhar nos enge
nhos, os quais foram espalhando-se pelo Brasil, man
tendo-se um ciclo econômico baseado no cultivo e
beneficiamento da cana-de-açúcar que durou até o
século XVIII, quando se tornou visível o declínio da
economia canavieira, acelerada pelo crescimento da
mineração e outras culturas agropastoris.

A economia brasileira, assim com a do Estado
de Pernambuco, mudou muito desde o auge do ciclo
da cana-de-açúcar, como demonstra a composição
do Produto Interno Bruto - PIB de Pernambuco, cuja
agricultura representa 8,1%; a indústria, 24,8%; e os
serviços, 67,1 %, dados do ano de 1999. Entretanto,
os novos métodos de cultivo e beneficiamento da
cana-de-açúcar dão ao setor sucroalcooleiro de Per
nambuco um caráter de elevada relevância social ao
gerar emprego e renda a um grande número de traba
lhadores, principalmente para os menos qualificados.
que ainda representam um grande contingente da po
pulação pernambucana.

Concluo cumprimentando, na pessoa do Presi
dente Renato Cunha, a todos os que fazem o Sindica
to da Indústria do Açúcar e do Alcool no Estado de
Pernambuco.

Por fim, Sr. Presidente, solicito a V. Exa determi
nar providências quanto à divulgação deste discurso
nos órgãos de comunicação desta Casa.

rães
Conselho Universitário da Universidade Estadu

al de Campinas
Com Cópia Desta Carta e do Texto do Abai

xo-Assinado
Demais Ministros de Estado, Senadores e De

putados Federais. "O abaixo-assinado a que se refere
o Deputado Aloizio Mercadante encontrase no CEDI
- Coordenação de Arquivos da Câmara dos Deputa
dos, conforme Guia de Transferência nO 20/2001 , emi
tida pelo Departamento de Taquigrafia, Revisão e Re
dação." (Art. 98, § 3°, do Regimento Interno da Câma
ra dos Deputados.)

O SR. LUIZ PIAUHYLlNO (PSDB - PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, amanhã, quinta-feira, dia 22 de novem
bro, o Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no
Estado de Pernambuco, o SINDAÇÚCAR, estará co
memorando seus 60 anos de fundação com um even
to cultural no Museu do Homem do Nordeste, apre
sentando à sociedade pernambucana o livro de Mau
ro Mota contendo sua belíssima obra poética do coti
diano nordestino.

Com sua atuação setorial na representação cor
porativa das usinas e destilarias de Pernambuco, o
SINDAÇÚCAR, que foi fundado em 20 de novembro
de 1941, vem contribuindo ativamente, desde sua cri
ação, na elaboração de estudos sobre o setor sucro
alcooleiro, na assistência jurídica a seus associados,
na elaboração de convenções coletivas de trabalho,
no incentivo ao melhoramento tecnológico, no apoio
logístico aos associados e no desenvolvimento de
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Muito obrigado.

O SR. EUNfclO OLIVEIRA (PMDB - CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, com superfície de 14,6 milhões de
hectares e população de mais de 6,9 milhões de habi
tantes, dos quais 35% radicados no campo, o Ceará
sempre teve no setor agropecuário um dos suportes
de sua economia, mas no ano em curso os efeitos
perversos de grande seca, considerada a maior dos
úhimos 80 anos, causaram prejuízos consideráveis
aos produtores e criadores cearenses, com reflexos
negativos na economia do Estado.

Informe oficioso divulgado no último final de se
mana, em Fortaleza, revelou que o Ceará, por causa
da seca, perdeu na úhima década 50% do seu reba
nho bovino, exatamente quando começava a despon
tar novo ciclo de melhoramento genético do gado.

As safras agrícolas, por sua vez, tiveram em
2001 perdas superiores a 70%, agravando a já pre
cária situação dos que buscam no campo a subsis
tência.

No que toca à pecuária, a situação é ainda mais
preocupante, principalmente porque no passado o
Ceará alcançou projeção nacional em razão de suas
condições mesológicas, tidas como ideais para o cria
tório. Em anos de invernos normais e regulares, a
abundância do pasto garantia alimento por oito me
ses. Nos quatro meses restantes do ano aproveita
vam-se as sobras das safras de algodão, reduzin
do-se assim os custos da produção do gado leiteiro
ou de corte.

Lamentavelmente, nos últimos anos, por falta de
programas permanentes de estimulo à pecuária, de
incentivo ao emprego, de avanços da tecnologia e de
linhas de crédito adequado, o Ceará sofreu um retro-

. cesso na sua pecuária.

Os efeitos negativos de secas cíclicas fize
ram-se sentir notadamente nas regiões central e nor
te do Estado.

Mesmo sendo área privilegiada pela estabilida
de do tempo, o sertão central viu reduzir-se seu reba
nho bovino em 70%.

No caso da zona norte, que sempre se projetou
no contexto da economia estadual pela pujança de
sua produção primária, o Município de Sobral, para
citar o exemplo mais representativo, que chegou a
dispor de mais de 55 mil cabeças de gado, conta atu
almente com pouco mais de 20 mil.

Situação semelhante ocorreu na região sul do
Estado, no chamado Vale do Cariri, onde as perdas

foram também significativas, apesar das melhores
condições naturais existentes.

Nas demais regiões do Ceará o quadro não é
melhor. A pecuária vem apresentando de ano para
ano perdas preocupantes.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a situ
ação extremamente difícil dos produtores rurais do
semi-árido nordestino vem demonstrando a neces
sidade de melhor assistência ao homem do cam
po, secularmente sacrificado pelas intempéries
seculares.

Os problemas da atual conjuntura reclamam,
assim, ações prioritárias e estratégicas por parte dos
organismos de desenvolvimento regional, para que o
Ceará volte a ser um Estado de economia agrícola
promissora.

Essas ações deverão ser complementadas
com um consistente apoio à comercialização, ao
associativismo, ao crédito rural e à parceria com a
iniciativa privada, combinado à capacitação de to
dos os agentes do setor para reforçar os elos da ca
deia produtiva.

Para alcançar esses objetivos, os Governos
do Estado e da União devem conjugar esforços, uni
ficando seus programas no setor agrícola, para que
as ações específicas sejam direcionadas, de forma
prioritária, para fomentar a melhora da capacidade
do suporte forrageiro e do potencial genético dos
animais.

Os técnicos agrícolas do Estado já admitiram in
clusive que o melhoramento da pastagem nativa de
verá ser feito por meio de raleamento da pastagem
existente, com ressemeadura de gramíneas e legumi
nosas, com manejo e uso adequado da caatinga e
com a implantação de áreas com forrageiras para cor
te.

A preocupação essencial dessas ações estraté
gicas é assegurar a melhora da infra-estrutura das
propriedades rurais por meio de linhas de crédito para
o aumento do rendimento dos rabanhos.

Há também o reconhecimento por parte da pró
pria Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado
da necessidade de um programa voltado para a am
pliação da inseminação artificial, em parceira com as
sociações de criadores, cooperativas e Prefeituras
municipais, e com apoio técnico da extensão rural e
de instituições de pesquisas.

Para sustentação dessa estratégia de desen
volvimento integrado, necessária se faz ainda a me
lhora simultânea dos sistemas de comercialização,
de capacitação técnica e empresarial, por meio de
estímulos à formação de associações ou de coope-



Para viabilizar essa estratégia de prioridades, é
preciso promover o quanto antes o aceleramento da
taxa de crescimento da economia rural, assegurando
aos pobres o acesso a ativos econômicos essenciais,
como terra, crédito e habitação.

Mas esse objetivo só será alcançado com um
plano de alfabetização consistente no meio rural, pre
parando o homem para o uso dos mais avançados re
cursos tecnológicos, essenciais para o aumento da
produtividade, como o uso de fertilizante, pesticidas e
sementes selecionadas.
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rativas de produtores rurais e da modernização do No caso específico do Ceará, há muito o que fa·
sistema de comercialização de carne, leite, pele e zer para atingir esse desejado estágio de desenvolvi-
seus derivados. mento no meio rural. Grande parte da população cea-

O programa poderá ser também complementa- rense, que vive no campo e dele se vale para subsis-
do com campanhas permanentes de assistência téc- tir, não dispõe de energia elétrica, de habitações ade-
nica e com o treinamento dos produtores rurais no to- quadas, estradas de acesso satisfatório aos centros
cante às principais práticas de manejo: alimentação, urbanos mais populosos e instrumental agrícola
melhoramento genético e sanidade animal, com base avançado, muito menos de crédito de longo prazo e a
na participação dos criadores e na educação sanitá- juros módicos.
ria, para erradicação das principais doenças que aco- Milhares de pequenos agricultores no Estado
metem os rebanhos. estão sendo notificados pelos Bancos do Nordeste e

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os indi- do Brasil para quitarem parcelas de financiamentos
cadores de redução drástica na pecuária cearense obtidos em atraso sob pena de terem seus bens pe-
demandam uma cuidadosa reflexão sobre as conse- nhorados. Há um verdadeiro clamor nos sertões não
qüências negativas que poderão advir para a econo- só do Ceará como de todo o semi-árido nordestino,
mia do Estado, considerando-se que a incidência da diante das ações judiciais em curso para cobrança
pobreza no contexto rural do Ceará é muito elevada. das dívidas existentes, decorrentes do flagelo da
Mais de 60% de todos os pobres do Ceará estão no seca no ano em curso. É imperioso atender a esse
campo, com o agravamento de que entre os trabalha- clamor, considerando-se, sobretudo, os efeitos per-
dores em atividade se incluem milhares de crianças versos da prolongada estiagem.
com idade média de 10 a 14 anos. Há ainda 350 mil É dever dos organismos governamentais consi-
trabalhadores que não recebem nenhuma renda mo- derar que somente com justiça social e eqüidade eco-
netária pelo trabalho que realizam. nômica serão atenuados ou resolvidos os problemas

A própria Secretaria de Desenvolvimento Rural econômico-sociais das comunidades do Nordeste
do Estado reconhece, em estudo sobre as condições brasileiro. Sem recursos, o homem do campo não tem
do meio rural cearense, que de um contingente de 1,2 como se fixar à terra. E o pior: apesar de sacrificado
milhão de pessoas ocupadas na agricultura 600 mil por mais um ano de seca, vê-se ameaçado de per-
são analfabetas, e que a população pobre é represen- dê-Ia para pagamento de uma dívida que não pôde
tada porpequenos proprietários, trabalhadores sem honrar por haver perdido a maior parte da safra agrí-
terra, empregados autônomos e prestadores de ser- cola.
viço, nos pequenos Municípios. Já tive oportunidade de me ocupar dessa ques-

Deve-se considerar ainda que é muita alta a pro- tão em pronunciamentos anteriores. Hoje volto a
porção de mulheres em atividades agrícolas, com pe- fazê-lo, tendo em vista persistir a rigidez adotada pe-
quena capacidade de trabalho rural. los organismos regionais de desenvolvimento, rigidez

Para inverter esse quadro de pobreza absoluta, no trato com os pequenos e médios produtores rurais
é urgente pôr em prática a estratégia recomendada nordestinos.
pelo experiente economista Bertraud M. Gruss, do Em vez de ações judiciais de execução de dívi-
Centro de Ciências de Berlim: "Devemos começar a das, o que se espera é que essas instituições tenham,
pensar em pobreza em termos de pobreza de renda, afinal, a necessária sensibilidade para encontrar solu-
pobreza de recursos e pobreza de recursos públicos". ções compatíveis com a conjuntura de pobreza abso

luta existente nos sertões do Nordeste.
Só existe uma saída para a grave situação em

que estão vivendo os sacrificados produtores rurais
do meu Estado e do semi-árido nordestino: a negocia
ção, o entendimento. E que isso se faça sem maiores
sacriffcios para os que quase nada mais têm a ofere
cer ao Estado.

O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, desde abril a maior parte dos brasile
iros passa por uma experiência com a qual não está
vamos acostumados: a obrigatoriedade de reduzir o
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consumo de energia elétrica. Apopulação urbana em . cente deterioração, um fato que se reflete em todo o
geral foi imposta uma redução de 20%, e à rural, de seu curso, com a água em baixo nível. O velho Chico
10%. Por isso, as instituições públicas federais preci- está morrendo!
saram reduzir também em 15% o consumo de maio, As lições do apagão para a agricultura devem
25% o dejunho, e 35% o de julho. A referência foi a estar presentes nas ações do Governo, que não pare-
média de maio, junho e julho do ano passado, e como ce muito preocupado com esse grave problema.
tudo que é imposto, a reação imediata foi negativa. Deve-se registrar também o caso do desperdício de
Mesmo reconhecendo a necessidade de economizar, alimentos, que é uma outra realidade. Todos sabemos
sentimo-nos lesados na liberdade de atualizar aquilo que, num País em que um terço da população passa
pelo que pagamos. necessidade, perdem-se 30% da produção de ali-

Essas observações, Sr. Presidente, Sras. e Srs. mentos depois da colhetta. Após todo o investimento
Deputados, são do engenheiro agrônomo Aliomar em pesquisa, insumos, sementes, plantio e colheita,
Gabriel da Silva, mestre, doutor e chefe-geral da perde-se uma quantidade suficiente para alimentar o
EMBRAPA Pecuarista Sudeste. Segundo ele, ao tra- Brasil faminto. As razões são muitas, e os estudiosos
tar das lições do apagão para a agricultura, seis me- do assunto apontam dentre elas o fato de as colheita-
ses depois das medidas adotadas pelo Governo, po- deiras não serem adequadas. Perde-se no transporte,
demos tirar algumas conclusões e temos alguns re- no armazenamento e na distribuição, na casa do con-
sultados positivos, que não se limitam ao fato de que sumidor; não importa como e quanto, o que interessa
quase todos tenham atingido as metas do raciona- é que se perde mutto, o que nos impõe o dever de
mento. Numa instituição pública como a EMBRAPA, alertar para o fato, esperando que o racionamento de
esses 35% de redução implicaram, na maioria das ve- energia possa induzir-nos a pensar seriamente na-
zes, redução de produtividade. mas descobriu-se que quilo que cada um pode fazer para economizar en·
havia uma boa margem para racionalização. Fato se- quanto ainda é possível fazê-lo.
melhante ocorreu em estabelecimentos industriais e É preciso que nos debrucemos sobre esse gra-
comerciais, alguns deles constatando que estávamos víssimo problema, e para tanto chamo a atenção do
realmente desperdiçando energia, tanto na cidade Governo, a fim de que possa meditar a esse respeito,
quanto no campo. principalmente pelo que afirmam, com a sua autorida-

A imprevisibilidade do Governo, que deixou de de, os técnicos do serviço público encarregados de
adotar as providências necessárias no sentido de que planejar a nossa política agrícola, energética e de
o País evitasse a crise energética, repercute bastante consumo de água doce.
no setor da agricultura. O engenheiro agrônomo Alio- Passo a outro assunto, Sr. Presidente.
mar Gabriel da Silva afirma que desperdiçamos mui- Está sendo inaugurada no Museu Zoroastro
tos produtos cuja economia ajudaria muito a socieda- Artiaga, em minha cidade, a exposição "Acervo de
de como um todo. Num País onde a fartura sempre Plantas Arquitetônicas de Goiânia", que consiste em
esteve presente, é difícil falar em economia. Vastas uma ampla mostra de 30 plantas arquitetônicas de fa-
florestas, abundância de luz solar, rios piscosos, mi- chadas, edificações de casas comerciais e residenci-
Ihares de quilômetros de praias saudáveis; por que fa- ais da Capital do meu Estado e projetos das primeiras
lar em economia? Devemos falar, sim, porque essas casas construídas no Bairro Popular, durante as dé-
riquezas são reduzidas perigosamente, e uma delas cadas de 30 e 40. A mostra, coordenada por Suely
é a água doce. Marques e Santana Reis, foi organizada sob o patro-

O técnico da EMBRAPA, doutor e mestre em cínio do Arquivo Histórico Estadual, que selecionou
sua especialidade profissional, declara enfaticamente um grupo de arquitetos e historiadores, entre eles o
que estamos cada vez mais necessitando de água Prof. Jacy Siqueira, para analisar desenhos, estilos e
para beber, para irrigar as lavouras e para produzir funções das plantas do acervo.
energia. A sociedade tem de se conscientizar de que Esse patrimônio reúne um acervo histórico pro-
o estoque de água doce do País está acabando rapi- duzido e acumulado pela administração pública, in-
damente, principalmente na Região Sudeste, a mais clusive documentos dos períodos colonial, imperial e
populosa do Brasil. Ou aprendemos a economizar republicano, manuscritos, datilografados ou impres-
água, ou em pouco tempo estaremos obrigados a re- sos, que revelam importantes episódios políticos e
duzir drasticamente o seu consumo. Cita-se, no mo- sociais do passado de Goiás. No setor de códices, há
mento, o caso do Rio São Francisco, que, muito poluí- 2.200 volumes com registros das correspondências
do, está com as suas nascentes em processo de eres· dos presidentes da Província - Couto de Magalhães,
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Dom Marcos de Noronha, Miguel Uno de Morais e Natureza e firma-se como um espírito de altíssima
Rodolfo Gustavo da Paixão -, e inclusive de Governa- formação cultural.
dores, com os diversos Ministérios e Secretarias de Era o que tinha a dizer.
Estado. Acondicionadas em 1.607 caixas-arquivo, a A SRA. RITA CAMATA (PMDB - ES. Pronuncia
documentação avulsa refere-se aos di~ersos setores o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
da administração, e a biblioteca de apol~ co~t~~ 148 putados, no momento em que a violência ganha des-
títulos de áreas diversas de arqueologl~, hlstona de taque como uma das principais preocupações da ~o-
Goiás e do Brasil. A hemeroteca é constituída de 288 ciedade tanto no cenário nacional quanto internaclo-
títulos de jornais representativos da imprensa goiana. nal, é u;gente a apresentação de propostas e ações

Além desse fato, auspicioso para a vida cultural capazes de ser absorvidas como instrumentos de
de Goiânia, apraz-me também comunicar à Casa, Sr. transformação social.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que a minha cida- Nesta perspectiva, ocupo a tribuna hoje para fa-
de está realizando a primeira exposição de arte do zer o registro da realização em Brasília, entre 18 a 22
engenheiro Ubiratan Marquez, professor da Escola de novembro, da 48 Conferência Nacional dos Direi-
de Engenharia da Universidade Federal de Goiás e tos da Criança e do Adolescente. A 48 Conferência,
um dos mais conceituados profissionais da área do que tem como tema "Crianças, Adolescentes e Vio-
meu Estado. A mostra traz 30 telas em aqu~re.la e lência", objetiva a construção de um pacto social pela
pastel (técnica de desenho) que explor~m pnnclpal- paz entre adolescentes, as diversas organizações da
mente a natureza e alguns pontos turísticos da Clda- sociedade civil e o Governo, em favor da infância e
de de Goiás, Patrimônio Cultural da Humanidade, as- adolescência no Brasil.
sim recentemente declarada pela UNESCO. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e

O engenheiro Ubiratan Marquez é autodidata, do Adolescente - CONANDA, que coordena a confe-
segundo expressa Amaury Menezes, artista pl~stico rência, considera que o Estatuto da Criança e do Ado-
consagrado em Goiás. Ele pinta para sua própria sa- lescente (Lei nO 8.069/90) é o mais importante instru-
tisfação e isolada contemplação. A natureza é o seu mento de luta, porque nele estão contidas referências
tema e, de preferência, dedica-se a gravar em suas legais, justas, legítimas e exeqüíveis que devem im-
telas paisagens e sítios da antiga Capital d~ E~tado, pulsionar a reflexão social em favor da construção de
retratando a realidade goiana com uma vanaçao te- uma cultura de paz.
mática do cotidiano, refleti~~o image~s co~o o ambi- No entanto, a proteção integral precisa tornar-se
ente rural, as casas colomals da antiga Vila Boa e o realidade na vida de cada menino e menina vítimas
povo simples do interi?r, tudo isso. fei.to c~m tr~ço ~e- de um quadro estrutural gerador da violência. Violên-
guro, mão firme de artista de perfeita Ima~ln~çao cna- cia é covardia, e suas marcas ficam na sociedade.
do~a, estilo elegante e profunda veneraçao a terra de ~ com esse entendimento que se realiza a 48

GOiás. . Conferência Nacional, um momento singular de inte-
Folgo em re~istrar. esses dois evento~ ~ulturals gração e articulação entre os mais diverS?s agentes

celebrados em minha Cidade natal, sem dU~lda ba~- da promoção, da defesa e do controle SOCIal, respon-
tante ilustrativos, sobretudo porque a arquitetura é sáveis pela garantia dos direitos da infância e adoles-
uma arte de cálculos de engenheiros". cência brasileiras, por mobilizar e articular a participa-

o engenheiro Ubiratan Marquez, que foi meu ção cidadã com a realização prévia das conferências
professor e hoje é meu col~ga de profi~sã~, buscou municipais, estaduais e distrital em todas as regiões
sua inspiração artística na Simples convlcçao do que do País.
o passado goiano representa para as gerações fut~- Entre os objetivos da 48 Conferência Nacional
raso Sua obra de arte e sua técnica de pintar re~lI- dos Direitos da Criança e do Adolescente desta-
zam-se graças a certos esforços de recursos vallo- cam-se:
sos. De e~tilo flexível, sutil e ~xpr~ssivo, ele faz um _ a promoção de ampla reflexão sobre a infân-
trabalho digno do melhor elogiO, eis qu~ concebe a cia e a adolescência e sua relação com a violência;
arte como. uma atividade cultural a serviço do povo. _ a discussão de estratégias e definição de
P,?de-se dizer, como pensava ~ombart, que a produ- ro osi ões que revertam a realidade vigente e

~~~:~ ~~:e~:: :1~;i~~c~V~I:~~:~~~:V~~~~u~~:: ~orftri~uÇam.rara a melhoria da qualidade de vida in-
típica, tradicional e histórica, presta homenagem às fanto-Juvem '_ .
coisas individuais, reverencia o reino de Deus para a - a construçao de um pacto SOCial pela paz.
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A partir desses objetivos, a conferência tam- pelos libaneses que um dia deixaram sua terra natal
bém discutirá as formas de ação para cumpri-los em demanda de liberdade e bem-estar. Entre estas,
através de: uma das maiores, senão a maior, a que se formou

- debates de um conjunto de temas relaciona- no Brasil.
dos ao papel do Estado, da sociedade e da famflia na De modo peculiar, ela se destaca, entre os tan-
consolidação de uma cultura de defesa dos direitos tos grupos de imigrantes no nosso PaIs, pela sua
da criança e do adolescente; abrangência e integração. Enquanto outros, ao che-

_ discussões sobre o papel dos diversos atores garem ao Brasil, logo se enclausuraram, mantendo
sociais diretamente envolvidos com a questão, para pouco ou nenhum contato.com a nova cultura e ~om o
delinear perspectivas de atuação conjunta; povo que os acolheu, ~~ libaneses, pe!o .contráno, se

d Id Id' I - . I"' Integraram de modo unlco na nova patna e na nova
- e~ame ~ pap~. a m la na re açao VIO encla cultura: espalharam-se pelos quatro cantos do PaIs,

e mundo Infanto-!UVenll, .".. em todas as cidades, grandes e pequenas; estabele-
- compartilhamento de expenenclas eXltosas ceram-se; formaram famrlia e criaram seus filhos, ao

de aplicação do ECA; e mesmo tempo, e sem nenhum conflito, como perfeitos
- discussões sobre formas de promover a ga- cidadãos brasileiros, mas sem esquecer da cultura de

rantia de implementação das Diretrizes Nacionais seus pais e avós.
para a PoHtica de Atenção Integral à Infância e à E, assim, hoje, ser líbano-brasileiro é ter esse
Adolescência. sentimento singular de brasilidade, em primeiro lugar,

Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao propor o mas mantendo, ao mesmo tempo, um amor até diflcil
tema "Crianças, Adolescentes e Violência" para a 48 de definir em relação àquela terra distante, não raro
Conferência, o CONANDA situa a construção de al- conhecida apenas pelo relato dos antepassados.
ternativas promotoras da paz a partir de pollticas so- , E se houve essa perfeita integração, talvez o
ciais. No entanto, só a ação compartilhada das várias motivo principal tenha sido as peculiaridades do Uba-
forças poUticas e da sociedade em seus vários seg- no e a índole própria do seu povo. Terra de história mi-
mentos, comprometidos com um conjunto de ações lenar, berço de civilizações, encontro de povos dos
expressivas capazes de contribuir para o rompimento mais diversos desde a mais remota antigüidade, o U-
do ciclo de violência na infância e na adolescência, bano moldou um povo afeito ao acolhimento, à hospi-
será capaz de pôr termo a este problema, que tanto talidade, à aceitação de novas culturas e hábitos, por
aflige a sociedade brasileira hoje. mais dIspares que fossem, à assimilação, enfim, de

Parabenizamos então todos os atores respon- traços culturais diversos e até mesmo opostos.
sáveis pelo evento, desejando pleno êxito à conferên- Hoje, quando se vê no mundo um triste acirra-
cia e colocando, como sempre, a Frente Parlamentar mento das diferenças culturais e religiosas como fator
pela Criança e pelo Adolescente como parceira deste de desagregação e contenda, o Ubano nos serve de
movimento nacional pela infâ~cia bras~l~ira, qu~ ser- exemplo de como etnias, culturas e religiões, por mais
ve de exemplo de como a SOCiedade Civil organizada dispares, podem e devem conviver em união e coope-
pode mudar os rumos da conjuntura social em nosso ração mútua.

PaIs. O Ubano é um país multifacetado do ponto de
O SR. RICARDO IZAR (pTB - SP. Pronuncia o vista geográfico, apresentando paisagens das mais

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- diversas, do litoral ao vale que lhe deu o nome; e essa
putados, neste dia 22, a República do Ubano celebra diversidade física reflete também a sua paisagem hu-
sua data nacional, e gostaria de enviar, desta tribuna, mana, com cristãos orientais e ocidentais, muçulrna-
a todo o povo liban,ês. os meus cumprimentos pesso- nos e drusos, por exemplo, dividindo um mesmo chão
ais ea saudação dos brasileiros que represento nesta e uma mesma nação. Sabemos, contudo, que nem
Casa, em particular os da grande colônia líbano-bra- sempre foi assim, sobretudo pela interferência exter-
sileira, à qual tenho o orgulho de pertencer. na, que pretendeu, e ainda hoje pretende, dividir o

Saudar o Líbano, por ocasião de sua indepen- paIs e os libaneses em nome de pretensas superiori-
dência, não é apenas referir-se aos habitantes da- dades étnicas, religiosas ou sociais, Na verdade, o U-
quele paIs. O conceito de libanês transcende as bano só será o verdadeiro Ubano multifacetado, mas
restritas delimitações geográficas daquela repúbli- uno, quando cessarem todas as interferências exter-
ca. Neste dia, há que se fazer referência às inúme- nas, motivadas por interesses hegemônicos. Essa, Sr.
ras comunidades formadas, nos cinco Continentes, Presidente, estou certo, é a opinião dos libaneses de



A CEDAE não atende às demandas da socieda
de, nem das Prefeituras - órgãos concedentes. Ape
sar de empresa pública, com excelentes quadros téc
nicos, a CEDAE terceiriza quase tudo, desde estudos
de viabilidade, passando por projetos, obras e ativida
des de supervisão.

Não presta contas às Prefeituras ou à popula
ção sobre tarifas, planos, projetos e, muitos menos,
sobre a qualidade dos serviços.

A preferencial estadualização dos serviços de
saneamento, posta em prática pelo regime militar, ao
tempo do Banco Nacional da Habitação e do Plano
Nacional de Saneamento, produziu essa situação.

Sr. Presidente, temo que esse pronunciamento
crítico possa ser utilizado como argumento por aque
les que defendem a privatização dos sistemas públi
cos de água e esgotos, como solução para o sanea
mento.

Todos os que visitam o Ubano nos
dias de hoje voltam com a imagem anima
dora de um país que se encontra em pleno
renascimento. O que empolga os amigos é
o fato de o Ubano estar renascendo num
momento em que ainda não se acha total
mente livre da dominação estrangeira. Qu
ando esta liberdade se instalar, o país certa
mente viverá mais uma daquelas épocas
gloriosas que marcaram sua história. Pois é
só quando um povo está livre que ele con
segue manifestar sua personalidade carac
terística e a medida de seu valor e de suas
realizações - uma verdade que foi compro
vada de maneira inconfundível na longa his
tória do Líbano.
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boa vontade. E como porta-voz de todos eles, permi- estaria dentro dos padrões de potabilidade e sem ris-
to-me trazer as palavras de um dos mais notáveis no cos para os consumidores.

nosso ~aí~, .Manso,ur Challita: que, ao c?mentar a re- A CEDAE, apesar das declarações de seus diri-
cente hlstona do Llbano, assim se manifesta: gentes de quea água produzida estava em condições

de consumo, reduziu a operação de tratamento em
50%, provocando, em conseqüência, a falta de água
em diversos bairros das cidades que se abastecem
do Guandu.

É lamentável a situação que se estabeleceu no
Rio de Janeiro. Se não chove, o abastecimento fica
prejudicado por falta de água. Se chove, fica prejudi
cado pela poluição.

Enquanto isso, o Governo do Estado afirma não
ter condições de fiscalizar as ocupações e ações irre
gulares na Bacia do Guandu: lixões, indústrias polu
entes, explorações minerais, esgotos clandestinos,
desmatamentos etc.

Se o Governo do Estado, através de seus ór
gãos de saneamento, de recursos hídricos, de meio
ambiente e da segurança pública, não pode garantir a
preservação e a qualidade dos mananciais, quem po
derá fazê-lo?

A água é um recurso natural fundamental ao ser
humano. Não pode ser tratada de maneira irrespon
sável ou inconseqüente. Pelo contrário, necessita de
cuidados, zelo, dedicação ao patrimônio público, efi
ciência técnica e administrativa e, sobretudo, respon
sabilidade social.

Não conheço em profundidade a situação em
outros Estados, mas no Estado do Rio a empresa es
tadual tem sido má gestora do saneamento ambien
taI.

É com esse sentimento - endosso por completo
- que reitero minha saudação a toda a República li
banesa, a todos os libaneses, no Ubano e na diáspo
ra, e a toda essa imensa família constituída por gera
ções que, nascidas longe do Líbano, o têm também
como sua pátria. Longa vida a todos, e, sobretudo,
vida com liberdade e justiça!

Muito obrigado.

O SR. JOÃO SAMPAIO (Bloco/PDT - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, as populações da cidade do Rio de
Janeiro e dos Municípios da Baixada Fluminense,
abastecidas pelo Sistema Guandu, cerca de 8 mi
lhões de habitantes, tiveram, na semana passada, a
desagradável surpresa de constatar que a água, dita
potável, fornecida pela Companhia Estadual de
Águas e Esgotos - CEDAE apresentava aspecto tur
vo, mau gosto e, além disso, fedia, cheirava mal.

Qualquer criança sabe, Sr. Presidente, que a
água potável é incolor, insípida e inodora, e que, por
tanto, não é necessário maior conhecimento técnico
especializado para se concluir que o produto, distribu
ído pela concessionária, não estava em condições
adequadas ao consumo.

Pelas explicações oficiais, o fato resultou das
fortes chuvas do início da semana passada, que leva
ram ao Rio Guandu e seus afluentes lixo, esgotos, ter
ra etc., comprometendo o funcionamento da estação
de tratamento de água. Entretanto, apesar disso, a di
retoria da empresa assegurava que a água fornecida
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Entretanto, prefiro correr os riscos e dizer que
ao setor, neste momento, o que faz falta é controle.

Controle público e social sobre os recursos hf
dricos.

Não será defendendo interesses corporativos
que iremos superar a crise do saneamento. Também
não será através da privatização dos sistemas que
haveremos de solucionar as questões com o abaste
cimento deágua e esgotamento sanitário, preservan
do os recursos hfdricos e proporcionando a universa
lização dos serviços.
. É preciso, em primeiro lugar, garantir o controle
público e social do setor. E, nesse sentido, o agente
público mais adequado para tal função é o Municfpio,
e não o Estado, porque o Municfpio é o ente federado
mais próximo da população e, portanto, mais sensfvel
às demandas relacionadas com os serviços urbanos.
Além disso, como formulador e fiscalizador das políti
cas, diretrizes e normas relativas ao uso e ocupação
do solo, o Municfpio não pode prescindir do controle
desse importante fator de indução, ou de restrição da
ocupação urbana, que é o saneamento ambiental.

Ainda que um mesmo manancial abasteça mais
de um Município, deve ser assegurado o controle pú
blico e social do sistema, por meio de gestão consor
ciada do Estado com os Municfpios consumidores e a
participação da sociedade, sobre a preservação dos
mananciais, as operações dos sistemas, a qualidade
dos serviços e os custos de operação e de ampliação
dos serviços.

Com relação à qualidade da água para o abas
tecimento público, apresentei, em 13 de setembro de
2001, o Projeto de Lei n° 5.313/2001 , que estabelece
a obrigatoriedade de exames laboratoriais periódicos
de amostras coletadas nas estações de tratamento,
adutoras, redes de distribuição e reservatórios. Os
exames deverão esclarecer sobre as condições trsi
cas, qufmicas e bacteriológicas da água que está
sendo oferecida á população. Os resultados de tais
exames deverão ser publicados, para conhecimento
da população e dos órgãos públicos, para as provi
dências necessárias.

Finalmente, quero lamentar que o debate sobre
a lei de saneamento esteja paralisado, por uma vela- .
da obstrução de parte da bancada governista, na Co
missão especialmente designada para apreciar o as
sunto. É uma pena, pois o substitutivo proposto pelo
Relator, Deputado Adolfo Marinho, com algumas res
trições de minha parte, representa inegável avanço
como marco regulatório sobre a questão do sanea
mento ambiental em nosso Pafs.

Muito obrigado.

o SR. VIC PIRES FRANCO (Bloco/PFL - PA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, com muita alegria e honra,
ocupo a tribuna desta Casa para registrar o transcur
so do 55° aniversário de fundação do jornal O Liberal,
o mais importante do meu Estado, o Pará.

Fundado em 15 de novembro de 1946, o li
berai somente tomou vulto quando foi adquirido
pelo empresário Rômulo Maiorana, que trouxe
para o periódico sua marca de visão de futuro e co
ragem empreendedora incomuns. Foi um homem
que saiu do nada e formou um império nas comuni
cações, composto pelo jornal O Liberal, emisso
ras de televisão e rádio.

Não foi por acaso que O Liberal esteve presen
te em todos os momentos da história recente do Pará
e - por que não dizer? - do próprio Brasil, alcançando
projeção nacional que excede o papel de um simples
jornal local. O Liberal sempre manteve um editorial
forte e tem sido referência de jornalismo feito com ex
celência e seriedade, constituindo-se no meio diário
de comunicação escrita mais lido, comentado e veicu
lado da região amazônica. Sua influência extrapola
o âmbito da notfcia, sendo também um fomentador do
crescimento cultural, polftico e social para todo seu
público-alvo.

Embora não tenha atuado diretamente no jornal
O Liberal, como jornalista que sou, carrego comigo o
orgulho de ter trabalhado pessoalmente com Rômulo
Maiorana e de ter pertencido à grande famflia dos fun
cionários das Organizações Rômulo Maiorana, como
de um dos jornais diários da TV Liberal, por vários
anos seguidos.

Mesmo com o falecimento do empresário Rô
mulo Maiorana, ocorrido em 1986, o ideal de um con
glomerado de empresas de ponta no ramo das comu
nicações não sofreu abalo de continuidade. Sob a
presidência de sua esposa, D. Déa Maiorana, a quem
dedico todo meu carinho e respeito, e de seus filhos,
com especial referência a Rômulo Maiorana Júnior e
a Ronaldo Maiorana, nas Organizações Rômulo Mai
orana, incluindo o jornal O Liberal, o trabalho seguiu
para que elas ganhassem a expressão pujante que
hoje apresentam, simplesmente porque nunca para
ram de crescer, muito em função de uma direção que
soube discernir o tempo das novas oportunidades
tecnológicas e empresariais.

No mundo globalizado de hoje, a informação,
mais do que nunca, é uma anna poderosfssima, e O
Liberal tem atuado brilhantemente como uma verda
deira potência da informação, na busca de colocar
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essa arma nas mãos do maior número de pessoas bém vêm sofrendo sucessivos reajustes. É a volta da
possível, notadamente nos interiores da nossa Ama- inflação, mas o Governo Fernando Henrique tenta es-
zônia. camotear, vendendo ilusões, corno se simples paliati-

Por todos esses motivos é que me associo às vos resolvessem os problemas sociais existentes no
homenagens que ainda são prestadas ao jornal O Li- País.
beral pelo transcurso do seu 55° aniversário, cumpri- Os bolsões de pobreza aumentam em todo o
mentando sua direção e todo seu corpo de profissio- País; o contingente de desempregados é assustador;
nais por tão importante data, certo de que sua história e o Governo FHC acabou dilapidando o patrimônio
é o alicerce de um futuro de muito mais sucesso e público, penalizando o trabalhador e até mesmo os
prosperidade. aposentados e pensionistas, que sofrem com a falta

Era o que tinha a dizer. de uma política séria de governo.
O SR. EURípEDES MIRANDA (Bloco/PDI - Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.

RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Lamento que o Governo do meu Estado, apesar dos
Sras. e Srs. Deputados, o programa eleitoral do inúmeros apelos, tenha mantido a realização do con-
PSDB, veiculado no último dia 15 de novembro, teve curso para diversos cargos do serviço público estadu-
como principal protagonista o Presidente Fernando ai também em outras Capitais, menosprezando o
Henrique Cardoso, que falou de um Brasil virtual, pois grande contingente de desempregados existentes no
a realidade é bem diferente, principalmente com rela- Estado e suas promessas de campanha. Candidatos
ção às injustiças sociais e às desigualdades regiona- inscritos em Curitiba, Salvador, Recife, São Paulo e
is. O Presidente vendeu uma imagem de que está Brasilia, também participam do concurso, o que está
tudo maravilhoso, de que o País está em ordem, mas provocando a revolta de candidatos residentes no
o povo brasileiro, que recebe os reflexos do desgover- Estado, que se acham com certa desvantagem, em
no federal, sabe perfeitamente que a realidade é cru- razão de que nessas Capitais há cursos especializa-
el, infelizmente. dos, inclusive alguns famosos, que investem na pre-

O País convive hoje com a total insegurança, paração de candidatos para concurso público federal,
com o aumento assustador de casos de seqüestros, estadual e municipal.
inclusive da nova modalidade intitulada seqüestros A atual administração estadual entra para a
relâmpagos, roubos de cargas, assassinatos, atua- história política rondoniense como o Governo mais
ção de grupos de extermínio, a exploração acentuada desastroso, atabalhoado, confuso, contraditório e
da prostituição infanto~juvenil. amador. Desastroso, porque o caos instalou-se nas

Na área de saúde, o Governo detona o proces- áreas de saúde e segurança. Atabalhoado, porque
so de desmanche da Fundação Nacional de Saúde. implantou uma reforma administrativa que efetiva-
após prestar e continuar prestando relevantes ser- mente não serviu para nada e só comprometeu ain-
viços desde a época da extinta SUCAM. Resolve da mais o funcionamento da máquina pública. Con-
agora também massacrar os servidores da Previ- fuso, devido ao fato de demitir sem observar princi-
dência Social. O dinheiro da CPMF, que o Governo palmente os efeitos e implicadores sociais, para
disse que iria resolver o problema de caixa da área atender às exigências das normais legais, mas em
da saúde, segundo notícias, é desviado, e o povo seguida reconhece a necessidade de contratar no-
continua sofrendo nos corredores dos hospitais pú- vos servidores, e o concurso reforça ainda mais esta
blicos. tese. Contraditório, porque prometeu lutar contra o

Outro aspecto é que o Presidente Fernando desemprego, mas se mantém insensível diante do
Henrique esforça-se para jogar para debaixo do tape- apelo para que o atual concurso público fosse reali-
te a inflação, que vem atingindo Indices assustadores zado apenas no Estado e resolve também expan-
e que atinge frontalmente o assalariado, a imensa di-lo, realizando-o pela primeira vez nos grandes
multidão de trabalhadores brasileiros. Enquanto os centros urbanos, com candidatos com maior prepa-
servidores públicos amargam sete anos sem nenhum ro. E amador, porque até hoje continua sem planeja-
tipo de reajuste salarial, acumulando sucessivas per- mento, perdido e tentando encontrar seu rumo.
das, o Governo chancela ou patrocina constantes re- Digo, ainda, que o Governo poderia ter incluído
ajustes dos preços do combustível, das coritas de no concurso matérias envolvendo questões regiona-
água, luz e telefone, e até mesmo do remédio. is, visando, desta forma, verificar se o candidato tem

Não tem como ignorar esses reajustes, pois até conhecimento de assuntos relacionados ao Estado
mesmo alguns índices dos gêneros alimentícios tam- para o qual pretende prestar serviços.
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Ainda com relação à concorrência desleal, sa- do pesquisa do IBGE, essas pessoas ganham menos
Iiento que não existe nenhuma exigência legal que de R$ 80,OO/mês para sustentar suas famílias.
obrigue o Governo a fazer as provas também em O que falar, então, da segurança pública? Sub-
outros Estados. Enquanto o Governador resolve sistimos hoje em total intranqüilidade, com nossos ci-
prestigiar pessoas de outras regiões, não se tem dadãos vivendo em constante temor de sofrer qual-
conhecimento de que um Governo de outro Estado quer tipo de violência. Prova disso foi o que aconteceu
tenha promovido algum tipo de concurso realizando com o médico e ex-Prefeito de Santana, nosso amigo
provas em qualquer Município rondoniense. Além Judas Tadeu, baleado em sua própria residência por
de um absurdo, o que o Governo fez foi um desres- sua fílha adotiva, que o confundiu com alguém que
peito para quem aqui trabalha, investe e busca a so- queria invadi-Ia. O que não falar do assassinato do
brevivência. empresário Reginaldo Soares, ex-gerente do Banco

Enquanto o Governador brinca de governar e do Brasil, morto covardemente no pátio de sua casa,
afunda o Estado numa profunda crise social e econô- por não ter dinheiro para dar aos bandidos; o que co-
mica, alguns políticos resolvem se digladiar em torno mentar sobre os assaltos, estupros, roubos de banco,
da construção da paternidade de uma ponte. Atual- praticados em plena luz do dia, motivados pela impu-
mente, trata-se mais de uma ponte virtual, pois não nidade, pois não existe política de segurança pública
temos sequer a garantia se essa ponte vai mesmo ser para nos proteger. Somos realmente reféns, tranca-
construída, se há recursos alocados e quando come- dos dentro de nossas próprias casas, sem coragem
çará sua construção. de sair às ruas, completamente abandonadas pelo

Há dois anos, alguns políticos também seduzi- Governo do POSA, que só se preocupa em propalar,
ram os eleitores com a famosa construção da Ponte aos quatros ventos, que estamos no Primeiro Mundo,
do Abunã - BR-364, sentido Rio Branco. No entanto, gastando rios de dinheiro com uma propaganda en-
transcorrido todo esse tempo, as balsas continuam ganosa, que visa, inclusive, iludir a população.
operando no local, inclusive com a ocorrência de al- Agora, querer culpar um delegado de polícia de
guns acidentes. estar chefiando quadrilha de assaltantes é, no míni-

Este comportamento é típico do desespero da mo, de um cinismo único na história do Amapá. Por
campanha eleitoral, daqueles que estão com discur- que não aponta o responsável? Segundo o Governa-
sos ultrapassados e que não possuem a confiança da dor, não se toma providência motivado por um notável
população. raciocínio, digno de quem, realmente, não está nem

Era o que tinha a dizer. ar para o que se passa com seu povo.
Muito obrigado. Disse ele: "Eu afasto o delegado num dia, e a
O SR. SÉRGIO BARCELLOS (Bloco/PFL _ Justiça o traz de vo~a no dia seguint.e". _

AP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- . Dá para acreditar? ~o_negar a Informaçao à s~-
te, Sras. e Srs. Deputados, ficamos perplexos ao fo- cledade, coloca em suspel~ao toda u~a classe de brl-
Ihear os jornais locais da semana, nos quais cons- Ihantes delegados de polf~la, bem treinados, homens
tatamos que o Governo está realmente completa- de b.em, chefes. de. família, que, ~s vezes, colocam
mente perdido. E isso acontece em todos os seto- em riSCO a próprl~Vld? para c~~pnr com seu dever e
res. O setor primário praticamente acabou, pois im- que atualmen~e nao.tem condlçoes_de melhor prote-
portamos tudo que consumimos; na saúde pública, ger a popul~çao, pOIS o G~v~rno nao Ihes.dá ~rmas
além de médicos, faltam equipamentos, medica- dece~tes, vlatur~s em con~lçoes de operacionalidade
mentos e melhorias no sistema; a falta d'água já se e, o pior, falta ate combustlvel.
tornou uma constante na vida da nossa população; O Governador tem a obrigação de revelar e pu-
o esgoto sanitário hoje está presente em apenas nir, não só administrativamente, como entregar à Jus-
1,4% das residências amapaenses; falta melhor tiça, o delegado que ele acusa de chefe de quadrilha.
distribuição da energia elétrica em nossas cidades, Isso se houver algum.
obrigando os cidadãos a se defender, puxando É muito fácil tentar tapar o sol com a peneira,
como podem as chamadas ligações clandestinas, querendo colocar suas culpas nos outros, procurando
colocando em risco a vida, além dos inúmeros pro- se eximir de qualquer responsabilidade.
blemas com os aparelhos eletrodomésticos; o de- O fato é que estamos entregues a alguém que
semprego desenfreado nos assola há vários anos, não sabe governar, que não tem competência para
deixando a população à beira da miséria absoluta, formar uma boa equipe, que só pensa em se autopro-
pois 41,08% dela é composta de indigentes. Segun- mover, que abandonou o interior de nosso Estado à



- administrar a entidade de forma negligente ou
temerária;

- deixar de comunicar ao Banco Central as
transações financeiras a que seja obrigado nos ter
mos da lei.

Segundo nossa proposta, o desvio de poder
acarretará a inelegibilidade do dirigente por oito anos,
para qualquer entidade de administração ou prática
do desporto.

Para impedir que se constituam dinastias nos
clubes, propomos que o mandato dos dirigentes não
ultrapasse seis anos consecutivos.

Finalmente, a participação dos clubes profissio
nais em ligas fica condicionada à regular observância
de suas obrigações fiscais e tributárias.

Acreditamos que estas medidas fortalecerão os
clubes, que são as células do esporte, cujo pleno de
senvolvimento é condição para que o esporte dê um
salto de qualidade no País.

Muito obrigado.

O SR. GILBERTO KASSAB (Bloco/PFL - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, desde o notável sucesso al
cançado pelo Plano Real ao conter a longa e perversa
inflação que atormentava a vida do País, aguardamos
o momento de ver relançada com vigor nossa econo
mia. O País já fez por merecer, se considerarmos o
empenho com que tem sido levado a cabo o ajuste
das contas públicas, a intrOdução da Lei de Respon
sabilidade Fiscal e, acima de tudo, o esforço cobrado
dos agentes econômicos e de toda a população, par
ticularmente da classe média.

Infelizmente, temos sofrido o impacto sucessivo
de diversas crises externas, num cenário de elevada
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própria sorte, que responde a dezenas de processos os dirigentes passarão a responder por prejuízos que
não só na Justiça local, como também nos Tribunais decorram de desvio de poder, configurado em condu-
Superiores, e que agora, nos estertores de seu fami- tas tais como:
gerado Governo, que acabou com o Amapá, tenta, - levar a entidade para fim estranho ao objeto
mais uma vez, iludir todo mundo com a finalidade de social;
ganhar a próxima eleição, empregando todos os ~~i- _ adotar poUticas ou decisões que divirjam dos
os ao seu alcance, para fazer seu sucessor,. que Ina objetivos estabelecidos no estatuto;
perpetuar o desastre a que estamos submetidos. _ administrar a entidade com o fim de obter van-

Queremos deixar aqui um alerta: não podemos tagem indevida para si ou para outrem;
nos esquecer de tudo o q~e está acont,~endo. Como _ induzir ou tentar induzir administrador, empre-
se pode observar nos ensinamentos blbhcos, os dé~- gado, conselheiro fiscal ou árbitro a praticar ato ilegal;
potas e os ditadores perpetuam-se no poder pela ml- . ,...
séria que impõem à população, pois na hora H esta se - deixar de apurar denunCia d~ Irregul~nd.ade;

curvará a qualquer migalha a ela atirada, como, por - a~uar como p~oc~rador ou Intermedláno na
exemplo, a distribuição de cestas básicas durante a contrataçao e transferencla de atleta;
campanha eleitoral, que é apenas um engodo, uma - incitar atletas ou torcedores ao uso de violên-
enganação, pois logo após a eleição novamente os cia;
eleitores estarão com fome, sem emprego, sem saú
de, sem saneamento, sem segurança e sem perspec~

tivas de futuro para seus filhos.

Maus elementos existem em qualquer profissão.
O que não podemos é concordar com a generaliza
ção como forma de justificar a incapacidade e a ino
perância do Governo Estadual, que teima em chamar
de sensacionalismo a realidade que se apresenta to
dos os dias.

O SR. ZEZÉ PERRELLA (Bloco/PFL - MG. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a grave situação por que passam os
clubes de futebol- esporte que constitui a paixão na
cional- exige a tomada de providências por parte dos
Poderes Públicos.

Alguns dirigentes que não se atualizaram, que
não têm competência gerencial para conduzir seus
clubes, têm causado problemas que comprometem
toda a classe de gestores do desporto.

Daí nasce uma falta de credibilidade que entra
va o pleno desenvolvimento das atividades esporti-
vas.

É preciso uma nova mentalidade na direção do
desporto, que alie a tradicional paixão a uma gestão
modema e transparente.

Assim sendo, faz-se necessária a responsabili
zação dos dirigentes dos clubes de futebol por má
gestão.

É preciso dar um basta aos desmandos de diri
gentes que enriquecem enquanto os clubes estão à
beira da falência.

A partir destas constatações e preocupações,
apresentamos projeto de lei que fixa a responsabili
dade dos dirigentes esportivos. Conforme a proposta,
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interdependência e no qual ainda nos posicionamos ções que sentissem maiores dificuldades em outras
de forma pouco confortável. paragens.

Não bastassem as crises financeiras propria- Em outras palavras, é preciso compreender que
mente ditas, sobrevem agora um panorama terrível observações puramente retóricas de condenação ao
para as relações internacionais, em que as discus- terrorismo não produzirão confiabilidade internacio-
sões mais terrenas dos interesses comerciais cedem nal e, também, que tentar ignorar os riscos inerentes
espaço para as graves preocupações da segurança e a essa terrível quadra da história não nos livrará de-
da administração de ações num pantanoso tabuleiro les. O confronto que ora cursa não deve ser visto ape-
de conflitos. Infelizmente, o cenário que hoje ocupa os nas pela sua aparência, como um choque envolvendo
noticiários, com destaque para as ações militares em nações, culturas distintas ou mesmo um suposto an-
andamento no Afeganistão, corresponde apenas à fa- tagonismo entre religiões. Essas podem ser, na me-
ceta mais visível e espetacular de um conjunto de mu- Ihor das hipóteses, tentativas de justificação ou de
danças radicais que nos afetará. análise interpretativa. O que o distingue perigosa-

No que se refere diretamente ao Brasil, tem sido mente é o fato de organizações não estatais, repre-
comentado, com razão, o prejuízo que esse clima de sentativas apenas dos seus próprios membros, de al-
retração geral dos empreendimentos e da confiança guns ressentimentos ou de determinada interpreta-
dos investidores nos trará. Quando nos preparáva- ção do mundo, poderem se aproveitar da liberdade
mos para um ano de colheita dos esforços feitos, so- oferecida por uma sociedade moderna para recorrer
brevieram, concomitantemente, o agravamento da a meios criminosos e ferir com gravidade uma nação
crise argentina e o bárbaro atentado que atingiu os organizada, aparentemente sem outro objetivo, além
Estados Unidos, sob a forma de um ato cuja loucura e de causar dano, imprimir temor, incerteza e insegu-
perversidade não podem ser interpretadas nem justi- rança. Repugna a idéia de que a liberdade caracterís-
ficadas por nenhum artifício de elaboração teórica ou tica de uma sociedade aberta possa se tornar seu cal-
ideológica. Os impactos sobre a nossa economia po- canhar-de-aquiles. Trata-se, portanto, de uma amea-
derão, certamente, ser amenizados por medidas ça ao conceito estabelecido de Estado e, particular-
competentes de pilotagem financeira. Será evitado o mente, ao Estado Democrático e liberal, que pressu-
pior, mas, infelizment~, não colheremos tão já os bons põe uma muito limitada interferência na autonomia e
resu~tados q~e pode~lamos alcançar em um panora- na privacidade das pessoas. Será preciso lidar inteli-
ma internacional mais favorável. gentemente com esse problema para não dar vida

A par disso, gostaria de destacar o que, me pa- fácil aos extremistas, nem comprometer seriamente
rece, seria um grave erro de avaliação a que podemos conquistas valiosas como são as liberdades civis. E
ser conduzidos pela nossa vocação marcadamente em um mundo onde as inter-relações atingiram o
pacifista e tolerante. Esse é um traço do caráter nacio- e.lavado estágio de hoje, esse não é um problema
nal que nos é muito caro e ao qual não podemos, em de norte-americanos ou de países ricos. É um pro-
nenhuma hipótese, renunciar. Mas há virtudes que, blema de todos os que prezam os valores democrá-

.em certas circunstâncias, podem se transformar em ticos e liberais.
v~lnerabilida?~s, e não é acons~lh.á~el permi!ir que No caso brasileiro, acreditamos que órgãos
!als ca~acterlstlcas nos lev:~ a InCidir em pengosas como o Ministério da Defesa a Polícia Federal o
ingenUidades. No longo e perfldo confronto que se se- _ ' . '
guirá à tragédia de 11 de setembro alguns controles Banco Cent~al saberao cumpnr o papel que lhes

. _ _..' . cabe e, particularmente, o nosso Itamaraty. de ho-
e mformaçoes se tornarao VitaiS para confem segu- á I t d' - d' I T h bld
rança e credibilidade internacional aos Estados: vigi- nor ve ra IÇ~O Ip orna Ica. e ~empr~ a I I .OS?
lância de fronteiras; controle do espaço aéreo; legiti- na defesa d.o~ mteress~s naCionaiS, mUito contrlbul-
midade dos depósitos e fluxos financeiros; coopera- r~ para POSICionar o Pais corretamente nesse cená-
ção internacional nas políticas de informação e segu- no adverso.
rança; legalidade dos sistemas de telecomunicação O SR. GERMANO RIGOnO (PMDB - RS. Pro-
etc. Será o mínimo a se esperar de um país responsá- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
vel como é o Brasil. Ignorar tais questões em nome de Srs. Deputados, ocupo hoje esta tribuna para fazer al-
uma falsa idéia de imunidade ou dar a elas apenas gumas reflexões sobre o Projeto de Lei 5.483. de
um tratamento cosmético, poderia nos levar, assim 2001, que altera a CLT - Consolidação das Leis do
como a outros países menos cuidadosos, a nos tor- Trabalho e tramita na Casa em regime de urgência
narmos espaço preferencial de manobra de organiza- constitucional.
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Tenho posição muito clara sobre a matéria.
Entendo, inicialmente, que ela não pode continuar tra
mitando em regime de urgência, sob hipótese algu
ma, pois, devido às mudanças que propõe na relação
entre capital e trabalho, merece discussão mais apu
rada, o que, infelizmente, não aconteceu até o mo
mento.

~ importante ressaltar, nesse sentido, que ao
Congresso Nacional não pode ser negado, nunca, o
exercício da sua atribuição principal, a de legislar e de
discutir com a maior profundidade possível todas as
matérias que por aqui tramitam. E no caso deste pro
jeto não tivemos, absolutamente, a possibilidade de
discutilo como deve ser feito, Não podemos, portanto,
de forma alguma, votar uma matéria dessa importân
cia sem esgotarmos a discussão sobre ela.

O Brasil inteiro está voltado hoje para esta
Casa, e não podemos cometer a irresponsabilidade
de aprovarmos mudanças como as que estão nesta
proposta sem analisarmos suas conseqüências. É
inadmissível votarmos esse projeto, que atinge os
trabalhadores brasileiros, sem discuti lo detalhada
mente.

Existem ainda, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, outros aspectos que depõem contra a vota
ção da matéria no dia de hoje, pois ela apresenta al
guns pontos que merecem, obrigatoriamente, revi
são.

Cito dois exemplos: o texto que está na Casa
permite a redução das alíquotas do Fundo de Garan
tia do Tempo de Serviço, e mesmo que isso seja pos
sível através de acordo entre empregado e trabalha
dor, com a participação, inclusive, dos sindicatos, en
tendo que não devemos mexer no FGTS; outra ques
tão está relacionada com as alterações previstas para
o 13° salário.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não há
dúvida de que precisamos modernizar as relações
entre capital e trabalho. Temos, com certeza, que
avançar na atualização da legislação trabalhista, pois
somente assim vamos tornar possível a geração de
mais empregos e retirar da informalidade milhares de
brasileiros que trabalham sem carteira assinada, mas
nada disso, porém, pode ser feito assim, de afogadi
lho, sem permitir análise aprofundada dessas mudan
ças. Temos que ter o cuidado principal de não retirar
dos trabalhadores direitos adquiridos.

Quero ressaltar, por fim, que votarei contra o
projeto se ele realmente for votado na tarde de hoje,
por todas as razões que já apresentei, especialmente
por entender que não se pode tratar matéria dessa

importância com a rapidez de tramitação na Câmara
que está se imprimindo a ela.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.

O SR. ARV KARA (PTB - SP. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o calendário brasileiro registra uma das
mais importantes datas comemorativas deste País
no próximo dia 20 de novembro. Trata-se do Dia da
Consciência Negra, momento para reflexão e para
refutarmos todo tipo de racismo e de preconceito
ainda existentes e incrustados numa parcela de
nossa população.

É lamentável que ainda existam pessoas que fa
çam da cor de um cidadão motivo para preconceito.
Todos somos iguais, sem distinção da pigmentação
da pele, e nossos legisladores foram felizes ao trans
formar, a partir da Constituição de 1988, os atos re
sultantes de preconceito de cor e de raça em prática
de crimes, deixando de ser considerados meras con
travenções.

Quem discriminar alguém, quem agir de forma
preconceituosa tem que responder civil e criminal
mente por atos tão condenáveis. Tem que ir para a ca
deia e pagar por esse crime.

Lamentavelmente, ainda há racismo em muitos
segmentos da nossa sociedade. Gostaríamos, Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, de citar o que es
creveu Frei Florêncio Almeida Vaz sobre o assunto.
Lembra ele que um determinado jornal do Rio de Ja
neiro resolveu fazer um teste para conferir se havia
discriminação contra negros na cidade. Saíram dois
rapazes igualmente bem vestidos: um branco e um
negro. Entraram juntos em um restaurante.

O negro ficou esperando atendimento por muito
tempo e só foi atendido porque reclamou. Já o branco
foi chamado de doutor, bem atendido e levado ao car
ro, na saída. Numa loja, novamente o negro foi
mal-atendido e o jornal concluiu, na prática, que real
mente havia discriminação.

Diante dessa experiência, Frei Florêncio afir
mou: "Nós sabemos que no Brasil inteiro é assim, ne
gros e índios têm o seu lugar abaixo do branoo. Mas
se concordarmos e nos calarmos, seremos cúmplices
desse crime. Sim, é crime e dá cadeia discriminar
pessoas por causa da sua cor. Não aceite calado a
discriminação racial, nem a sua e nem a dos outros. ~
seu direito".

Nossa posição é exatamente esta: condenamos
toda a forma de discriminação e a prática de racismo
e preconceito e defendemos que tais criminosos só
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merecem um lugar: a cadeia. Os instrumentos para No final do século XIX, mais precisamente no
tanto existem e temos que exercer a cidadania, exi- dia 8 de novembro de 1895, o físico alemão Wilhelm
gindo o cumprimento das letras da lei, em todos os ní- Conrad Rõtgen descobriu os raios X. Ao ver sua mão
veis, como, por exemplo, repudiando as brincadeiras projetada numa tela enquanto trabalhava com radia-
de mau gosto e discriminações exibidas por determi- ções, imaginou que de um tubo em que ele trabalhava
nados programas de televisão, que caçoam dos po- deveria estar sendo emitido um tipo especial de onda
bres, dos negros, de outros povos - como os portu- que tinha a capacidade de atravessar o corpo huma-
gueses, dos homossexuais. A impunidade faz com no. Como era uma radiação invisível, ele a chamou de
que esse comportamento desrespeitoso campeie Ii- raios X. Essa descoberta causou uma revolução no
vremente nesses programas. meio médico da época, trazendo um grande avanço

A Convenção Internacional para Eliminação de no diagnó~ti?o por imagem e valend~-Ihe o prêmio
Todas as Formas de Discriminação Racial, em seu Nobel de Flsl~a. em 1~01. Por essa razao ~ que co~e-
art. 1°, define a discriminação racial como "qualquer mo~amos no ultimo dia 8 de novembro o Dia do Radlo-
distinção, exclusão, restrição ou preferência, basea- loglsta.
das em raça, cor, descendência ou origem nacional A Radiologia brasileira iniciou-se em 1897, logo
ou étnica, que tem por objetivo ou efeito anular ou res- após a descoberta dos raios X, com o médico mineiro
tringir o reconhecimento, gozo ou exercfcio, em um José Carlos Ferreira Pires, que trouxe para Formiga,
mesma plano (em igualdade de condição), de direitos MG, o primeiro aparelho de raios X da América do
humanos e liberdades fundamentais no domfnio pú- Sul. O desenvolvimento da abreugrafia pelo médico
blico, econômico, social, cultural ou em qualquer ou- brasileiro Manoel de Abreu, estabeleceu também um
tro domínio da vida pública". grande marco na Radiologia nacional.

Por sua vez, a Presidência da República, atra- Desde a descoberta dos raios X até os dias de
vés de Decreto Presidencial de 20 de novembro - Dia hoje, surgiram várias modificações nos aparelhos ini-
da Consciência Negra -, de 1995, criou um Grupo de ciais, que reduziram a dose de radiação do exame e,
Trabalho Interministerial para a Valorização da Popu- ~o mesmo tempo, aumen~aram muito a quali~ade ~a
lação Negra. Uma atitude louvável. Mas temos que fi- Imagem. Além de aperfeiçoamentos na radiografia,
car atentos, vigilantes, para que tais legislações e or- Srs. Deputados, a descoberta de Rõtgen é a primogê-
ganismos sejam elementos vivos e presentes no nita de uma série de tecnologias em diagnóstico por
dia-a-dia da comunidade. imagens surgidas no século XX. No início da década

Somente assim, punindo os infratores, apoian- d~ ~O, foram.da~os os primeir~s passos na Radiolo-
d t'd d . b t d" gla Intervenclomsta: foram realizados exames de an-o as en I a es e organismos que com a em a Iscn- .. .

. - . I d .. d t 't . glografla da arténa vertebral, passando-se um cateter
mmaçao racla e e cor, eXlgln o o es n o cumpnmen- d t' I rté' f I d

d I · d d la - a coxa a e o pescoço, pe a a na emora, passan o
to as eis e e ucan o a popu çao, notadamente I rt P It d 1970 t b' t é d
nossas crianças, a partir do início de suas atividades pe a ao a. or vo a e . ' am em a ra~ s e ~a-

I é t . d d .. t teteres, começou-se a oclulr vasos tumorals, surgln-
esco ares, que eremos uma socle a e mais JUs a, d . d' I . t -ut'
mais fraterna. o, aSSim, a ra 10 ogla erape Ica.

. .. Nos dias de hoje, com a ajuda de equipamentos
Para encer~ar, Sr. Presldent~, ~ostana d~ ~egls- de Radiologia sofisticados, que geram filmes mos-

trar um poema onundo da ConferenCia dos ReligiOSOS trando as artérias do coraça-o em pl t' 'd d _
d B 'I "O Ri! d C -" t t I ena a IVI a e, ca? raSI, mo o oraçao, que re ra a em seus teteres dilatam e desobstruem coronárias, simples-
Singelos versos toda essa postura fraterna contra a mente passando-os pela artén'a fe I d . td' .. -. "O . I ta! mora o paclen e,
I~cnmlnaç~o.:. s negros vivem na u com seus com anestesia local, evitando, em muitos casos, cirur-

mitos e tra_dlçoes,l trazendo suas raízes! para embe- gias complexas, que envolvem maior risco ao pacien-
lezar ~ordoes./ O atabaque que. batel bem dentro do te, como as pontes de safena. Aliás, caros colegas,
~or~çao,l estr~mecendo nas ve~as,! fazendo o negro um dos grandes méritos da radiologia está no fato de
Irmao./ Os ~enm~aus soam na Vida da gente,! no.s co- ajudar a tornar os procedimentos médicos cada vez
l?Cam em sintoma! com o nosso Olorum./ A negritude menos invasivos, causando, assim, menores traumas
e semente/ em todo lugar,! semeada em outras ra- aos pacientes
ças,! fazendo-se frutificar". '. .

. ._ . Na década de 70, o engenheiro Inglês Hounsfi-
Salve 20 de novembro, Dia da Consclencla Ne- eld desenvolveu a tomografia computadorizada, aco-

gra, piando um sistema de raios X giratório a um computa-
Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. dor. A tomogmfia computadorizada revolucionou o di-
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agnóstico por imagem pois, sem agressão alguma ao O SR. FERNANDO ZUPPO (PSDC - SP. Pro-
paciente, obtém imagens em corte de todo o organis- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
mo. Hoje, pode-se diagnosticar em poucos segundos Srs. Deputados, devemos discutir e votar hoje o Proje-
tumores de 1mm de diâmetro. Não satisfeito com isso, to de Lei n° 5.483, de 2001 . Confesso a minha preocu-
o homem descobriu e colocou em aplicação clínica a pação com o tratamento que a matéria vem receben-
ressonância nuclear magnética, por volta de 1980. do, pois trata-se da disposição de direitos consagra-
Assim como a tomografia computadoriza, ela obtém dos na Carta Magna e precisam ser muito bem exami-
imagens em corte do organismo, porém usa uma téc- nados e discutidos antes de tomarmos medidas que
nica de perturbação de campos magnéticos atômicos venham a modificá-los.
- ao invés de raios X. Acredito firmemente na discussão ampla com a

Outro fruto importante do progresso da radiolo- sociedade para que se assegure a proteção e o res-
gia é a ultra-sonografia. Trata-se de uma técnica não peito ao trabalhador brasileiro. Coloco-me frontal-
invasiva de diagnóstico por imagens, utilizando ondas mente contrário ao caráter emergencial que o Execu-
mecânicas de alta freqüência. São muitas suas contri- tivo impõe à reforma do art. 618 da CLT e nos moldes
buições para a conduta diagnóstica, beneficiando em que pretende fazê-lo, porque não entendo correta
uma série de especialidades como a ginecologia, a a alteração de dispositivo de lei já consagrado para
obstetrícia, a cardiologia, dentre outras. A ultra-sono- resolver problemas pontuais do Governo.
grafia tornou possível o que não se imaginava há vin- O momento é delicadíssimo. Há um excesso de
te anos: a descoberta do sexo do bebê no terceiro mão-de-obra de um lado e a falta de empregos do ou-
mês de gestação. tro. Hoje o emprego é moeda de troca. É perigoso re-

Como dissemos, Sr. Presidente, assim como a vogar um artigo que se encontra na lei visando prote-
Medicina evoluiu muito no decorrer dos anos; a Radi- ger o trabalhador em nome da modernidade e do pro-
ologia, da mesma forma, vem obtendo grandes avan- gresso.
ços em função da informatização dos equipamentos Venho a público dizer que condeno a flexibiliza-
médicos. Apareceram novos métodos, novas técni- ção dos direitos do trabalhador nesse momento, em-
cas, novas tecnologias. A necessidade da especiali- bora creia firmemente que as leis de 1943 já não se
zação tornou-se requisito fundamental para o profis- justificam. Sim, é necessário que se proceda à mo-
sional do presente e do futuro. E é justamente por isso dernização das regras vigentes para a adaptação à
que o papel do radiologista nesse novo contexto é de realidade atual. O mundo se globaliza e as relações
enorme relevância e responsabilidade. de trabalho têm que acompanhar as mudanças, mas

Com os avanços ocorridos na Radiologia, tor- precisamos fazer as mudanças com critério, ética e
nou-se premente o aprimoramento do profissional da respeito ao cidadão que coloca a sua força de traba-
área. A interpretação de imagem é algo complexo, lho à disposição da sociedade, não com um projeto
que exige treinamento adequado e experiência, sob enviado sem tempo para discussão, que não passou
pena de repercutir em graves conseqüências para o pelas Comissões da Casa e em regime de urgência
paciente e para o sistema médico vigente. Como dis- injustificada. Isto não podemos admitir.
se o Dr. Sandro Fenelon em seu artigo "Especialidade A proposta do Executivo que nos é colocada
é coisa séria", há uma grande diferença entre ser pro- para votação vem alterar direitos amparados em texto
prietário de aparelho e ter conhecimento suficiente constitucional. Comporta, então, uma análise detida
para interpretar as imagens geradas por esse apare- nos termos da proposição e nos benefícios elou des-
lho. "Muitos profissionais não habilitados conseguem vantagens da mudança. Isso não se faz a toque de ca-
ver o exame, mas não enxergam o principal, a patolo- ixa. O Governo deveria promover um ritmo de desen-
gia", afirma o médico. volvimento no País que abrisse oportunidades de tra-

Cientes do quanto a evolução da Radiologia balho aos jovens, que precisam e desejam ingressar
trouxe enormes benefícios ao ser humano, tornando no mercado de trabalho. Dessa forma, estaria pian-
os procedimentos médicos cada dia menos invasivos tando a semente do progresso e do equilíbrio social.
e, assim, menos traumáticos para o paciente e, cien- A flexibilização dos direitos do trabalhador não
tes também do papel fundamental que esse profissio- trará melhora alguma no quadro econômico e social
nal exerce no diagnóstico de doenças é que vimos do Brasil.
manifestar a todos os profissionais do ramo nossos Era o que tinha a dizer.
sinceros cumprimentos pelo Dia do Radiologista. O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pronuncia o se-

Muito obrigado, Sr. Presidente. guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
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dos, merece destaque, nesta tribuna, a recente inicia- na luta contra a fome, e devem ser incentivados pelo
tiva da população de Vitória, Capital do nosso Estado, Governo, igreja e outros setores da sociedade. Afinal,
de promover, no dia seguinte ao Dia Mundial da AIi- todo cidadão é responsável, em maior ou menor me-
mentação, um especial ato público contra a fome e a dida, pelos destinos de seu pa{s.
miséria, na Praça Oito, no centro da cidade. Por outro lado, avulta a responsabilidade das

O ato constituiu-se de um farto e variado café da autoridades competentes, que devem se empenhar
manhã, absolutamente gratuito, oferecido a todos os não apenas em programas de distribuição de alimen-
passantes, com o objetivo de chamar a atenção para tos, mas, prioritariamente, em projetos de geração de
o flagelo da fome que ainda grassa em nosso Pa{s. Só renda e riqueza, que promovam o fim do terrível pro-
em Vitória - o IPEA apurou na ocasião - mais de dez cesso de exclusão social que persiste no Brasil.
mil famrlias passam fome, o que significa 15% da po- Esperamos, pois, que atividades como aquela
pulação. Contra o absurdo que representam esses organizada em Vitória proliferem em outras cidades
números, o Comitê de Ação e da Cidadania resolveu brasileiras, para que o problema da fome não seja
promover o evento, que acabou ganhando as páginas preterido ou esquecido, mobilizando Governo e soci-
dos principais jornais do País. edade para viabilizar as soluções. Só assim estare-

Devemos lembrar, a propósito, que várias enti- mos verdadeiramente vivendo uma democracia, só
dades capixabas já estão se mobilizando em campa- assim poderemos pretender aspirar à modernidade,
nhas de doação de alimentos, tendo em vista a cam- só assim poderemos assumir um lugar proeminente
panha "Natal sem fome 2001 u, cujo dia D será 10 de no concerto das nações.
dezembro próximo. Consistirá de debates com vários Muito obrigado.
profissionais, visando a garantia do acesso universal A SRA. TETÉ BEZERRA (PMDB - MT. Pronun-
ao alimento e à formação de alternativas eficientes de cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
combate à fome. Deputados, quero parabenizar as federações das in-

São extremamente importantes, Sr. Presidente, dústrias dos Estados do Centro-Oeste, além dos
essas iniciativas de caráter coletivo, com o fito de pôr Estados do Acre e de Rondônia, pelo projeto do
em questão um problema crônico do Brasil. Como se MERCOESTE.
sabe, há milhões de brasileiros passando fome em to- O MERCOESTE é o esforço planejado de arti-
das as regiões brasileiras, numa situação inadmissí- culação das forças e lideranças empresariais, polrti-
vel para um país que se considera ingresso na moder- cas e comunitárias do oeste brasileiro, com a finalida-
nidade e reivindica lugar de destaque no cenário das de de viabilizar o desenvolvimento auto-sustentado
nações. da região, principal área de expansão econômica do

A despeito de todos os progressos, porém, e País, com um mercado consumidor de mais de 14 mi-
como conseqüência imediata do processo violento de Ihões de habitantes e recursos naturais que mal co-
exclusão social que vivemos, a fome parece resistir. meçaram a ser explorados.
Temos sido incapazes de promover patamares razoá- Sete Governadores, 21 Senadores, 65 Deputa-
veis de distribuição de riqueza, suficientes para erra- dos Federais e 659 Prefeitos municipais representam,
dicar a pobreza e a miséria de nosso País. E sabemos no MERCOESTE, quase 30% do território nacional e
que isso depende tanto de ações conjunturais quanto 10% do Produto Interno Bruto. O MERCOESTE é o
de ações estruturais, o que exige programas intensi- maior produtor de grãos da América do Sul, possuin-
vos e de curto prazo, bem como programas de maior do a mais extensa área agricultável do mundo: 124
alcance, de sucesso a longo prazo. milhões de hectares, sendo 15 milhões irrigáveis, o

Sabemos que o Governo Fernando Henrique que gera a possibilidade de triplicar a produção agrí-
vem trabalhando arduamente na área social, tentan- cola do País. Algodão, arroz, milho, soja e trigo apre-
do reverter os indicadores de desigualdade que nos sentam maior produtividade do que em outros Esta-
envergonham diante do mundo. Mas o problema é tão dos; a soja, por exemplo, rende 7% mais no
grave e tão antigo que talvez ainda requeira algumas MERCOESTE do que no resto do Brasil. É evidente
décadas para total solução. que o MEReOESTE deverá, dentro de poucos anos,

É certo que precisamos de iniciativas como as assumir uma posição estratégica na oferta mundial
adotadas pelo povo de Vitória, que visam a resolver o de alimentos e têxteis.
problema imediato da fome e da desnutrição. A soli- Ainda não falamos da pecuária. A carne brasilei-
dariedade e o engajamento em relação aos proble- ra, isenta de qualquer risco sanitário, é uma das me-
mas da comunidade são extremamente importantes Ihores do mundo, e pode ser produzida numa escala
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capaz de abastecer todo o mercado mundial; se ainda Independentemente dessas considerações mo-
não é, tal fato deve-se às barreiras de todos os tipos rais, o MERCOESTE já é uma nova e promissora
impostas por países que, quando lhes interessa, po- frente para investimentos no Brasil. Esperamos que,
sam de defensores do livre mercado. Essa ambígua graças à sua forma de nascimento, veja-se livre, na
conversa dos países mais ricos não fez nem nossos maturidade, dos malefícios da corrupção arrogante e
pecuaristas nem nossos bois dormirem, e hoje 42% impune, principal componente do chamado Custo
do rebanho bovino nacional está no MERCOESTE. Brasil.
Quanto aos avicultores e suinocultores, percebendo O SR. TELMO KIRST (PPB - RS. Pronuncia o
as potencialidades de uma região que produz tanto seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
milho, sorgo e soja, para lá migram, vindos de outras Deputados, cumprimento desta tribuna o Ministro
partes do Brasil ou mesmo do exterior. Pratini de Moraes por mais uma vitória na sua exito-

Falemos, agora, da mineração. A estrutura ge- sa gestão à frente do Ministério da Agricultura, Pe-
ológica do MERCOESTE é riquíssima: amianto, fos- cuária e Abastecimento. O Rio Grande do Sul deve
fato, níquel, diamante, argila, cassiterita, calcário, receber hoje autorização da União Européia (UE)
chumbo, cobalto, cianita, manganês, mica, nióbio, para exportar carne bovina desossada e maturada
vermiculita, quartzo, ouro e pedras ornamentais e àquele mercado.
preciosas. Pode-se lá abrigar não um, mas vários O Ministro da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
pólos de joalheria, fertilizantes, eletro-eletrônicos mento, Marcus Vinícius Pratini de Moraes, disse on-
(como os dependentes das baterias de nióbio) e ou- tem que o Governo Federal enviou ao Comitê Veteri-
tros, como, por exemplo, os pólos de turismo e arte· nário da UE todas as informações técnicas requisita-
sanato. das para que determinassem a liberação das exporta-

No Brasil, a principal fonte de arrecadação tri- ções gaúchas de c~rne de gado: ".Já oferecemos ~os
butária é o ICMS, que cresceu 35% nos últimos três ~uropeus as garantidas necessanas sobre as açoes
anos; no MERCOESTE, porém, cresceu 52%, com- Im~~ementad~s para que o Estado volte a ter acesso à
provando a dinâmica da região. No que se refere ao Unlao Euro~:la . . .
ICMS proveniente da indústria, o MERCOESTE A de~lsao ~a ~E, destacou o Ministro, é de fun-
cresceu 34% frente a um resultado nacional de damentallmportancla para o desempenho da pecuá-
24%. ' ria gaúcha e, conseqüentemente, da economia esta-

_ . . ,.. dual. "Além de gerar renda aos produtores, o setor é
Nao fala~os do p~tencl~l. ~Idreletnco, hOJe só responsável por milhares de empregos no campo e

ex~l~rado em 5 Yo, e da dls~nlbllldade do g~s .natural na cidade. Com a retomada das exportações, a cade-
bollVla~o; d~ melhor~ da ~nfra-estrutur.a vlána, qu~ ia produtiva de carne bovina gaúcha poderá recupe-
conta In~luslve .com hldrovl~, ne~ do Inte~s~ moVI- rar parte dos prejuízos causados pela desestrutura-
~~nto mlgratóno para a reg~ao; tais fatores,lndlcam o ção de sistema estadual de vigilância de sanidade
Iminente surto de des~nvolvlmento ~ue esta por ocor- animal, o que permitiu a reintrodução da febre aftosa
rer, numa escala muitas vezes maior do que a que no Estado".
hoje presenciamos. O pedido de liberação para a exportação da car-

Parabéns, novamente, às Federações das Indús- ne do Rio Grande do Sul depende de parecer do Co-
trias que produziram o relatório sobre o MERCOESTE. mitê Veterinário da UE, que esteve reunido ontem e
O próximo passo, já previsto, será a criação de uma hoje em Bruxelas. A comissão do Comitê Veterinário
Agência de Desenvolvimento de caráter privado, que já recomendou, baseada nos relatórios dos técnicos
aglutinará as ações do MERCOESTE, em parceria ou europeus que visitaram o Estado, que fosse autoriza-
não com o Governo e com as comunidades interessa- da a importação a partir de 10 de dezembro deste ano.
das. Pratini de Moraes determinou à Secretária de Defesa

Quem viver verá um instrumento muito me- Agropecuária que mantenha contato permanente
Ihor, mais seguro e barato do que a SUDAM, a com a Secretaria Estadual de Agricultura para asse-
SUDEN E e tantas outras agências governamentais gurar a efetiva implementação das garantidas ofereci-
que, a pretexto de ajudarem as regiões, ajudam das aos europeus.
apenas a perpetuação de um sistema político ina- Na semana passada, o Secretário-Executivo do
ceitável, pelo fato de se basear no desvio de verbas Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
públicas em benefício de uns poucos "coronéis" e (MAPA), Márcio Fortes de Almeida, esteve em Bruxe-
seus apaniguados. . Ias, chefiando a delegação brasileira que se reuniu



Sr. Presidente, em audiência no INCRA, da qual
participei, acompanhado por representantes das co
munidades do Município, Vereadores, IBAMA,
CONTAG e CPT, foi constituída uma comissão que se
reunirá regularmente, a partir do dia 28 próximo, para
fazer o levantamento de áreas de reserva extrativista,
monitorar e agilizar os processos em andamento.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JOAQUIM FRANCISCO (Bloco/PFL 
PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, um dos assuntos de que
mais me venho ocupando ao longo de toda minha
trajetória de homem público tem a ver com o plane
jamento familiar no Brasil, particularmente nas re
giões mais pobres, nas áreas rurais, nos espaços
urbanos periféricos, onde predominam condições de
vida situadas na linha da pobreza e da miséria. Na
minha insistência no trato da questão, tanto no exer
cício de funções executivas quanto legislativas ou
simplesmente técnicas, embora não se haja consti
tuído em obsessão, exibe traços de uma convicção
que seria como que uma das bandeiras da minha
vida política.
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com representantes da União Européia para tratar da O problema é que desde 1998 o INCRA vem
liberação da exportação da carne bovina maturada e protelando decisões em relação a essas glebas, per-
desossada do Rio Grande do Sul. mitindo que elas sofressem invasões constantes: tra-

"Expusemos aos europeus o trabalho realizado tores abrindo clareiras, motosserras derrubando es-
no Estado, sob a coordenação do MAPA, para erradi- pécies valiosas e gente a serviço de fazendeiros que
car os focos de febre aftosa. Na ocasião, discutimos se apresentavam sem documentação legal, mas se
todas as garantias pedidas pela UE para que a carne dizendo com projetos aprovados e financiados pela
gaúcha tivesse efetiva sanidade e, com isso, pudesse SUDAM, argumentação enfatizada com a presença
chegar ao mercado europeu", revelou Fortes de de homens fortemente armados.
Almeida. Ele espera decisão favorável da União Euro- A omissão do INCRA e de outros órgãos públi-
péia ao Rio Grande do Sul. cos, no sentido de chegar a uma definição, fomentou

Era o que eu tinha a dizer. a instabilidade em Anapu. De um lado, homens arma-
o SR. PAULO ROCHA (PT _ PA. Pronuncia o dos, servindo aos fazendei~os ~ ma~eireiros, que ain-

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- da contam com assess~nas Jurídlc~~ (e ~upo~to~
putados, a construção da Rodovia Transamazônica, contatos nos altos escal~es da admlnl~traçao publl-
no início dos anos 70, foi acompanhada de projetos ca), e de outro os ~osselros, vulneráveis e assusta-
de colonização que trouxeram mais conflitos que so- dos, sem nenhum~ Infra-estrutura de segurança nes-
luções para as novas fronteiras que se abriam naque- ses momentos crítiCOS.
la ocasião. Com o fim da SUDAM, as terras estão servin-

Empresários, com apoio de autoridades e ór- do de base para a migração de grandes madeireiras
gãos governamentais, ocuparam áreas de extensão e mineradoras estrangeiras, enquanto no horizonte
continental sem finalidade produtiva, quase sempre se antevê a construção da Hidrelétrica de Belo Mon-
incorrendo em prejuízo irreversível para o meio ambi- te, que pode comprometer definitivamente o desen-
ente. Nessas condições, os trabalhadores ficaram volvimento sustentado da região.
sempre à margem do processo de colonização, causa Tais ingredientes só fazem recrudescer a ten-
fundamental da explosão de conflitos em relação à são no local, se fazendo necessário a tomada de
posse da terra no Estado do Pará. medidas urgentes em defesa dos trabalhadores ru-

No Município de Anapu, localizado ao longo da rais.
Transamazônica, entre Pacajá e Altamira, o projeto
de colonização governamental foi implementado mi
nimamente e lá existem 38 glebas de terra, totali
zando 108 mil hectares, reincorporadas ao patrimô
nio da União para efeitos de reforma agrária.

Nos últimos anos, entidades de trabalhadores
(Sindicato dos Trabalhadores Rurais, FETAGRI,
Associação dos Pequenos Produtores Rurais de
Anapu, Associação Pioneira Agrícola da Transales
te), junto a associações locais e regionais (Movi
mento da Mulher, Comissão Pastoral da Terra etc.),
mantiveram entendimentos com o INCRA, a fim de
garantir essas áreas, conhecidas corno glebas Belo
Monte e Bacajá, para a instalação de agricultores
sem-terra e suas famflias. Essa colocação se daria
de forma organizada na forma de PDS (Projeto de
Desenvolvimento Sustentado), modalidade de as
sentamento criado pelo próprio INCRA que oferece
aos trabalhadores rurais condições de estabilidade
na terra com acompanhamento técnico, visando a
preservação da floresta e a articulação para monta
gem de estrutura escolar para as crianças, e daí por
diante.



Considerando que, no mês de novembro vin
douro, o Conselho Nacional de Saúde deverá rece
ber relatório técnico sobre as conclusões e suges
tões do seminário, é de se esperar a intensificação
e o aperfeiçoamento de medidas destinadas à cor
reção daqueles e de outros problemas que afetam

Os especialistas presentes ao encontro tam
bém diagnosticaram o uso incorreto dos remédios
que fazem parte da Relação Nacional de Medica
mentos Essenciais do Ministério da Saúde. E mais
grave ainda: ficou constatado que nem os profissio
nais de saúde conhecem plenamente a Lei de Pla
nejamento Familiar, que regulamenta o acesso grá
tis a métodos anticonceptivos na rede do SUS, entre
os quais se inclui a esterilização voluntária de ho
mens e mulheres.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na
moldura em que se enquadra a temática do planeja
mento familiar, eis que acabam de emergir novos
aspectos da questão, com a recente realização, em
Brasília, de seminário sobre a política de anticon
cepção no Sistema Público de Saúde. Entre os pro
blemas detectados incluem-se a falta de planeja
mento e orientação para a mulher sobre o uso da pi
lula, sobre a observância a outros métodos inibitóri
os a ela disponibilizados e sobre os crescentes ris
cos de automedicação, em especial entre as adoles
centes.

Nada disso invalida, porém, a observação criti
ca quanto à ausência de maior firmeza e tempestivi
dade na adoção de medidas hoje vigorantes. Entre
estas, cabe ressaltar a adequada conscientização
dos brasileiros sobre a relevante questão do contro
le da natalidade - conscientização, diga-se de pas
sagem, ainda mais imperiosa entre as faixas econo
micamente modestas da população, onde é menor o
acesso aos instrumentos anticoncepcionais, diferen
temente do que sucede, inclusive do ponto de vista
psicocultural, nas camadas mais bem informadas e
de mais alto poder aquisitivo.
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Tal convicção não somente se mantém, como por alguns segmentos da sociedade, mais atentos
se acentua. É meu convencimento que seria outra a aos rumos do nosso quadro demográfico. Cabe res-
situação do Pais, especialmente do ponto de vista so- saltar, entretanto, que fatores outros, e não os relati-
cial, se tivéssemos cuidado, a partir de meados do sé- vos ao mero crescimento populacional, determina-
cUlo 20, de implantar uma política sistemática, consis- ram, em caráter positivo, os núr:neros apurados.
tente, equilibradamente articulada e determinada- Mencionem-se, a propósito, os dados relacionados
mente vigorosa de controle da natalidade, de acom- à expectativa de vida, às condições sanitárias, ao
panhamento, coordenação e monitoramento da com- acesso à assistência médica, à inflexão no sentido
posição quantitativa dos núcleos familiares. E tudo da incorporação de vastos contingentes de idosos
isso, Sr. Presidente, em panorama de amplo debate no contexto etário.
democrático, ouvidos os diversos setores e estratos
sociais, na busca de uma convergência de opiniões
em que, sem desrespeito as nossas tradições e linhas
culturais, se concedesse determinada prioridade ao
nosso próprio destino de Nação desenvolvida e igua
litária.

Daquela época à atual quadra da vida brasilei
ra ocorreu, sem dúvida, significativa evolução na
abordagem do assunto, num processo de oxigena
ção e de quebra de rigidez conceitual que o coloca
em perspectiva mais arejada e em dimensões mais
consentâneas com a realidade. O tempo foi polindo
arestas e propiciando aberturas de discussão e de
cisão de alto teor modernizante, inovador e despe
dido de preconceitos e exacerbado conservadoris
mo. Os fatos impuseram-se às restrições impediti
vas de avanços substanciais. Para tanto, vale men
cionar que em muito contribuiu a incorporação de
idéias e ações geradas para além das nossas fron
teiras, inclusive em paises havidos como dogmáti
cos no trato do tema.

Pode-se alegar, precedentemente, que ainda
tem sido Umida e insuficiente a posição brasileira a
respeito. Vimos caminhando, segundo essa interpre
tação, de maneira muito lenta, que se diria temerosa
e excessivamente precavida. Assim, terramos perdi
do valioso tempo nesse processo de relutância, na
melhor das hipóteses em respeito ao contraditório
ainda pulsante no conjunto da sociedade, afetada
por dilemas religiosos, morais, éticos e político-ideo
lógicos. A questão situar-se-ia, dessa forma, no pia
no da gradação, da maior ou menor intensidade das
poHticas públicas adotadas, das intervenções dire
tas ou indiretas nesse universo de conflitos mentais
e divergências conceituais.

Dai não ter sido de todo surpreendente, Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o resultado do
último levantamento do Instituto Brasileiro de Geo
grafia e EstaUstica. De acordo com o IBGE, embora
tenha diminuido ponderavelmente a taxa de cresci
mento populacional do Brasil nas últimas duas déca
das, tal incremento foi bem superior ao projetado
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negativamente a polftica de planejamento familiar
no Brasil.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para
deixar registrada nos Anais da Casa a passagem
do 63° aniversário de emancipação politi
co-administrativa do Município paulista de Aguas
de Lindóia, ocorrido no dia 15 de novembro próxi
mo passado.

Abençoada por águas de grande potencial te
rapêutico, a cidade é reconhecida como a Capital
Termal do Brasil.

Nas décadas de 30, 40 e 50, um grupo de
empresários e políticos Iindoienses fez com que
Águas de Lindóia se mantivesse entre os pontos
turísticos brasileiros mais procurados para des
canso e lazer.

O emancipador Vicente Rizzo divulgou estu
dos sobre o termalismo, contribuindo para que a es
tância fosse ainda mais procurada.

Águas de Lindóia cresceu rapidamente, tor
nando-se referencial entre as estâncias paulistas.
Seu povo ordeiro, feliz e trabalhador merece todo o
nosso carinho. E é desta tribuna que envio minha
mensagem de fé e esperança de um futuro ainda
mais promissor.

Na passagem dessa data magna para o Muni
cípio de Aguas de Lindóia, sua população foi pre
senteada com a inauguração da Estação de Trata
mento de Água 11, localizada no Bairro do Jabotica
bal, que abastecerá os conjuntos habitacionais Ba
irro dos Francos e, o mais breve possível, o Jardim
Europa.

O diretor do Serviço Autônomo de Agua e
Esgoto - SAAE, Sr. Hilário Piffer Júnior, afirmou
que a ETA 11 do Jaboticabal suprirá as necessida
des do Município por mais quinze anos e, de ime
diato, produzirá água potável para 8 mil habitan
tes.

Ao fazer este registro e encerrando o meu
pronunciamento, Sr. Presidente e nobres Deputa
dos, gostaria de enviar minhas homenagens a
toda a população Iindoiense, que com sua partici
pação tem contribuído para o engrandecimento e
o desenvolvimento do turismo daquela bela estân
cia termal paulista.

Parabéns, Águas de Lindóia!

Muito obrigado.

O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, durante ano de 2001, o
Governo Federal liberou 4 milhões de reais para
36 Municípios atingidos por enchentes no início do
ano. Infelizmente até agora apenas 6 Municípios
receberam o pagamento para a execução das
obras, por insuficiência de documentação exigida
pela lei vigente.

Agora, através da Medida Provisória nO 6, de
23 de outubro de 2001, o Governo libera 135 mi
lhões de reais para ações emergenciais de defesa
civil, dos quais 30 milhões de reais são para a Re
gião Sul, e, desses, 10 milhões de reais cabem a
Santa Catarina, para atender 139 Municípios atingi
dos pelas enchentes da primavera de 2001 , relacio
nados pela Defesa Civil do Estado.

Pela informação que tenho, apenas 60 Muni
cípios entregaram projeto adequadamente preen
chido à Defesa Civil do Estado, ao coronel Pache
co. O Ministério da Integração Nacional pediu ao
coronel que encaminhe os projetos, e após análi
se serão pagos. Os demais projetos deverão ser
completados, encaminhados à Defesa Civil do
Estado, e após sua intervenção serão também en
caminhados para Brasília.

Além da documentação exigida, o Município
deve observar que as obras devem estar de acor
do com o relatório de avaliação de danos realiza
do por ocasião da catástrofe. O prazo mínimo
para execução deverá ser de 180 dias, para evi
tar elevado número de pedidos de prorrogação
de prazo. Os recursos serão pagos em parcela
única.

Segue anexa relação dos Municípios benefi
ciários, com o respectivo valor e documentação
exigida, que também pode ser complementada
através do Departamento de Articulação e Gestão
da Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministé
rio da Integração Nacional, com a Dra. Maria Lui
za Nova da Costa, pelo telefone (61) 414.5852,
pelo fax (61) 224.9030 ou pelo site www.integra
ção.gov.brlsindeclindex.htm.

Peço o apoio dos nobres Parlamentares desta
Casa, especialmente dos catarinenses, para a agili
zação da apresentação dos projetos.

Muito obrigado.

RELAÇÃO A QUE SE REFERE O
ORADOR:
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MUNiCípIOS AFETADOS POR EVENTOS ADVERSOS ATÉ OUTUBRO DE 2001

ELARDO UZ

".' , ~( '.':;'.. "'~ CIO'AOE':,· \~,' .:, # ..1",:'\ ""o, ',-.' ','~'.? ':'OECRETO":·I . ~~··;·-V:·l,." :"" .•, VALOR'"

AB L SE R$ 35.000,00.
AGRONOMICA· SE R$ 45.000.00i
AGRONOMICA.- SE R$ 40.000.00
AGUAS FRIAS SE R$ 55.000.00
AGUAS MORNAS SE R$ 55.QQQ.ao
ALFREDO WAGNER SE R$ 70.000.00
ANGELINA .. SE R$ 40.000.00
ANITA GARIBALDI SE R$ 55.000.00
ANITAPOLlS SE R$ 60.000.00
ARAQUARI SE R$ 30.000.00
ARARANGUA SE R$ 90.000.00
ARMAZEM SE R$ 80.000,00
AURORA • SE R$ 55.000,00
AURORA ... SE R$ 45.000,00
BALNEARIO BARRA DO SUL SE R$ 75.000,00
BALNEARIO CAMBORIU SE R$ 75.000,00
BALNEARIO GAIVOTA SE R$ 60.000,00
BANDEIRANTE SE R$ 40.000,00
BARRA VELHA ECP R$ 105.000,00
BENEDITO NOVO • ECP R$ 70.000,00
BENEDITO NOVO "'* SE R$ 65.000,00
BLUMENAU SE RS 370.000,00
BOCAlNA DO SUL SE R$ 55.000,00
BOM JARDIM DA SERRA SE R$ 75.000,00
BOM RETIRO SE R$ 75.000,00
BOMBINHAS . se R$ 85.000,00
BOTUVERA SE

-,
R$ 55.000,00

BRACO DO NORTE SE R$ 73.000,00
BRUSOUE SE R$ 215.000.00
CAMBORIU se R$ 50.000.00
CAMPO BELO 00 SUL SE R$ 65.000,00
CAMPOERt SE R$ 98.000,00
CAMPOS NOVOS SE R$ 30.000,00
CANOINHAS SE R$ 65.000,00
CERRO NEGRO SE R$ 45.000,00
CORONEL FREITAS SE R$ 75.000,00
CORREIA PINTO SE R$ 80.000,00
DIONISIO CEROUEIRA SE R$ 50.000,00
DONA EMMA SE R$ 60.000,00
OOUTOR PEDRINHO SE R$ 55.000,00
ERMO SE R$ 50.000,00
FAXINAL DOS GUEDES SE R$ 55.000,00
GALVAO SE R$ 35.000,00
GARUVA SE R$ 33.000,00
GASPAR SE R$ 80.000,00
GUABIRUBA • SE R$ 65.000,00
GUABIRUBA •• SE R$ 60.000,00
GUARAMIRIM SE R$ 80.000,00
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...--
GUARUJA DO SUL SE R$ 30.000.00,
IBIRAMA se R$ 90.000.00\
ILHOTA SE R$ 55.000.001
IMBITUBA SE R$ 55.000,001
INDAIAL SE R$ 50.000,00
IRANI SE R$ 30.000,00
ITAJAI SE R$ 150.000.00
ITAIOPOLlS SE R$ 60.000.00
ITAPOA . SE R$ 105.000.00
ITUPORANGA SE R$ 60.000,00
JACINTO MACHADO SE R$ 55.000.00
JOINVILLE SE R$ 290.000,00
JOSE BOITEUX SE R$ 115.000,00
JUPIA SE R$ 30.000,00
LAGES SE R$ 470.000,00
LAGUNA • SE R$ 100.000,00
LAGUNA •• SE R$ 50.000,00
LAJEADO GRANDE SE R$ 40.000,00
LAURENTINO SE R$ 35.000,00
LEOBERTO LEAL SE R$ 55.000,00
LONTRAS SE R$ 55.000,00
LUIZ ALVES SE R$ 55.000,00
MAJOR GERCINO SE R$ 55.000,00
MARAC;·.JA SE R$ 45.000,00
MAREMA SE R$ 25.000,00
MELEIRO SE R$ 60.000,00
MIRIM Doce SE R$ 45.000,00
MONTE CASTELO" SE R$ 45.000,00
MONTE CASTELO ** SE RS 50.00000
MORRO GRANDE SE R$ 45.000,00
NAVEGANTES .. SE R$ 85.000,00
NAVEGANTES .... ECP R$ 35.000,00
NOVA ERECHIM SE R$ 50.000,00
NOVA TRENTO SE R$ 50.000,00
ORLEANS SE R$ 50.000,00
OTACILlO COSTA SE R$ 45.000,00
PAINEL SE R$ 35.000,00
PALHOÇA SE R$ 345.000.00
PALMA SOLA SE R$ 55.000,00
PASSOS MAIA SE R$ 25.000,00
PETROLANDIA • SE R$ 80.000,00
PETROLANDIA •• SE R$ 50.000,00
PLANALTO ALEGRE SE . R$ 30.00000
PORTO UNIAO .. SE R$ 32.000,00
PORTO UNIAO .... SE R$ 32.000.00
PRAIA GRANDE SE R$ 45.000,00
PRESIDENTE GETULIO SE R$ 125.000,00
PRESIDENTE NEREU SE R$ 30.000,00
RANCHO QUEIMADO SE R$ 55.000,00
RIO DO CAMPO • EC? R$ 45.000,00
RIO DO CAMPO •• SE R$ 40.000,00



59614 Quinta-feira 22 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2001

RIO DO OESTE SE R$ 60.000.0C
RIO DO SUL" SE R$ 35.000.00
RIO 00 SUL·· SE R$ 75.000.00,
RIO DO SUL n* ECP R$ 390.000.001
RIO FORTUNA SE R$ 25.000.001
RIO RUFINO" SE R$ 25.000,00
RIO RUFINO"· SE R$ 30.000.00
RODEIO SE R$ 45.000.00
SALETE se R$ 75.000.00
SANGAO SE R$ 30.000,00
SANTA ROSA DO SUL· se R$ 25.000.00
SANTA ROSA DO SUL ... SE R$ 30.000,00
SANTO AMARO DA IMPERATIZ SE R$ 80.000,00
SAÚ CRISTÓVÃO 00 SUL SE R$ 48.000,00
SAO DOMINGOS SE R$ 65.000,00
SAO JOAO BATISTA SE R$ 90.000,00
SAO JOAO DO OESTE SE R$ 25.000.00
SAO JOAO 00 SUL SE R$ 55.000,00
SAO JOSE SE R$ 365.000,00
SOMBRIO SE R$ 105.000.00
TAlO ECP R$ 85.000,00
TANGARÁ SE R$ 65.000,00
TIJUCAS SE R$ 160.000,00
TIMBE DO SUL SE R$ 30.000,00
TIMBO SE R$ 35.000,00
TIMBO GRANOE .. SE R$ 45.000,00
TIMBO GRANOE "'* se R$ 35.000,00
TRES BARRAS SE R$ 64.000,00
TROMBUOO CENTRAL SE R$ 30.000,00
TUBARAO SE R$ 75.000,00
TURVO SE R$ 65.000,00
URUBICI SE R$ 85.000,00
URUPEMA SE R$ 40.000,00
VARGEAO SE R$ 25.000,00

VIOAL RAMOS • ECP R$ 85.000,00
VIDAL RAMOS ... SE R$ 45.000,00

VIDEIRA SE R$ 30.000,00
WITMARSUM SE R$ 45.000,00
XANXERE SE R$ 75.000,00
XAXIM SE R$ 50.000,00

TOTJl.L: 132 smJAçAo DE Erv1ERGÊN'CIA (SE) E 07 ESTADO DE CALAMID.ADE Pt1BUCA (ECP)

* IvIUNICÍPIO AFETADO UMA VEZ NO PERÍODO
** IvIUNICÍPIO AFETADO DUAS VEZES NO PERÍODO
*** lVIUNICÍPIO AFETADO TRÊs VEZES NO PERÍODO
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O SR. AGNALDO MUNIZ (Bloco/PPS - RO. agosto de 1994 a dezembro de 2000, de acordo com
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, o IPC, para uma inflação no período de aproximada-
Sras. e Srs. Deputados, a cada ano fica mais difícil ad- mente 74%.
quirir a casa própria, tanto para os cidadãos de baixa O povo brasileiro vive sem habitação ou está vi-
renda quanto para os da classe média. Enquanto não vendo precariamente em sua grande maioria, essa é
tivermos polftica habitacional de longo prazo, o pro- uma realidade facilmente constatada. Uma situação
blema da favelização de nossas cidades aumentará. que ganha contornos ainda mais dramáticos, quando
Todos discutem o assunto, mas as soluções tardam verificamos que aproximadamente 20% da população
inexplicavelmente, e o déficit habitacional aumenta, de cidades como Rio de Janeiro e São Paulo estão
atingindo hoje 10 milhões de moradias. nas favelas. A favelização é explosiva quando pesqui-

É preciso que reflitamos profundamente sobre sas apontam que 30% das cidades brasileiras possu-
os obstáculos que impedem, a curto prazo, a efetiva em favelas.
implementação de programas que produzam novas Por outro lado, 38,2% dos domicllios não têm
habitações. Devemos ter em mente o quanto a casa saneamento adequado. Em São Paulo, Capital, a Se-
própria é importante para todas as famflias brasilei- cretaria Municipal de Habitação declarou, em feverei-
raso É prioridade para toda sociedade. ro deste ano, que enviaria projeto à Câmara de Verea-

Houve uma espetacular diminuição do volume dores visando atrair construtores para o mercado de
de financiamento originados no Sistema Financeiro habitações populares (Folha de S.Paulo, edição de
da Habitação - SFH desde o final da década de 70. E 03/02/01). O objetivo principal é aumentar a quanti-
os principais fatores que contribuíram para o abando- dade e a qualidade das habitações. Mas achamos
no de projetos habitacionais viáveis foram: 1) falta de que essa iniciativa é ainda muito tfmida, em face da
estabilidade na economia; 2) regime tributário que gravidade do problema.
onera por demais o setor; 3) inaceitável insegurança Entendemos que o déficit habitacional é uma
jurídica; 4) regulação financeira inviável. questão que só pode ser contornada no âmbito fede-

De 1980 até 1994, passamos por enormes difi- ral. A Caixa Econômica Federal aplicou em 2000
cuIdades na macroeconomia do nosso País. A eleva- aproximadamente R$ 4 bilhões em habitações popu-
da incidência de tributos na construção de imóveis, lares, mas são necessários, segundo a própria CEF,
que atingem todos os estágios da construção, che- R$ 10 bilhões ao ano, durante 10 anos (Folha de
gando a 62,78% dos recursos de créditos tomados S.Paulo, edição de 03/02/01).
pela construturas, elevam os preços retraindo a de- O processo de "periferização" das grandes cida-
manda. Existe uma verdadeira aberração tributária des preocupa a todo Prefeito responsável, pois leva,
que inviabiliza todo o setor da construção civil. cada vez mais, a miséria para a periferia e cria cen-

Há um volume imenso de ações relativas ao Sis- tros urbanizados no perímetro consolidado dos Muni-
tema Financeiro da Habitação, com manifestações di- cípios:
ferenciadas dos juizes sobre questões conceitual- A falta de moradia é um problema muito sério. A
mente semelhantes. todos os brasileiros devemos oferecer moradia digna,

Quanto à regulamentação financeira, um dos higiênica, saudável, para termos uma população com
maiores problemas é a TR, que deverá ser eliminada saúde. Os Administradores precisam perceber o al-
por constituir-se em elevada causa de inadimplência. cance socioeconômico das suas políticas. Não pode-
A cobrança de juros sobre juros eleva o preço de um mos continuar nos omitindo ante a triste realidade de
imóvel em três vezes o do seu valor original. Para um déficit habitacional que leva famflias menos favo-
exemplificar esse fato, o Jornal Nacional, da TV Glo- recidas a ocupar viadutos e pontes.
bo, levado ao ar no dia 6de agosto, mostrou o caso de Sustentamos que a solução capaz de alavancar
um cidadão que comprou um imóvel pelo SFH, no va- a produção de milhares de habitações com geração
lor de R$ 50 mil, já pagou R$ 40 mil, e está devendo de empregos é a implantação de um projeto habitaci-
R$ 144 mil. Nós não entendemos essa matemática fi- onal para atender à população de baixa renda e tam-
nanceira. bém à classe média, que dentro das regras do Siste-

Pesquisas da Fundação Getúlio Vargas revelam ma Financeiro Imobiliário - SFI, lançado recente-
que os gastos do brasileiro com habitação aumenta- mente, está impedida de comprar imóveis, pois esse
ram, chegando a comprometer 31,14% do orçamento sistema permite a retomada do imóvel após 90 dias
familiar (Folha de S.Paulo, edição de 15/03/01). Os de inadimplência. Ou seja, o comprador perde todo o
gastos com habitação tiveram aumento de 166%, de seu dinheiro se atrasar três prestações. Isso afasta
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qualquer cidadão sensato do mercado. Portanto, a si- Será que somos incompetentes para alimentar
tuação mudou radicalmente, o que torna quase im- o nosso povo? Ou estes acontecimentos fazem parte
possível a aquisição da casa própria. de um sistema político, econômico e financeiro per-

Faz-se necessária a implantação de programas versos?
viáveis que permitam aos cidadãos comprar um imó- Todos os Municípios nós informam do aumento
vel e honrar seus compromissos, garantindo acesso a da pobreza, com aumento assustador do número de
moradia a todas as famflias brasileiras e gerando mi- mendigos. São milhões de brasileiros que se subme-
Ihões de novos empregos. tem ao comportamento degradante de implorar miga-

Isso só será possível se, mais do que programas lhas, diariamente. Observamos pessoas em plena ca-
específicos, o País tiver uma política habitacional coe- pacidade produtiva esmolando, numa situação de hu-
rente, com juros baixos, e que proporcione ao traba- milhação e de deformação da personalidade. Esta re-
Ihador a viabilização do seu sonho maior, que se alidade inexorável faz com que aflore a enorme con-
constitui, hoje, em prioridade para a nossa sociedade. tradição de nossa sociedade, de nosso País.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. A Um País jovem e rico como o nosso, que des-
produção de alimentos no Brasil é suficiente para ali- ponta no quadro mundial como a décima economia
~entar toda a população e ex~ortar em grand~ quan- do mundo, submetendo grande parte de sua gente à
lIdade, mantendo-se o conceito de desenvolvimento fome! É degradante, humilhante, inaceitável.
s~stentável. Mas a fome mantém-se em .nossa~ fron- Não existe justificativa para essa maldade. É de-
:elras~o~o um ~agelO que ~os I~va à dlscussao em solador, deprimente. É um ato censurável de perversi-
orno a orne e e. ~eu.s parame ros. . dade para com o nosso povo. Onde podemos buscar

Temos conSClenCla de que, em determinadas argumentos para justificar o injustificável?
áreas do mundo, como na África, a fome existe há mi- . .
lênios por uma questão climática. Porém, no caso do .Isto tudo nos leva a _concluir qu~ ~revalece n?
Brasil, a produção de alimentos é suficiente para Brasil a ~a~a ~e preocupaçao com o proxlmo, uma atl-
atender a demanda da população. Somos exportado- tude antlcnsta, condenada por todo o mundo moderno.
res de alimentos há séculos. A mídia tem sua percentagem de culpa quando

Olhando sob este prisma, a reflexão sobre os re- de forma disfarçada embute em sua programação, em
gistros de altos índices de fome e de desnutrição no seus artigos e matérias jornalísticas, preconceitos que
Brasil nos leva ao absurdo de acreditarmos que a agridem o nosso povo. Constantemente desmerecem
fome tem sido administrada por nossas elites como nossos patrícios, chamando-os de improdutivos. Colo-
uma opção. cam sobre nossas cabeças a responsabilidade sobre

Estamos entre os maiores produtores de alimen- os fracassos d~ u~ ~ro~et~ ~e Nação q~e contempla
tos do mundo. Então, por que negamos o direito de ali- apenas uma mlnona insignificante do Pais.
mentação ao nosso povo? Em países pobres e em de- Trata-se de uma proposta fracassada que utiliza
senvolvimento, o fator prioritário a ser atingido para toda a nossa energia, nossa força de trabalha, nossas
elevar-se o nível de saúde da população é a promoção reservas, para atender a interesses alienígenas,
de dieta melhor, com maior quantidade de informações como na Era Colonial, submetendo nosso povo à mi-
sobre os alimentos. Comida é sobretudo saúde. E a séria e à fome.
produção de alimentos requer políticas de longo prazo. Nunca foi implementado um projeto para livrar
Requer mobilização de nossas instituições. nosso povo dessa degradação perversa em que se

Todos os Estados brasileiros contam com insti- constitui a fome. A Nação tem uma drvida social com o
tuições de fomento e de pesquisas na área de produ- seu povo. A miséria e a pobreza são imensas. Um terço
ção de alimentos. Há muito que o problema tecnológi- dos indigentes da América Latina estão no Brasil.
co foi resol~i?o. Podemos produzir e produzimos ali- Não ocorreram alterações significativas na
mentos sUflcle~tes par~ o nosso povo e para abaste- questão fundiária no Brasil. O que ocorreu foi um êxo-
c~r o mercad~ Internacional. No enta~to, a fo~e per- do rural. O IBGE, em recente recenseamento, verifi-
slste no Brasil ?esde sempre. Temos I~formaçoes de cou que mais de 70% da população brasileira encon-
escassez de alimentos par~ con~umo Inter~o que da- tra-se morando em cidades, na área urbana.
tam do século XVI. E esta sltuaçao se mantem. Entra- . .
mos no século XXI, e o problema continua. Aliás, ele E querem r:solve~? pro~lema da vlolê~claape-
vem aumentando, porque a população pobre e caren- nas com repressao poliCiaI. Nao teremos êXito.
te cresce em ritmo logarítmico. Era o que Unhamos a dizer.
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O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pronuncia (PPB), que, ao assumir, por motivos políticos, demitiu
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- sumariamente 40 servidores públicos concursados. É
putados, esta Casa está recebendo a ilustre visita de ilegal, mas ele fez. Pois bem, os servidores se mobili-
um grupo de trabalhadores da Bahia. São apenas zaram, formaram uma comissão (CONSERV), foram
quatorze pessoas que, numa promoção do Centro de às ruas, denunciaram o caso ao Ministério Público e
Assessoria do Assuruá (CAA), vieram conhecer conseguiram vencer. O Prefeito foi obrigado a readmi-
como funciona o Poder em Brasflia. ti-los na Prefeitura. Mas, honrando a tradição carlista

Eles estiveram no Tribunal de Contas da União, de grossura e desrespeito à cidadania, o Prefeito hoje
no Ministério da Fazenda, no Ministério da Educação exige que estes servidores cumpram horário, mas
(estiveram tratando do FUNDEF), no INESC e na Câ- não paga o salário. Isto mesmo, Sras. e Srs. Deputa-
mara dos deputados, quando estiveram com o Presi- dos, acreditem, há seis meses os servidores da Pre-
dente da Comissão de Fiscalização Financeira e feitura de Gentio do Ouro não recebem o devido salá-
Controle, o companheiro Wellington Dias. Estão parti- rio, por vingança do Prefeito!
cipando de um seminário sobre o tema fiscalização. Os crimes do Prefeito Getúlio, porém, não aca-
Amanhã terei a grata satisfação de recebê-los no ga- bam por aI. Como o promotor Edvaldo Bispo Gomes
binete da Liderança do Partido dos Trabalhadores. Filho estava cumprindo o seu papel e atuando em fa-

O CAA atua nos Municípios da Diocese de Barra vor da Justiça, o Governador César Borges, o Prefeito
e em Gentio do Ouro, Ipupiara, Brotas de Macaúbas, de Gentio do Ouro e o procurador do Estado reuni-
Oliveira dos Brejinhos e Morpará. ram-se e resolveram o problema pela forma tradicio-

Há 10 anos, o CAA assessora organizações de nal: transferiram o promotor para outra região.
base, grupos de jovens, paróquias, grupos de cidada- Não se espantem, senhoras e senhores, com
nia, cooperativas. A ONG tem como objetivo estimular este fato. A prática é comum na Bahia. Quando o Ju-
a ação pela cidadania, com fiscalização das contas diciário quer fazer Justiça, imediatamente calam
municipais, disseminação dos direitos constituciona- sua voz.
is, participação em conselhos municipais, presença Um dos motivos da vinda desse grupo a Brasflia
nas sessões legislativas, emendas aos orçamentos, é apresentar denúncias sobre uso irregular dos recur-
atuação junto ao Ministério Público. sos do FUNDEF. É mais uma denúncia. Pelo menos

Para os que desconhecem a região, lembro que u~a ~ez por se~na rece~emos e encami.nha~os de-
a atuação dessa ONG se dá num contexto polftico e nunclas desse tipO aos órgaos responsáveiS. A Impres-
ambiental absolutamente adverso. Não é fácil fazer são que temos, porém, é a de que as denúncias vão
política num lugar como esse. Falta informação e os p~ra o lixo, para evitar que se a~ure o envolvi~ento de
podres poderes de sempre resistem a qualquer inter- aliados do Governo nessas mUitas rnaracutalas.
venção cidadã. Há dois aspectos que merecem des- Ao concluir este pronunciamento, ao tempo em
taque. Por um lado, temos o semi-árido, com suas difi- que saudamos o grupo, queremos expressar nosso
culdades naturais. Esses Municípios estão localiza- contentamento pelo fato de tê-los nesta Casa e junto
dos entre a Chapada Diamantina e o Médio São Fran- aos Poderes, aprendendo, cobrando, fiscalizando o
cisco, uma região árida, distante 800 quilômetros de uso dos recursos públicos. Nossa expectativa é a de
salvador, onde predomina a agricultura de subsistên- que outras pessoas aprendam o caminho para Brasília
eia. Por outro lado, o clima político é totalmente adver- e, como eles, aprendam que a cidadania se faz pela
so para intervenções em cidadania. Na região predo- presença, pelo conhecimento e pela fiscalização.
mina o carlismo, a forma mais bruta e cruel de se fa- Obrigado.
zer política neste País; o que existe de mais arcaico, O SR. JAIME MARTINS (Bloco/PFL - MG. Pro-
de mais ultrapassado, de pusilânime em política, so- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
brevive nesta região. Por isso um trabalho como esse Srs. Deputados, a Câmara dos Deputados aprovou,
desempenhado pelo CAA é rechaçado com todas as em primeiro turno de votação, substitutivo à Proposta
armas possíveis pelos velhos coronéis, discípulos do de Emenda à Constituição nO 610, de 1998, que dá
ex-Senador Antonio Carlos Magalhães. As ameaças nova redação ao art. 53 da Constituição Federal, jus-
de morte, ou de violência pura e simples, são comuns tamente o que trata do polêmico instituto da imunida-
contra seus membros ou aqueles que aderem ao gru- de parlamentar. Prepara-se agora para sacramentar
po. O coronelismo, porém, é praxe geral. essa emenda com o segundo turno de votação.

Como exemplo, citamos o caso do novo Prefeito Não pretendo entrar no mérito ou na legalidade
de Gentio do Ouro, Getúlio Reginaldo da Cunha regimental do acordo de lideranças que atropelou o
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processo legislativo normal, a fim de permitir levar ao Por outro lado, no substitutivo da Comissão
Plenário o substitutivo em causa. Devo assinalar, po- Especial, a denúncia só seria recebida pelo Supremo
rém, que essa decisão - que corre o risco de se repe- Tribunal Federal após defesa preliminar. Isso impedi-
tir em outros casos, limitando o exerclcio do mandato ria que a burocracia do Supremo continuasse a enca-
dos demais representantes do povo -, embora visan- minhar ao Congresso Nacional pedidos de funda-
do atender ao clamor popular por urgência, acabou mentação precária, muitos deles motivados apenas
por desprezar o trabalho de dezenas de Pariamenta- por disputas políticas. A defesa preliminar não apare-
res que se haviam debruçado exaustivamente sobre ce no substitutivo à PEC nE 610. Trata-se de retroces-
o tema, não obstante a competência e o brilhantismo so inequlvoco, se comparado à fórmula, inegavel-
do autor da proposta votada em plenário. mente mais democrática, a que havlamos chegado,

Como Relator da Comissão Especial destinada depois de longas discussões com representantes de
a analisar a PEC nO 34-8, de 1995, e Relator da PEC todos os partidos.
n° 610-A, de 1998, na Comissão de Constituição e É preciso observar ainda que, tanto o substituti-
Justiça, sinto-me, outrossim, credenciado e obrigado vo da Comissão Especial de que fui Relator, quanto o
a tecer alguns comentários, comparando as duas so- da proposta aprovada em primeiro turno, prevêem a
luções: uma, o substitutivo anteriormente aprovado possibilidade de sustação do processo a qualquer
na Comissão Especial, que estava indiscutivelmente momento, antes de sua decisão final. No caso do
pronto para ser incluído na pauta do Plenário; a outra, substitutivo da Comissão Especial, a sustação
a proposta que vem de ser aprovada em primeiro tur- dar-se-ia por iniciativa da Mesa, de partido polftico ou
no por esta Casa. de um terço dos membros da Casa respectiva. A pro-

Devo lembrar que na Comissão Especial tive- posta aprovada em primeiro turno permite a iniciativa
mos a oportunidade de, democraticamente, dar voz a de sustação apenas a partido polltico, deixando even-
inúmeros de nossos pares, a todos que manifestaram tuais acusados, ainda que vItimas de maquinações
interesse no assunto, além de personalidades de ex- tão comuns na cena polftica, inteiramente reféns das
trema relevância na sociedade, muitos deles juristas cúpulas partidárias. Mais ainda: Parlamentares de ou-
eminentes, como o Ministro Nelson Jobim e o advo- tros partidos ficam impedidos de repudiar eventuais
gado Nabor Bulhões, este corno representante cre- perseguições, por mais evidentes que sejam, já que a
denciado do Conselho Federal da Ordem dos Advo- iniciativa de propor a sustação tornou-se um assunto
gados do Brasil. interna corporis da cada partido.

Mas, Srs. Deputados, quais as conseqüências, Não creio que se ganhou alguma coisa ao se li-
não avaliadas, da escolha feita pelas lideranças? mitar dessa forma a iniciativa da sustação dos pro-

Ora, tanto o substitutivo da Comissão Especial cessos. Se atentarmos para o detalhe de que, regi-
da PEC n° 34-B, quanto a proposta recentemente mentalmente, a simples assinatura de um L1der subs-
aprovada em primeiro turno, explicitam a inviolabilida- titui, em muitos casos, toda uma bancada, já pode-
de civil, para evitar processos como aqueles que se mos vislumbrar a criação de uma categoria de Parla-
montaram contra a Deputada Cidinha Campos. A pro- mentares diferenciados dos demais: os cada vez mais
posta aprovada em primeiro turno ainda introduz, em poderosos LIderes.
seu caput, a expressão "no exercício do mandato ou Outra mudança preocupante, Srs. Deputados:
em função dele". no substitutivo da Comissão Especial a sustação não

Mas justamente essa expressão, que à primeira incidiria sobre processos anteriores à diplomação.
vista aparenta ser uma expansão da imunidade, não Tratava-se de aperfeiçoamento à proposta de que foi
havia sido acolhida pela Comissão Especial em virtu- primeira signatária a Deputada Célia Mendes, a qual
de de consideráveis ponderações sobre seus efeitos. previa que as imunidades não incidiriam sobre fatos
Não basta introduzir uma expressão em um texto le- definidos como i1lcitos penais ocorridos anteriormen-
gal. É preciso saber como será recebida, entendida, te à diplomação. Para evitar as perigosas armações a
interpretada, sobretudo pelo Poder Judiciário. que estão expostos os pollticos, entendeu-se melhor

O Ministro Nelson Jobim, em audiência pública colocar que as imunidades não incidiriam sobre os
na Comissão, considerou que tal expressão acabaria processos já instaurados antes da diplomação.
por introduzir novas dúvidas, em lugar de dissipá-Ias. Ora, o substitutivo aprovado em primeiro turno,
Acolhendo, pois, a advertência do eminente juiz, evi- ao estabelecer que o Supremo Tribunal Federal rece-
tamos essa solução, que acaba de ser reintroduzida, berá, sim, a denúncia de crime ocorrido após a diplo-
inadvertidamente, no texto aprovado. mação, abre a brecha para montagens de processos
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pretextando crimes anteriores à diplomação, os quais senhor daquela inflexibilidade e daquela ortodoxia
escaparão ao controle do Parlamento e, mais ainda, que tanto marcaram sua atuação desde que fundado,
não serão processados perante o Supremo Tribunal logo após o término da Segunda Guerra Mundial. E
Federal. Receio que o mandato tenha se tornado in- essa flexibilidade - se é que podemos falar assim -
suspeitadamente vulnerável com essa brecha, que decorre de questões não eventuais, circunstanciais,
passou despercebida aos que a aprovaram. mas, pura e simplesmente, daquilo que o próprio dire-

Por fim, mas não menos preocupante, é de se tor do FMI Sr. Camdessus chamou de ameaça sistê-
notar que, no substitutivo da Comissão Especial, a mica: a fome.
Casa teria quarenta sessões para apreciar a susta- Para o Brasil, inclurdo entre os onze parses con-
ção de um processo. Caso nesse perrodo não delibe- siderados emergentes, não poderia haver ocasião
rasse sobre a matéria, esta entraria na pauta obriga- mais proprcia à realização de acordos bi ou multilate-
toriamente, sob pena de as demais proposições se- rais que, sem dúvida, podem acabar com essa de-
rem sobrestadas. O sobrestamento da pauta é uma pendência de mercados em que as pollticas protecio-
garantia de que a matéria será apreciada pela Casa, nistas se fazem mais gritantes, tais como os Estados
mais uma interessante construção da Comissão Unidos e a União Européia.
Especial que não aparece na proposta aprovada em Veja-se a lista dos parses que, além do Brasil,
primeiro turno. são chamados de emergentes: China, índia, México,

Essas são as observações que julgo importante Argentina, Rússia, Indonésia, Coréia, Turquia, África
trazer não apenas a meus ilustres pares, mas à socie- do Sul e Austrália. A primeira dimensão que nos ocor-
dade. Entendo que não se pode, a pretexto de dar re observar é que temos, ar, quase a metade da popu-
uma satisfação ao clamor da população, tratar ape- lação do mundo, senhora de um mercado, por isso
nas de combater a impunidade, sem cuidar das con- mesmo, dos mais potencializados ao consumo. A Áfri-
seqüências para a democracia. Trata-se, também, é ca do Sul, mais próxima, poderia, desde já - e isto é
bom não esquecermos, de garantir as condições mí- apenas uma idéia - ser considerada como observa-
nimas para o exercício sério e independente do man- dora junto ao MERCOSUL. A Argentina já é, ali, nos-
dato que o povo conferiu nas urnas. sa parceira. E o México compõe, com o Brasil e a

Era o que tinha a dizer. Argentina, a trindade latina dessa nova corporação.
Muito obrigado. Mas não é só, China e rndia, sozinhas, detêm
O SR. RUBENS BUENO (PPS _ PR. Pronuncia mai~ que .uma terça parte d.a ~opulação do mu~do.

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- V.estlr!! alimentar mais e ~ bllh~es de p~ssoas, dia a
putados, quando se reúnem os sete parses mais in- dia, n~o é uma tarefa fáCIl. EXige, por ISSO mesmo,
dustrializados do mundo, ficamos todos à espera de parceiros que, pelo. mundo afora, possam colocar em
que decisões de vulto, se adotadas, possam influenci- seus '!lercados. alimentos e tecelagem bastante a
ar, e muito, a economia dos parses emergentes, em cumpnr aquela mgente tarefa.
especial. São, Sr. Presidente, oportunidades que não po-

Agora, na Capital do Canadá, reúne-se o cha- de~os deixarqu~ se per~am.: mas, ao ~ontrário, apro-
mado G-20, um grupo formado por aqueles sete par- v~itá-Ias ao máXimo. No J.argao comerCiai se costuma
ses mais ricos, onze emergentes, entre os quais o dlz~r que um bom negócIo ~omente será um bom ne-
Brasil, além de representantes do Fundo Monetário góclo .se for u~ bom negócIo para cada um~ ~as par-
Internacional e do Banco Mundial. tes ali envolVidas: Ora, ao q.ue temos aSSistido, ne-

. . nhum bom negÓCIo temos feito com os Estados Uni-
. Na ~auta,. entre outras COI~S, a lava~e~ ~e dl- dos e com a União Européia. Na última reunião da

nh~lro, o flnanc.la~ento ao terror~smo e a e~'genc'~ de Organização Mundial do Comércio, o relatório final foi
maior t~~sparencla nas operaçoes bancárias.real.'za- apresentado com atraso porque a França, um pars de
das, pn~lpalm:nte, nos chamados paraisos fiScaiS. apenas pouco mais de 40 milhões de habitantes, não

Sa? qu~sto~s rele~antest p?rqu~ arrast~m, para aceitava que se condenasse a polftica de protecionis-
sua reallza9B~' nos e nos de ?mhelro, obngando a mo agrrcola, de que os franceses são campeões
que os capitais de que ne~essltam. os pa~~es emer- mundiais. Nos Estados Unidos, uma empresa de cál-
gent~s se fa9am mais e mais vol~tels, fraglllzando ao culo de risco concluiu que das dezessete siderúrgicas
máXimo as finanças daqueles palses. americanas, apenas uma tinha boa saúde financeira.

Vai-se cuidar, ainda, da reformulação do FMI, E a maior delas, a famosa Bethlem Steel, estava na
valendo, no entanto, observar que o Fundo já não é falência. Ainda assim os ianques insistem em prote-
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ger essa incapacidade empresarial, taxando ao ab- os racistas na contratação de trabalhadores. Em
surdo o aço brasileiro que, assim, quase não conse- 1997,94% das 78 lojas do Shopping Barra, de Salva-
gue penetrar naquele imenso mercado. dor, apresentavam distorções graves na composição

Pois. em Ottawa, o Brasil verá que se abrem ou- da mão-de-obra. No Iguatemi, 77% das 63 lojas regis-
tras perspectivas. outras possibilidades que não há travam ausência ou número reduzidíssimo de empre-
como deixar que se percam. gados negros. Vale salientar que 90% da população

Obrigado pela atenção. de Salvador é constituída de negros.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Passa-se ao A maioria das manifestações como essas nem
chegou a ser registrada pelos meios de comunicação,

V - GRANDE EXPEDIENTE que, infelizmente. ainda não estão convencidos da
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Luiz Alber- necessidade de disseminar informações sobre as or-

to. do PT da Bahia. ganizações negras dispostas a modificar o atual qua-
O SR. LUIZ ALBERTO (PT _ BA. Pronuncia o dro de desvantagens sociais e econômicas gerado

seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, Sras. e Sr5. De- pelo racismo. Mas. mesmo assim. não há dúvida de
putados. ontem. 20 de novembro, foi comemorado em que as demonstrações anti-racistas do 20 de novem-
todo o País o transcurso do Dia Nacional da Cons- bro indicam que o caminho inescapável para a demo-
ciência Negra. A sociedade brasileira e os movimen- cratização no Brasil é a redefinição das relações raci-
tos sociais negros homenagearam Zumbi dos Palma- ais. Isso só será possível quando acabarmos com a
res, pela sua luta. violência policial, as favelas, a escola como espaço

O D,'a Nac,'onal da Consc," I'a N f .. t't da reprodução da hierarquia racial, a divisão racial doenc egra OI ,ns , u-
fdo no início dos anos 70, durante a ditadura mil~ar, trabalho e a banalização cultural, que ainda marcam o
pelo Grupo Palmares. do Rio Grande do Sul, que pro- cotidiano de mulheres e homens negros.
pôs o fim das comemorações do 13 de maio. porque Em diversas ocasiões, tenho alertado esta Casa
entendia que o fim da escravidão não havia libertado para a necessidade de haver engajamento mais deci-
os negros do racismo. Um pouco mais tarde, com o sivo no combate ao racismo e às desigualdades raci-
surgimento do Movimento Negro Unificado, em 1978, ais. Tenho chamado a atenção para o papel que o
e o decisivo apoio de organizações negras de todo o Parlamento, especialmente a Câmara dos Deputa-
Brasil, o 20 de novembro consolidou-se como data dos, pode ter na criação de melhores condições de
nacional. vida para os negros. Apesar de ser crescente a cons-

Hoje, Zumbi está entre os poucos heróis que se ciência dessa necessidade, é preciso reconhecer o
tomaram referência nacional como resultado da vonta- muito que ainda há para ser fe~o, de modo a reparar
de da sociedade. e não por obra de uma história do séculos de escravização e exclusão social.
Brasil inventada para satisfazer os interesses das eli- Recentemente, a 38 Conferência Mundial con-
tes. Zumbi, comandante guerreiro do Quilombo dos tra o Racismo produziu uma declaração e um plano
Palmares, é o sfmbolo máximo da liberdade para os de ação que, pela primeira vez, colocam os afro-des-
negros no Brasil. Morreu pelo do seu povo e represen- cendentes como as principais vítimas do racismo.
ta nosso desejo de afirmação, nossa esperança de Isso significa que nós, afro-brasileiros, também so-
que, num futuro próximo. o dire~o à igualdade e o equi- mos reconhecidos e legitimados. por um fórum inter-
líbrio de oportunidades será realidade em nosso País. nacional, como pessoas que têm direito a políticas

Inúmeras foram as manifestações realizadas públicas que atendam aos nossos interesses espe-
ontem em todo o Pafs. Em Salvador, tive oportunida- cíficos, como povo, e a quem tem sido negado aceso
de de participar da Caminhada da Liberdade, que re- so à saúde, à educação e às posições de poder, prin-
uniu, num dos bairros mais pobres de Salvador, cerca cipalmente em conseqüência do racismo que impera
de 50 mil pessoas. Diversos entidades e grupos soci- em nosso Pafs.
ais negros denunciaram o racismo e os ataques à reli- A esse propósito, Sr. Presidente, é importante
giosidade e à cultura africana. saudar a iniciativa do Governo do Mato Grosso do

Também estive ao lado das companheiras e Sul, que ontem lançou seu programa de superação
companheiros que realizaram um grande ato contra das desigualdades raciais, por meio do qual serão im-
os dois maiores shoppings centers da cidade de plementadas ações a serem propostas com a partici-
salvador, Barra e Iguatemi, onde o baixo número de pação do movimento negro e coordenadas pelas Se-
trabalhadores negros denuncia a existência de critéri- cretarias do Governo Estadual. com o objetivo de cri-



des.

o Sr. Mauro Benevides - Deputado Luiz Alber
to, em primeiro lugar, solidarizo-me com V. Exa pela re
memoração que cristaliza o sentimento de defesa do
negro no Pafs. Em segundo lugar, informo a V. Exa e à
Casa que ontem, em Fortaleza, Câmara Municipal e
Assembléia Legislativa realizaram debates sobre a te
mática, realçando o significado do Ceará no que diz
respeito à libertação dos escravos. Sabe V. Exa que
nosso Estado é considerado o berço da libertação dos
escravos. Lá, esse fato histórico ocorreu no dia 25 de
março de 1888, antes, portanto, do 13 de maio, no Mu
nicfpio cearense de Redenção. Por isso, a cidade de
Redenção é considerada o '10ral da liberdade", expres
são do grande cearense, jurista e tribuno Perboire e
Silva. Portanto, rendo minhas homenagens a V. Exa.

O SR. LUIZ ALBERTO - Deputado Mauro Be
nevides, agradeço a V. Exa o aparte. Sua informação
confirma o que o movimento negro sempre afirmou.
Ou seja, não foi a Lei Áurea que libertou os escravos,
mas, sim, a luta e a organização dos próprios escra
vizados.

Sr. Presidente, retomando meu pronunciamen
to, digo que a iniciativa do Governo do Mato Grosso
do Sul pode e deve ser seguida por outros Governos
Estaduais. Medidas dessa natureza contribuem para
pôr fim ao uso oportunista da questão racial e des
mascara a manipulação das justas expectativas dos
negros, por autoridades que dizem fazer, mas nada
fazem para que os direitos de cidadão deste Pafs dei
xem de ser exclusividade da classe média branca.

Oportunismo e manipulação têm marcado o Go·
verno Federal em quase tudo que se relaciona ao ne
gro. O seu representante máximo, o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, gaba-se de ter inscrito o
nome de Zumbi no Livro da Ordem Nacional do Méri
to, como se o gesto fosse suficiente para corrigir sé
culos de opressão racista. O oportunismo e a manipu
lação a que me refiro estão estampados nas palavras
e ações contraditórias do Presidente da república,
dos seus Ministros e demais integrantes dos Ministé
rios. O Ministério de Desenvolvimento Agrário apre
senta um programa de ações afirmativas que visa de
mocratizar as relações no ambiente de trabalho e jun
to aos beneficiários da reforma agrária. Mas que efei
to pode ter essa iniciativa isolada do MOA para além
da maior exposição de seu titular na mfdia, quando
não se vê nada semelhante sendo encaminhado em
outras áreas? O Ministério da Saúde, por exemplo,
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ar mudanças concretas na vida do povo negro daque- continua negando-se a intervir no tratamento de do-
le Estado. enças que comprovadamente afetam mais os

Ouço, com prazer, o Deputado Mauro Benevi- afro-brasileiros, sendo, portanto, cúmplice da mortali
dade precoce de mulheres e homens negros de todas
as faixas etárias.

É esse desrespeito para com a vida que permite
ao Ministério da Saúde, apesar dos protestos dos es
pecialistas na questão, tornar letra morta o programa
de anemia falciforme, preferindo a adoção de medi
das cosméticas, insuficientes para garantir um mfni
mo de qualidade de vida aos portadores de doenças
falcêmicas.

Por sua vez, o Ministério da Educação, escuda
do na arrogância do seu titular, continua se compor
tando como se o fosso que há décadas separa a es
colaridade média de brancos e negros nada tivesse a
ver com suas próprias políticas equivocadas, que in
sistem em desconhecer as condições que ora impe
dem o acesso dos negros à escola.

As últimas declarações do Presidente Fernando
Henrique Cardoso reforçam cada vez mais a impres
são de que, no que diz respeito aos negros, ele, na
verdade, não governa.

Digo isso, Sr. Presidente, porque, no último dia 7
de novembro, em pronunciamento durante a cerimônia
de entrega da Ordem do Mérito Cultural a eminentes
artistas negros e a escolas de samba, S. Exa reconhe
ceu o quanto o branqueamento da memória nacional
tem contribufdo para a expropriação cultural dos ne
gros. Chegou até mesmo a enfatizar o papel do movi
mento negro na mobilização da sociedade para des
truir a ordem que ainda estratifica negros e brancos.

Na mesma oportunidade, o Presidente da Re
pública reafirmou ser favorável à poUtica de ação afir
mativa e que o Conselho Nacional de Combate à Dis
criminação, por ele criado recentemente, tem o objeti
vo de propor polfticas de ação afirmativa que restabe
leçam maior igualdade entre negros e brancos.

Se essas afirmações refletem o pensamento do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, por que os
Ministros ignoram completamente o que S. Exa afirma
em eventos oficiais e até manifestam publicamente
opiniões discordantes, sem sequer temer ser repre
endidos?

O Presidente da República precisa governar
também para os 80 milhões de mulheres e homens
negros deste Pafs. Mas, para isso, será também pre
ciso abandonar suas já gastas reminiscências de
pesquisador da Universidade de São Paulo nos anos
50 e 60, embaladas numa visão ultrapassada de que
a situação atual dos negros se deve apenas aos efei
tos prolongados da escravidão.
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O Presidente da República e seus Ministros têm da, e quase duas mil pessoas. Joãozinho Trinta Ian-
que atentar para os dados do IPEA, órgão do Ministé- çou uma campanha de amparo à criança, para reti-
rio do Planejamento, Orçamento e Gestão, sobre de- rá-Ia do trabalho escravo, mas dando-lhe condições
sigualdades raciais na década de 90. Eles mostram para que possa viver com dignidade. Fico feliz, por-
muito bem que o racismo continua a cumprir uma fun- que o herói não é Kennedy, mas um brasileiro que so-
ção importante na lógica do capitalismo neoliberal, nhou um sonho que pôde ser realizado. E fui bem e1a-
pois o povo negro tem pago a maior parte da conta ro. Disse que no Brasil não havia preconceito racial,
quando se trata de manter os privilégios dos brancos nem religioso. E a prova disso vemos no Irã, em Isra-
no Brasil. el. Lá eles brigam e se matam em nome de Jesus.

Por isso, podemos dizer que o racismo e a po- Aqui o árabe convive com o israelita e passam a ser
breza são fatores que não podem ser separados da amigos. O mesmo acontece com o negro. E dei meu
realidade da população negra do nosso PaIs. exemplo. Sou casado com uma negra, e o carinho

O Sr. Luiz Sérgio - Permite-me V. Exa um apar- del~ n~o te~ cor. Seu a":l0r é sensacional. Portanto,
te, nobre Deputado? aqUI nao eXiste precon?eito. Obedecemos ao segun

do mandamento das leis de Deus.
O SR. LU.IZALB~RTO - Ouço, com.prazer, V. Exa. O SR. LUIZ ALBERTO _ Agradeço ao Deputa-
? Sr. LUIz Sérgl~ - Deputado ~ulz.Alberto, pa- do Dr. Heleno o aparte, mas gostaria de acrescentar

rabemzo V. ~xa pelo discurso, pela história de luta ao que não é essa a realidade mostrada pelos dados do
la~o d~ Movlm~nt~ Negro, pela defesa n~st~ CB:sa do IPEA e do IBGE. Todos os dias, principalmente nos fi-
prmclplo ~onstltuclonal de que todos sao Iguais pe- nais de semana, os meios de comunicação mostram
rante a lei. que centenas de jovens negros são assassinados nas

No entanto, não é isso que vemos no dia-a-dia esquinas, nas favelas. Esta semana, em Salvador, um
com relação ao negro. Isso se expressa também com jovem negro de 17 anos foi assassinado por policiais
aqueles que consideramos heróis nacionais. Apenas porque, segundo a policia, teria furtado uma escada.
no dia dedicado a Zumbi dos Palmares, um de nossos Outro jovem negro foi preso e torturado por uma dele-
heróis nacionais, não é feriado nacional. Na cidade do gada numa cidade do interior da Bahia chamada Be-
Rio de Janeiro, primeira Capital a considerar o Dia de rimbau, porque, segundo ela, teria roubado um pas-
Zumbi dos Palmares feriado municipal, as pessoas, sarinho.
às vezes, zombam, fazem piadinhas disso. Não ocor- Essa é a realidade no Brasil e os dados têm de-
re o mesmo com os outros feriados dedicados a he- monstrado isso de forma cabal. '
róis nacionais, como Tira~e~tes e Deodoro da Fonse- Não existe uma guerra formal entre negros e
ca, que proclamou a Repu~lIca. ~orta.nto, recon~ecer brancos no PaIs, mas a guerra civil está ocorrendo em
~ tratar Igualmente os he~ols naCionaiS é uma atitude nosso quotidiano. É SÓ verificar o noticiário da impren-
Justa que esta Casa precisa tomar. sa para perceber isso.

O SR. LUIZ ALBERTO - Agradeço o aparte a Ouço com prazer o aparte do Deputado Lucia-
V. ExB e o incorporo ao meu pronunciamento. no Zica. ' ,

. N~br~ D~putado, tramita nesta Casa.um proj~to O Sr. Luciano Zica - Nobre Deputado Luiz
que Instl~ul o dia 20 de nov~mbrocomo feriado naclo- Alberto, é com grande satisfação que ouço o pronun-
nal. Infelizmente,.ele dormita nB:~ g.avetas da. Casa, ciamento de V. Exa em defesa da cidadania, da igual-
ta~vez por conta diSSO ~.ue V. Exa Ja disse, ou ~eJa, q~e dade entre as raças, do fim da exploração que o povo
nao se reco.nhece herols populares.nest~ Pal~, a n~o de origem africana tem sofrido ao longo dos últimos
ser os da elite, aqueles que, em mUitas sltuaçoes hls- anos da história do Brasil. Com muita tristeza afirmo
tóricas, lutaram contra os interesses do povo. que a guerra que Zumbi dos Palmares enfre~tou há

Ouço o nobre Deputado Dr. Heleno. mais de 300 anos se faz presente no dia de hoje. Infe-
O Sr. Dr. Helena - Deputado Luiz Alberto, fico Iizmente, o Presidente da Câmara dos Deputados ou-

feliz que haja vozes se levantando em favor desta ins- sou suspender a realização de sessão solene come-
tituição. Posso dizer que Zumbi dos Palmares alcan- morativa do transcurso de 20 de novembro, em virtu-
çou êxito em sua luta. Várias cidades estão prestando de da tentativa do Governo brasileiro de aprovar pro-
homenagem a ele. Ontem tive de voltar às pressas jeto que altera artigo da CLT. Essa medida prejudica
para Duque de Caxias para participar de cinco come- todos os trabalhadores brasileiros - brancos, amare-
morações a esse herói nacional. Estivemos na praça los ou negros -, porque a mudança desse artigo na
com Luanda, uma mulher guerreira, espetacular, Iin- verdade significa revogação da Consolidação das
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Leis do Trabalho. A Câmara dos Deputados hoje está incluo entre eles - foram proibidos, pela primeira vez
sitiada para impedir que a escravidão seja restabele- na história, quando estava em debate a luta pela Iiber-
cida no Brasil. Pa'ra nos dirigir a este plenário a partir dade, pela democracia, contra o preconceito, de lem-
de qualquerdos Anexos, passamos por três ou quatro brar o dia 20 de novembro, passados 306 anos do as-
barreiras de seguranças, com objetivo de conter a sassinato de Zumbi dos Palmares. A Câmara dos De-
manifestação popular. Infelizmente, os lobistas circu- putados não pôde realizar a sessão solene porque ti-
Iam livremente pelos corredores desta Casa e até nha de ficar aberta para aprovar o projeto de retorno à
pelo plenário, uma vez que têm acesso liberado e são escravidão. A respeito do Estatuto da Igualdade Raci-
protegidos pelos interesses de maioria exploradora. ai, uma socióloga disse: "A miséria no Brasil tem cor,
Registro minha solidariedade, meu apoio e meu res- ela é preta". A maior prejudicada é a comunidade ne-
peito à luta de V. Exa, sempre em defesa dos interes- gra, mas serão sacrificados brancos e negros. Esse
ses daqueles que são explorados em nosso Pais. Pa- projeto não revoga artigo apenas da CLT, mas tam-
rabéns, Deputado Luiz Alberto, e muito obrigado. bém da Carta Magna. E digo que o Sr. Ministro, ele,

O SR. LUIZ ALBERTO - Deputado Luciano sim, por má-fé, falta de informação, quer conduzir a
Zica, V. Exa tocou numa questão que seria também população para outro caminho. S. Exa afirma que não
assunto de meu pronunciamento. O Presidente e so- vai alterar a Constituição, mas pergunto ao Ministro
ciólogo Fernando Henrique Cardoso, um dos estudio- se no art. 7° da Constituição, sobre direitos sociais, a
sos mais atentos à realidade das relações sociais no maioria deles não depende de lei para serem aplica-
Brasil, suspendeu sessão solene, requerida pelo De- dos. Conseqüentemente, décimo salário, férias, ho-
putado Paulo Paim, para comemorar o Dia Nacional ras extras, adicionais, insalubridade, Iicença-paterni-
da Consciência Negra, como V. Exa bem registrou, a dade, licença-maternidade, salário mlnimo, piso sala-
fim de articular a revogação, na prática, não do art. rial, que só existe em dois Estados, são direitos que
618da CLT, mas da Lei Áurea. Tal modificação signifi- só poderão ser revogados mediante imposição da-
ca o retorno à escravidãó dos trabalhadores brasilei- quele que tem poder para admitir e demitir. No passa-
ros, que ficarão à mercê dos patrões, como ficavam do, existiam a chibata, o pelourinho e a senzala. A si-
os escravos à mercê dos senhores de engenho. Esta tuação que V. Exa descreve neste momento, Deputa-
é a associação, por mim estabelecida recentemente, do Luiz Alberto, é importantlssima. Se esse projeto for
com esse projeto do Governo Federal. aprovado hoje, definitivamente estaremos voltando à

Sr. Presidente, apelo a todos os Deputados que pl~nitude da escravidão, le~alizando-a no Pais. Para-
hoje irão analisar esse projeto para que, se tiverem o bens a V. Exa pelo pronunciamento.
mlnimo de consciência critica da realidade brasileira, O SR. LUIZ ALBERTO - Agradeço ao nobre
rejeitem essa tentativa de jogar na escravidão todos Deputado Paulo Paim o aparte.
os trabalhadores. A propósito, nobre Deputado Paulo O Presidente Fernando Henrique Cardoso tem
Paim, lembro principalmente os trabalhadores ne- à sua disposição o art. 68 do Ato das Disposições
gros, exércitos das categorias cujas organizações Constitucionais Transitórias, aprovado em 1989 pela
sindicais são mais frágeis. Refiro-me àqueles traba- Constituinte, e que dá direito à terra aos remanes-
Ihadores diretamente atingidos pela flexibilização, há centes de quilombos. Entretanto, em relação a esse
muito em vigor, nas relações de trabalho, que vivem a artigo, o Presidente não age com a mesma celerida-
realidade do chamado trabalho temporário, do traba- de com que age para modificar artigo da CLT e prote-
lho terceirizado. Por isso, nem as condições básicas ger o grande capital, permitindo a exploração dos
inseridas na CLT são respeitadas pelos patrões des- trabalhadores pelos empresários do Pais e pelas
sas categorias. Irlultinacionais.

Ouço, com prazer, o aparte do nobre Deputado Sr. Presidente, encontra-se na pauta da Ordem
Paulo Paim. do Dia de hoje projeto do Deputado Paulo Paim que

O Sr. Paulo Paim - Deputado Luiz Alberto, a to- estabelece cotas para a produção de audiovisuais no
lerância do Sr. Presidente, levando-se em conta o fato Pais. É provável que esta proposição não seja hoje
de hoje ser um dia Impar nesta Casa, permitirá que analisada pela Casa, como não foi ontem, em função
conclua com tranqüilidade seu pronunciamento. V. desse famigerado projeto do Governo que modifica a
Exa estabelece a oportunidade do debate, que não ti- CLT e retira direitos dos trabalhadores.
vemos ontem. Como já foi muito bem dito, Parlamen- Essa é a visão do Presidente Fernando Henri-
tares ligados à comunidade negra - os Deputados que Cardoso, que parece ter o compromisso de au-
Alceu Collares, João Grandão e tantos outros, e me mentar o racismo, que diz combater, cada vez mais.



A SRA. MARIA LÚCIA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exa a palavra.
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Na solenidade em que medalhas foram entregues a Creio não ser preciso repetir aqui os dados so-
eminentes artistas negros, o Ministro da Cultura, bre as desigualdades raciais, mais recentemente di-
Francisco Weffort, reforçou o estereótipo da popula- vulgados à exaustão pelo IPEA, que até o momento
ção negra ao afirmar que os negros do Brasil só ser- tem sido incapaz de tomar qualquer atitude para se
vem para cantar, sambar e jogar futebol. Sr. Presiden- fazer respeitar pelo Governo ao qual pertence, para
te, esta é a visão da elite brasileira expressa nas pala- se fazer ouvir pelos responsáveis pela formulação e a
vras do Sr. Ministro da Cultura. gestão de políticas públicas. Sueli Carneiro, Coorde-

Ouço, com prazer, o nobre Deputado João Paulo. nadora do Geledés -Instituto da Mulher Negra, corre-
o Sr. João Paulo - Deputado Luiz Alberto, não tament~ alertava para o perigo da repetição desse

poderia deixar passar em branco esta oportunidade exercícIo de ape~as ~edir as desigu~ldades .raciais
para reafirmar a importância de anualmente come- sem que nada seja feito para combate-Ias. A Isto eu
morarmos o Dia Nacional da Consciência Negra 20 classificaria como um tipo inusitado de "voyeurismo"
de nove·mbro. Esta data, como bem sabe o Deput~do ~a:abro q~.e se ~tisfaz com ação.de assistir às con-
Luiz Alberto, veio para se contrapor ao 13 de maio, dlçoes c.ruels de viver e de morrer Impostas ao negro
que tem característica histórica, real, ao passo que o pelo racIsmo.
20 de novembro tem característica da raça negra, Apesar de tudo, o povo negro continua fazendo
porque homenageia Zumbi dos Palmares, comemora sua parte e, através de suas organizações, não desis-
a liberdade e a necessidade de os negros se afirma- te de se constituir como força polftica com capacidade
rem, lutarem e buscarem seu espaço. Hoje, Deputado para redefinir a história do País. Contudo, sabemos
Luiz Alberto, V. Ex" faz uma comparação muito inte- que sozinhos não poderemos dar um basta aos cri-
ressante entre a tentativa do PPB, com o apoio do Go- mes raciais que nos atormentam e nos desafiam, que
verno Federal do Presidente Fernando Henrique Car- exigem de nós um compromisso para além das datas
doso, de mudar a CLT e a escravidão. Uma experiên- comemorativas. Por isso, no dia 20 de novembro, a
cia de sessenta anos será jogada na lata do lixo em bandeira das reparações dominou todos os discur-
45 dias, ou seja, a CLT e os direitos que os trabalha- sos, pois não há como prosseguir sem que se estabe-
dores conquistaram a partir dela. São, de fato, situa- laça um pacto de convívio social, onde esteja definido
ções parecidas. V. Exa tem razão, porque, entre o fra- o compromisso do Estado brasileiro para erradicar o
co eo forte, o que tem que prevalecer é a lei, que deve racismo no Brasil. Um pacto sustentado em ações po-
proteger os mais fracos na relação com os mais for- Iíticas coordenadas que enfrentem os gravíssimos
teso Se o Governo quer modificar a lei, é evidente que problemas vividos pela nossa gente como uma ques-
ele quer dar ainda mais força ao forte para que os tra- tão política nacional, em que o Estado e a sociedade
balhadores fiquem submetidos a sua vontade, como civil definam medidas reparatórias e compensatórias
aconteceu na época da escravidão. Por isso, Deputa- de curto, médio e longo prazos.
do Luiz Alberto, pelo carinho que tenho por V. Exa, Fazer menos do que isso é compactuar com a
pelo seu mandato e por suas idéias, pela solidarieda- situação que não nos cansamos de denunciar tam-
de militante que se faz necessária para mudar o Brasil bém desta tribuna, é perpetuar o oportunismo e a ma-
e torná-lo mais justo, eu o parabenizo. nipulação como estratégia para manter calados os

O SR. LUIZ ALBERTO - Obrigado, Deputado ~e,Wos no Brasil ~ proj~tar int~ma:ionalmente. uma
João Paulo, pela sua contribuição. . Idela de der:nocraCla racial que Já nao pode mais ser

O Presidente da República e seus Ministros têm sustenta~a Int~rnamente.
que atentar para os dados do IPEA, do Ministério do MUito obngado.
Planejamento, Orçamento e Gestão, que revelam a Durante o discurso do Sr. Luiz Alberto
nec~ssidade imperio.sa de o Estado b~asileiro apli~~r o Sr. Marçal Filho, § 2° do art. 18 do Regi~
medidas urgentes e Implement~r políticasa reparat~n- mento Interno, deixa a cadeira da presidên-
a~, confo~me o document~ asslnad~ n~ 3 Conferen- eia, que é ocupada pelo Sr. Themfstocles
cla Mundial Contra o Racismo, na Afnca do Sul, por Sampaio, § 2° do art. 18 do Regimento
180 países, inclusive pelo Brasil. Portanto, é muita Intemo. .
contradição o Governo brasileiro assinar o plano de
ação aprovado naquela conferência e apresentar pro
postas que retiram direitos dos trabalhadores, parti
cularmente dos negros, que serão as principais víti
mas dessas medidas.
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A SRA. MARIA LÚCIA (PMDB - MG. Pela or- inclusive quanto ao comportamento discriminatório
demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- em relação a suas próprias filhas e irmãs.
te, Sras. e Srs. Deputados, o dia 25 de novembro está A violência foi e ainda é a forma de demonstrar
sendo dedicado ao ?ombate à violên?ia contra a m~- incapacidade de soluções inteligentes e paclficas,
Iher. Nesta oport~nldade, quero regl~t~ar nos Anais quase sempre inclui uma enorme dose de medo ocul-
desta Casa uma listagem dos fatos baslcos que mar- to. Quem usa violência foi incapaz de reconhecer que
c~ram o progre~o_da mulher na sua recente luta por o outro é capaz de negociar uma solução paclfica,
afirmar sua condlçao h~mana, que por séculos os ho- pode manter uma conversação inteligente. Não é raci-
mens nega~am. Por qu~? ~ó~ perguntamos.. onal exercerse a violência sobre quem se julga mais

O fenomeno da vlolencla entre os seres VIVOS fraco ou menor seria covardia então é o medo e a in-
tev~ sempre uma c~u~: a sobrevivência entre as es- capacidade de 'reconheciment~da condição de igual-
péc~s. Por qu~ seria diferente entre. os se~~~ hu~a- dade de direitos humanos do opositor que o levam à
nos ..Q~e desvIo de conduta condUZIU as clvlllzaçoes agressão, exceto casos patológicos.
a oprimir as mulheres? _ _,.

E . h ..- - t 'I Nao vamos ler para nao cansa-los, mas Incluí-
. ól m mln a oPlnlabo - nao

d
soudanboropo oga, nem mos, para registro nos Anais desta Casa, uma lista-

pSIC oga, mas uma o serva ora e m senso -, a . . .
violência contra a mulher não é uma reação do ho- gem dos pontos pnnclpals do progresso ~a mulher na
mem em busca da sobrevivência Pelo contrário sua luta para convencer os homens de sua Igualdade de
inteligência cedo lhe diria que a ~spécie não sobrevi- condição humana e~ rela9ã~ a .eles. Ninguém, exce-
ve sem a mulher. Essa reação me parece a mesma to ~~ m?ment~s mais radicaiS dessa luta, co~testa a
que tem prevalecido entre as raças e que ainda mais e~lstencla d~ dl!~renças, ~s ~m nenh~ma ~I~ótese
lentamente entre homens e mulheres tende a corri- diferenças significam supenondade ou Inferlondade.
gir-se num futuro áureo da humanidade. Diferenças são sempre significativas de que os gêne-

Em minha análise, o problema entre homens e ros naqueles pontos ~e difer~nça fora~ d:senhados
mulheres refere-se à busca de poder, à ambição por para uma colaboraçao estreita em dlreçao ao p.r~-
domínio, inclusive sobre bens e serviços. Tem, portan- ~resso humano em t?do~ os aspectos. Sexo, senslbl-
to, aspectos econômicos e não se diferencia nesse as- IIdade, postu~a_em dlreçao aos probl~mas~a natur:-
pecto da busca de dominação entre raças. Também as za e da condlçao humana, talentos diferenciados sao
tentativas de justificação adotadas tempo afora são si- vantagens que homense mulheres poderiam estar há
milares, a teoria da superioridade de algumas raças séculos aproveitando em combinações sábias de pro-
sobre outras se assemelha à hipótese da inferioridade gresso para a humanidade.
da inteligência da mulher, supostamente por diferenci- Entretanto, é de pasmar que só em 1792, na
ação de número de neurônios ou espaço da caixa torá- Inglaterra, Mary Wolstonecraft (1759-1797) escreve
cica. Eo mal maior é que alguns elaboram tais justifica- um dos grandes clássicos da literatura feminista - nA
tivas e elas se difundem e chegam a outras como cien- Vindication of the Rights of Women". Defendia uma
tíficas e verdadeiras antes que o raciocfnio natural os educação para meninas que aproveitasse seu poten-
leve a perceber a perfeita combinação de potencialida- cial humano.
des que têm homens e mulheres sem que um sepossa. . _ .
sequer imaginar superior a outro Ainda bem que o Brasil nao demorou a segUir a

_ . ._ linha de progresso iniciada tão tardiamente. Em 1827,
. Ch~gamos e~tao a conclu~ao d~ q~e grupos ?e surge no Brasil a primeira legislação relativa à educa-

domlnaçao aproveitaram-se da Ignorancla das malo- - . . . .
. d'f d' t d d ,. E't çao de mulheres; a lei admitia meninas apenas paranas e I un lU suas propos as e ommlo. ssa SI ua- _ ... _

ção enormemente prolongada séculos afora foi exce- a~ esco~as e~ementares, nao para InstltUlçoes de en-
tuada em raras áreas onde esse tipo de pensamento sino mais adiantado.
não prevaleceu porque não se apresentou a oportuni- Apesar de não termos mais cessado de mandar
dade e o desejo de acumulação de poder. Dizem até as meninas para a escola, muitas mães duvidavam
que há exceções em contrário, do que não duvido. até recentemente de que elas realmente necessitas-
Essa situação só começou a modificar-se quando e sem esse tipo de educação. Bordar e cuidar de casa
onde maiorias se liberaram do domínio das propostas seria seu destino para demonstrar estirpe; outros tra-
machistas e patriarcais e reelaboraram o pensamento balhos que iriam depender de uma educação formal
humano. Mas o dano já era tal que as mulheres já ti- em linguagem e outras formas de capacitação esta-
nham internalizado muitas das diferenças e prejuízos, vam longe do elenco de necessidades das meninas.
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C Jornal das Moças, em 1962, ainda tem uma Câmaras de Vereadores; na Capital, a bancada pas-
página de conselhos machistas, recomendando sub- sou de quatro para cinco Vereadoras.
missão, que confunde com paciência e sedução. Mas, como na Europa, somos uma cultura ex-

Hoje, o Brasil se destaca na busca da condição tremamente vinculada ao paternalismo. Há noticias
de igualdade dos gêneros. Nos esportes, na política, de sistemas sociais menos vinculados na África, a
nas artes, na organização para pressionar os setores despeito de sua condição de pobreza e atraso relati-
de governo não temos ficado atrás de muitos outros vo em organização como a compreendemos no Cci-
países que igualmente fazem progresso na condição dente, as mulheres participam muito mais ativamen-
da mulher. te na política.

Em toda parte, não apenas no Brasil, a luta das Entre nós e em outros países da América Latina
mulheres pelo reconhecimento de seus direitos hu- foram necessárias quotas de participação mínima
manos tem dificuldade de avançar. A lentidão é sua obrigatória na legislação partidária. E muita legisla-
característica porque as próprias mulheres foram ção ainda paternalista de fixação de direitos diferenci-
condicionadas a retransmitir pela via da educação ados para compensar muitos anos de submissão e
dos filhos os conceitos de dominação machista e pa- condição inferiorizada. A legislação diferenciada é ne-
triarcal. Sua herança de ensinamentos religiosos de- cessária, na medida em que direitos iguais para con-
formados, treinamento para a família relacionados a dições desiguais tendem a perpetuar as desigualda-
um formato de produção de domínio são uma verda- des, geralmente injustas. Em breve já teremos condi-
deira força antagônica ao seu desejo de progresso. ções de concorrência em termos de oportunidades
Essa força ainda funciona mais contra a mulher, ten- iguais, que é tudo o que se deseja não apenas para
do em vista que para ela é difícil adotar comporta- as mulheres, mas para todos os seres humanos.
~entos de d?~inação, devido à natural sensib~li~ade. Não só a violência contra a mulher precisa ser
E também difíCil ~dotar comportamentos de copia do combatida, mas, sob todas as formas, a violência
~0n:'em para dominar o .próXlm?, dado o se~ senso de contra as crianças, contra os jovens. É exatamente
Justiça, _este car~cterístlco _da lI~a com o~ filhos. sob condições adversas que a violência é exercida

Nao vou dizer que nao haja exceçoes, mas se- contra todas essas criaturas humanas e também de
nhoras de engenho e mães violentas são muito ~e- modo subliminar contra as raças em termos de eco-
nos freqüentes. na história e na agenda de notícias. nomia global.
Foram, pro~a_velmente, submetidas aos mesmos me- Assim temos certeza de que o combate à vio-
dos e condlçoes que levaram o homem em busca de •. ' . _
d í' b os bens econômicos a adotar a posi- lencla c.ontra a. mu!her e a bu~ca de ~ondlçoes de
~m 010 so re oportunidades Iguais para os generos e uma luta em

çao que adotara. . prol do progresso da própria humanidade, de eleva-
Mas, Sr. Pres~dente, Sras.. e Srs. ~ep~t~do~, o ção do gênero humano, que se liberará dos seus me-

homem e a mulher liberam-se, Sim, pela Intell~encla e dos, condicionamentos adversos e condições gera-
estão superando todas as forma.s de domíniO que a doras de atos de covardia.
ambição criou. Acredito nessa afirmação como acre- .. . a'

dito que o mundo caminha sempre para melhor. E, ex- . Sr. Pr~sldente, soliCito ~V. Ex seja es~e pr~nun-
ceto um cataclismo, as populações excluídas es- clamento divulgado nos órgaos de comunlcaçao da
tão-se integrando ao processo de produção e consu- Casa.
mo, lentamente, mas estão; as raças estão se mes- Muito obrigada.
clando e reconhecendo os direitos humanos umas O SR. ARNON BEZERRA - Sr. Presidente,
das outras. Por que não fariam o mesmo homens e peço a palavra pela ordem.

mulheres? O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) -
É verdade q~e ainda hoj.e no Bra~il as mulheres Tem V. Exa a palavra.

ocupam apenas 7 Yo das cadeiras da Camara dos I?e- O SR ARNON BEZERRA (PSDB _ CE. Pela or-
putados; 7,4% do Senado Federal; 6% das Prefeltu- . . _ .
ras brasileiras - 302. Temos uma Governadora no demo Sem revlsao do ~rador.) - Sr. ~resldente, Sras. e
Estado do Maranhão. C índice de Vereadoras eleitas Srs. De~~t~dos, deseJ~ apenas registrar os 137 anos
aumentou de 5,5%, em 1992, para 12%, em 1996. Foi do MUnlClplO de Boa Viagem.
eleita a primeira Presidenta da Academia Brasileira Por intermédio do Prefe~o, Fern~ndo Assef, e
de Letras, a escritora Nélida Pinon. No Estado do Rio do Deputado Marcos Cals, dOIS benfeitores daquela
de janeiro, as mulheres ocupam 12% das vagas nas comunidade, abraço Boa Viagem, que se firma como
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uma das mais importantes administrações do Estado tudo o manusearem, e que já vinham sendo contem-
do Ceará. piados com royalties. A ANP prejudica enormemente

Muito obrigado. os Municípios que possuem refinarias, que, ao não
serem considerados como estações de embarque e

O SR. DR. HELENO - Sr. Presidente, peço a pa- desembarque, deixam de ter aquela receita, em be-
lavra pela ordem. nefício dos Municípios, volto a dizer, que já a rece-

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - bem, de forma até exagerada, pelo pouco risco ambi-
Tem V. Ex

B

a palavra. ental a que se submetem, e, portanto, vão agora rece-
O SR. DA. HELENO (PSDB - RJ. Pela ordem. ber mais, aprofundando essa desigualdade.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. A ANP não considera os problemas diversos
Deputados, venho hoje à tribuna desta Casa com o que as refinarias causam aos Municípiosqueaspos-
objetivo de denunciar e, principalmente, tentar evitar suem, que necessitam de recursos para provimento
os gravíssimos problemas que enfrentarão os Muni- de toda a infra-estrutura necessária para sua opera-
cípios que têm em seu território refinarias de petró- ção em prol do País e que sofrem as conseqüências
leo, como o Município de Duque de Caxias, com a diretamente quando, infelizmente, ocorre alguma ca-
entrada em vigor da Portaria n° 29, da Agência Naci- tástrofe. Os Municípios que possuem refinarias não
onal do Petróleo - ANP, que produzirá efeitos dano- deveriam perder receita. Deveriam, sim, Sr. Presi-
sos à economia de vários Municípios a partir de 1° dente da ANP, ter mais recursos para minorar os pro-
de janeiro de 2002. blemas causados a suas populações. Se isso só

É de conhecimento de todos que Duque de Ca- pode ser feito através de alteração na legislação,
xias possui a segunda maior refinaria de petróleo do que pelo menos não se mexa no que vem sendo feito
País, a REDUC. Hoje o Município de Duque de Caxias há vários anos.
recebe de compensação financeira (royalties) quase Ressalto a gravidade da situação dos nossos ir-
20 milhões de reais ao ano, uma média de 1,6 milhão mãos de Japeri, Barra Mansa, Piraí e Volta Redonda,
de reais ao mês. com perdas de 100% dos royalties recebidos hoje,

Contudo, a ANP resolveu estabelecer novos cri- com essa mudança de critérios.
térios, através da Portaria n° 29, para fins de distribui- Solidarizo-me com vários Municípios de outros
ção dos royalties, diferentes dos que vinham sendo Estados, como Aracruz, no Espírito Santo, com perda
adotados pela PETROBRAS ao longo de vários anos, estimada em 92,5%; Cubatão, em São Paulo, com
critérios esses que vão fazer o Município de Duque de perda estimada em 90,8%; Guararema, em São Pau-
Caxias perder algo em torno de 13,3 milhões de reais lo, com perda estimada em 99,9%; Fortaleza, no Cea-
por ano. Uma perda estimada em torno de 70% dos rá, com perda estimada em 85,4%; Salvador, na Ba-
royalties recebidos hoje em nosso Município - pas- hia, com perda estimada em 68,8%, e Manaus, no
mem os senhores. Amazonas, com perda estimada em 27%.

Essa portaria da ANP não leva em conta os Cri- Como podem os Municípios afetados, de um
térios antes utilizados pela PETROBRAS para distri- ano para o outro, ajustarem seus orçamentos a tão
buição dos royalties. A PETROBRAS, com certeza, grandes perdas? Como ficam os planos plurianuais,
conhecia e tinha a sensibilidade dos prejuízos que que todos elaborarão na vigência desse primeiro ano
uma refinaria pode causar ao meio ambiente. Cito de mandato?
apenas os mais recentes acontecidos em Duque de Para piorar ainda mais a situação, a AN P não
Caxias: o vazamento na Baía de Guanabara, poluin- estabelece nenhum período de transição, a interpre-
do praias e áreas de manguezais, e o vazamento de tação entra em vigor já em janeiro de 2002, e todos
pó químico, ocorrido este ano, que cobriu de branco sabem que o planejamento, nos órgãos públicos, ain-
vários bairros do Município. Ressalte-se, no caso de da mais com o advento da Lei de Responsabilidade
ambos, a presteza na solução dos problemas por par- Fiscal, é feito com pelo menos quatro exercícios de
te da empresa. antecedência, com metas fiscais preestabelecidas

Já a ANp, distante do dia-a-dia da atividade pe- em função do comportamento de receitas atuais.
trolifera e dos Municípios afetados por essa atividade, Portanto, peço ao Exrno. Sr. Presidente da ANP
baseada numa interpretação semântica que, com que reveja o teor dessa portaria, ou que pelo menos
certeza, não representa o espírito da lei de distribui- postergue os seus efeitos, dados os valores envolvi-
ção dos royalties, quer privilegiar Municípios portuá- dos e os enormes prejuízos Causados a todos os Mu-
rios, que simplesmente recebem o produto, sem con- nicípios atingidos, que, corno já disse, sofrem forte-



59628 Quinta-feira 22 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2001

mente o impacto desses aparatos petrolrferos em seu confiança. Não acreditam em mais ninguém; não
território. acreditam no papo furado de um ou outro procura-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aprovei- dor; não acreditam na legalidade da origem da terra.
to a oportunidade para, brevemente, enaltecer o Pre- Nada disso tem lógica. O dono da terra é aquele que
sidente Fernando Henrique pela sua postura em to- ali mora e trabalha, ainda mais, no caso deles, que
dos os lugares em que representa o Brasil. estão produzindo por tempo muitas vezes superior

Desejo ainda, nobres pares, registrar meu pro- ao do usucapião.
testo contra este panfleto que circula em nossa Casa, O Prefeito Marcelino Hellmann e os Vereadores
o qual traz a minha fotografia e a de vários colegas e do Municfpio apóiam a sua gente. Mais do que lógico.
onde se afirma: "Deputados votam projeto de Fernan- Se não apoiarem os pequenos trabalhadores, vão
do Henrique Cardoso que acaba com os direitos dos apoiar quem? A Lua ou o Sol? O Regimento ou a
trabalhadores". Constituição? O interesse social fala mais alto. O res-

Quero dizer que não formulei opinião a respeito to é balela.
e nem dei permissão a ninguém para usar a minha fo- Cerca de mil famllias estão localizadas em dois
tografia. Esse é um ato de terrorismo. Não podemos projetos fundiários: Porto Franco e Aquidaban. Todos
aceitar isso. Estão dizendo como votei antes que a vo- estão sem documentos da terra. Tomam prejufzos de
tação tenha ocorrido. Já me incluíram, bem como aos todo jeito. Até para as aposentadorias fica ditrcil apre-
meus colegas, numa votação que ainda não houve. sentar a prova material de que sejam agricultores.
Temos de repudiar essas práticas. Para o crédito, também a posição é de desconforto. A

O mesmo temos de dizer com relação ao Dia da auto-estima fica lá em baixo. A incerteza tira o ânimo.
Consciência Negra. Ele não foi instituído para criar Sr. Presidente, veja os motivos para anos de
terrorismo em torno dele, e sim para expressar de fato protelação.
o que é o negro. Hoje, no Brasil, o negro não é consi- Porto Franco. O INCRA não reconhece a legiti-
derado apenas pela cor, mas por sua descendência, midade do proprietário. Não crê na cadeia dominial
porque quase todos nós somos negros. apresentada. Não foi, portanto, desapropriado.

Então, é preciso falar a verdade. Minha atitude Este argumento é pffio. Vejam bem por quê.
com os colegas e entidades é de respeito ao direito Se não reconhece o domínio, melhor; ficou mais
de cada um. Portanto, quero que o meu também seja fácil: cria o assentamento e entrega a terra, e a União
respeitado. Agora, esses pelegos, esses gorilas que imite o Ululo de posse automaticamente. A quem inte-
estão dirigindo a CNTC, em vez de defenderem os ressar possa, busque a Justiça para reaver direitos.
trabalhado~es, e~tão invocando uma guerra contra Por af se vê que não há motivo para tanta em-
eles. Isso e terronsmo. brulhação por parte do INCRA, e ponto final.

Muito obrigado: Sr. Presidente. Srs. Parlamentares, corno não sou advogado, fi-
O SR. CONFUCIO MOURA - Sr. Presidente, quei sem saber o significado da palavra "imissão". Fui

peço a palavra pela ordem. ao dicionário e vi que significa fazer entrar; pôr para
O SR. PRESIDENTE (Themfstocles Sampaio) - dentro; meter. Gostei do significado. É muito simples.

Tem V. Exa a palavra. Cabe ao INCRA abrir a porta para o povo e deixá-lo
O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Pela entrar. Não é simples?

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi- Aquidaban. Foi desapropriado. O INCRA não
dente, Sras. e Srs. Deputados, há uma indiferença in- concorda com o preço apresentado. Julga o valor do
crfvel da Justiça e da burocracia com as pessoas. hectares supertaturado.
Esta constatação vem em boa hora, para justificar a Tudo bem. Então declare a imissão de posse e
situação de pequenos trabalhadores rurais, que pro- legitime o assentamento ou a regularização fundiária.
curam por anos afio resolver a situação fundiária de Qual é o problema?
glebas que ocupam há mais de 15 anos no Município Estão em Porto Velho duzentos agricultores.
de Campo Novo de Rondônia. Outros queriam ir também. Limitaram-se por falta de

Cansados de esperar, fretaram ônibus por con- dinheiro para as despesas. Ficaram acampados por
ta própria e marcharam para Porto Velho, para pres- dois dias. Só um alerta: eu mesmo, Sr. Presidente, já
sionar - como podem - o INCRA no sentido da bus- fiz vários pronunciamentos sobre este mesmo tema.
ca rápida de uma solução que vem navegando de Fiz audiência, mas a burocracia foi feita para cansar
longe nas asas do tempo. Chega o momento da des- mesmo. É incrfvel como a coisa é montada: entra um
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no cargo, depois sai; entra outro, sai, e assim vai. O Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desejo
que entra não sabe do assunto. Quando começa a ainda,abordar outro tema. Dia 20 de novembro é uma
aprender, sai. Os que ficam vão esquecendo também data de celebração para a comunidade negra, que,
o passado e construindo outros presentes. Clamo como a considera uma das mais expressivas do ca-
aos céus, à Providência Divina, para que de lá ve- lendário, organiza festas e reflexões sobre a condição
nham as luzes, para que estes pobres mortais pos- do negro na sociedade brasileira. É uma data para ho-
sam fazer o que simplesmente depende deles, basta menagear Zumbi e os irmãos afros; é principalmente
vontade política para resolver, decisão, e mais nada. uma data para reflexão. Nesse dia, marcado por resis-

Era o que tinha a dizer. tência, morreu Zumbi, líder escravo alagoano, chefe

O SR FERNANDO CORUJA
_ S P . do Quilo~~o do Pal~ares, um símbolo na luta contra

. r. reSidente, a escravldao no BrasIl.
peço a palavra pela ordem. .. . Precisamos olhar o presente e o futuro, sem

O SR. PRESIDENTE (Themlstocles Sampaio) - contudo esquecer o passado. Em três séculos e meio,
Tem V. Ex<' a palavra. o Brasil transformou-se no maior país escravista das

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC. Américas e o maior importador, trazendo da África
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre- cerca de 4 milhões de cidadãos. E mais vergonhoso
sidente, Sras. e Srs. Deputados, apenas trinta famíli- ainda: foi o último país do Ocidente a abolir a escravi-
as, ou pouco mais de 150 índios caingangues de San- dão, em 13 de maio de 1888.
ta Catarina, que vivem entre os Municípios de Seara e Os direitos étnicos não são respeitados no Bra-
Chapecó. na reserva Toldo Pinhal, no oeste do Esta- sU, que tem uma enorme dívida no que se refere à rica
do, estão dando um exemplo de como mudar a reali- contribuição trazida pela cultura negra. As evidências
dade imposta. estão na música, nas festas, na culinária, na religiosi-

Protagonistas de uma série de conflitos, alguns dade, em todos os aspectos da vida nacional. As es-
mais graves, como o seqüestro de dirigentes da Fun- tatísticas mostram uma realidade difícil: em nosso
dação Nacional do fndio e do Instituto Nacional de País, os negros são 64% dos pobres e 69% dos indi-
Colonização e Reforma Agrária - INCRA, em 1996, e gentes.
o tiroteio com a Polícia em 1999, eles já foram trata- Na educação os índices de analfabetismo da
dos como indigentes, envolvidos em crimes ambien- população negra são alarmantes. Grande parte das
tais e até responsabilizados pela depressão econômi- terras ocupadas pelos negros, em muitos casos há
ca das regiões transformadas em reservas. mais de cem anos, ainda não estão tituladas. As lutas

Isso faz parte do passado. A realidade agora é pelo reconhecime~to dessas ocupações ~o secula-
bem diferente. Aos poucos, os caingangues estão re- res, e, mesmo aS~I~, seus ocup~ntes continuam sem
cuperando seus usos e costumes, ampliando o núme- o documento definitivo de propnedade.
ro de pessoas que falam a língua caingangue e reto- Esperamos que o Decreto nO 3.952, de 4 de ou-
mando a relação com a natureza. Um dos maiores tubro de 2001, do Ministério da Justiça, que instituiu o
exemplos de preservação e recomposição da mata Conselho Nacional de Combate à Discriminação,
nativa está na reserva Toldo Pinhal. Lá os caingan- co~posto ~r.o~ze r~pres~ntantes do Governo e da
gues utilizam para plantio apenas 50 dos quase 900 socled~de CIVil, incluindo lideranças da comunidade
hectares da área demarcada. Imensas regiões, onde negra, Ind~g:na,. hom?s~exual e de gruJ?Os que lutam
há menos de quatro anos havia plantações de milho, cont~a a vlolencla~ seja Im~le.mentado firmemente no
feijão e soja, já estão tomadas pela mata em seu pri- sentido de consolidar os direitos humanos no Brasil.
meiro estágio de recuperação. Com o crescimento Um século após a promulgação da Lei Áurea, a
das matas, inúmeros pássaros e animais estão vol- herança do escravismo mantém-se atual no Brasil, atra-
tando a fazer parte do dia-a-dia dos caingangues que vés do autoritarismo, da discriminação racial e social e
praticam a agricultura de subsistência e criam vacas, da extrema desigualdade na distribuição de renda.
galinhas e porcos ao ar livre. Sr. Presidente, peço que meu discurso seja di-

Esquecidos pelas lideranças políticas, os índios vulgado ~o Jornal da Câmara e no programa A Voz
caingangues de Santa Catarina travam uma batalha do BraSIl.
quase que diária pela recuperação de seus territórios. Muito obrigado.
E nos dão a maior lição de amor à natureza com o O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
exemplo de sua luta pela recuperação ambiental. Continuando o Grande Expediente, concedo a pala-
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vra à nobre Deputada Kátia Abreu, do Bloco Parla
mentar PFUPST do Tocantins. S. Exa dispõe de 25
minutos.

A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/PFL - TO. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, inicio o meu pronunciamento homenagean
do a Confederação Nacional da Agricultura, que co
memora nesta quinta-feira seus 50 anos de existên
cia. Meio século de trabalho em defesa dos cerca de 1
milhão de proprietários rurais deste Pais.

Entidade forte, apoiada por federações de agri
cultura de 27 Estados e mais de 2 mil sindicatos rurais
espalhados por todo o Brasil, todos com uma única
certeza: a de que, quanto maior a compreensão por
parte da população urbana a respeito da realidade do
campo e de suas necessidades, melhores serão as
chances de levar ao homem rural as políticas públicas
de que necessita para produzir, em paz, mais alimen
tos para a mesa do brasileiro, e contribuir para o em
prego e renda.

Nesses anos todos, a CNA vem desempenhan
do de forma crescente a sua missão de foro de deba
tes e decisões dos produtores rurais, desde a sua cri
ação, em 27 de setembro de 1951, ainda com o nome
de Confederação Rural Brasileira. No dia 5 de feverei
ro de 1964 tornou-se uma entidade de representação
sindical, assumindo o nome, então, de Confederação
Nacional da Agricultura. Hoje, para nossa honra, a
CNA é presidida pelo companheiro Antonio Ernesto
de Salvo, que a dirige com competência, bom senso,
conhecimento de causa e, acima de tudo, com grande
senso de justiça.

Hoje, a CNA lidera o sistema organizacional que
envolve toda a produção do setor. Graças ao seu alto
grau de representatividade, a entidade tem, junto aos
setores público e privado, amplo reconhecimento
como interlocutora da classe rural nas discussões e
decisões que afetam a agropecuária brasileira. Isso
nos honra e à classe produtora deste PaIs, a quem ren
demos os parabéns pela entidade forte que constrói a
cada dia, com o apoio da maioria desta Casa que acre
dita que o futuro do nosso Brasil passa pelo campo.

Parabéns ao nosso Presidente, Antônio Ernesto
de Salvo, a todos os Presidentes de Federações da
Agricultura do PaIs, a todos os Presidentes de sindi
catos rurais do Brasil e também a toda a equipe de.
funcionários da nossa CNA.

A agricultura do nosso PaIs, entretanto, tem en
frentado barreiras para desenvolver-se. Uma delas
está nos entraves tarifários praticados pelos países
importadores. Deve-se defender que a Area de Livre
Comércio das Américas, a ALCA, prevista para entrar

em vigor em 2005, não se torne uma forma de domi
nação dos países mais ricos sobre os mais pobres.

A classe produtora rural brasileira, representada
nesta Casa pela Frente Parlamentar da Agricultura,
que tenho a honra de coordenar, há muito vem lutando
por mecanismos que transformem em riquezas o enor
me potencial de terras agricuMveis que possui o PaIs.

O aproveitamento desse potencial emergente,
somado a condições mais competitivas no mercado
internacional, principalmente a eliminação de tarifas
abusivas praticadas por palses importadores de ali
mentos - que também já subsidiam sua produção-,
pode gerar beneffcios inestimáveis e diminuir o Indice
de pobreza, ponto presente na agenda da maioria
das Nações no mundo.

O Brasil, hoje, tem na agricultura o setor mais
aberto da sua economia, completamente inserida
num cenário de competição global. Para ilustrar isso,
basta dizer que, enquanto a economia como um todo
exporta menos de 6,5% do que produz, a agricultura
exporta quase 20%, sendo responsável por cerca de
40% das exportações brasileiras, com superávits sis
temáticos nas suas transações externas.

A Área de Livre Comércio das Américas é uma
das bandeiras da nossa Frente Parlamentar da Agri
cultura. E não poderia ser diferente. A ALGA é um dos
pontos fundamentais de um tripé onde ainda se en
contram o MERCOSUL e a União Européia, merca
dos consumidores de produtos brasileiros, principal
mente, de alimentos.

A importância da ALCA inicia-se pelo fato de ser
um projeto que pode trazer ganhos para o setor agro
pecuário, principalmente pela possibilidade de acesso
ampliado ao grande mercado consumidor americano.

Como esse mercado encontra-se protegido por
uma série de barreiras tarifárias e não-tarifárias, o
acesso· ampliado somente seria viável com o des
mantelamento das práticas desleais de comércio.

Assim, a ALGA, para nós, produtores rurais, s6
tem sentido se vier acompanhada da eliminação des
ses entraves comerciais. O que defendemos deve
também pautar a defesa do Governo Federal nas dis
cussões de sua implantação.

Aliás, a ALCA já deveria estar em vigor, sempre
condicionada à completa liberalização dos mercados
agrlcolas. Veja-se que o prazo negociado para sua
implantação somente em 2005 foi dura e arduamente
defendido pelos setores industriais que a temem. Isso
porque o setor agrícola tem muito mais a ganhar do
que a perder em relação à ALGA, ao contrário do se
tor industrial.
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A preocupação tem sentido. O problema é que, mental importância para o crescimento da Federação
na implantação do MERCOSUL, a agricultura brasile- da Agricuhura de Mato Grosso do Sul.
ira foi claramente perdedora em benefício dos setores Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o mes-
industriais. Hoje, o que se vê são setores refratários à mo processo ocorre na União Européia. Juntos, os
ALCA usarem a agricultura, a sensibilidade do tema mercados da União Européia e ALCA absorvem res-
agrícola para atravancar o avanço das negociações. pectivamente 43% e 25% das exportações do setor

Assim, Sras. e Srs. Deputados, é necessária a agrícola, o que os torna especialmente importantes.
instituição de fóruns consuhivos econômico-sociais A ALCA é uma questão fundamental para a agri-
mais amplos na ALCA, a exemplo do que já ocorre no cuhura e para a balança comercial brasileira. Os acor-
âmbito do MERCOSUL, que já tem seu Foro Consulti- dos da ALCA e da União Européia têm abrangência
vo Econômico-Social. Um instrumento que congrega quase multilateral para a agricuhura, pois represen-
os diversos setores da sociedade civil, democratiza e tam 68% do total de exportações no setor.
torna mais transparente o processo negociador, pois Um acordo com a União Européia melhoraria as
a integração deve ser entendida no seu sentido amplo condições de acesso ao mercado europeu para os
e não apenas do ponto de vista econômico. produtos do MERCOSUL, fazendo prosperar o de-

O Sr. Waldemir Moka - Concede-me V. Et' um sempenho exportador das economias do bloco, o que
aparte? é essencial para o equilíbrio macroeconômico desses

países.
A SRA. KATIA ABREU - Ouço com prazer V. 8(8. A União Européia, Srs. Deputados, demonstra
O Sr. Waldemir Moka - Deputada Kátia Abreu, interesses concretos na área de investimentos, com-

quero, primeiramente, elogiá-Ia por representar e pras governamentais e serviços, e o MERCOSUL
conduzira bancada da agricultura, que tem tradição está preparado para demandar suas áreas de agro-
de luta nesta Casa, sobretudo pela renegociação tão negócio, nas quais tem notório competitividade.

.importa~te que a bancada acabo~ .de fazer. ~e~mi- Mas aí também é necessária a eliminação de
to-me dizer que devemos estar mobilizados. Na ultima barreiras ao comércio de natureza tarifária e não-tari-
reunião. com nosso Mini~tro da Agricuhura, ho~ve fária, na forma de quotas, requisitos técnicos ou exi-
avanço Importa.nte.~ precIso qu: tenhamos garantias gências sanitárias injustificadas.
claras eAque haja mao e contramao. Se querem ~xpor- Já se observa tendência de mudança na Política
tar - e tem_e~portado - aparelhos.~Ietrodo.méstlcos e Agrícola Comum da União Européia, nas declarações
eletroeletronlcos, há que se permitir t~mbem a oferta de dirigentes europeus e na própria Agenda 2000.
de nossos produ!~s agrícolas, que, hOJe, ape~~ de al- Isso em função da necessidade de matérias-primas
tamente competitIvoS, só compet~m na malon~ das disponíveis a preços competitivos para as agroindús-
vezes com tesouros dos 'p~íses ditos desen~olvldos, trias, o que tem pressionado uma mudança na moda-
produtos altamente su.b~!dla.dos com os ~ual~ nosso lidade de apoio aos produtos primários europeus, de
produtor, apesa~ da eflclencla e tecnologia, nao con- sustentação de preços para pagamento direto, consi-
seguem competir. No momento em que a CNA com- derada uma forma menos distorcida de mercado Isso
pleta 50 anos de existência, quero dizer que, no Mato sem falar na qualidade do alimento .
Grosso do Sul, o Preside~te daAF~deração de M~to Não há dúvida, assim, de q~e os dois blocos,
Gr~sso do Sul, companheIro LeonCIO de Souza Bnto, MERCOSUL e União Européia, poderão benefici-
cannhosament~ chamad~de. Leo, represe~ta a ~NA ar-se de um futuro acordo. Para a União Européia, os
e o faz <:om mUita co~p.eten:la e de~cra.cla. Abn~ a 220 milhões de consumidores potenciais do
f~deraçao para a part~clpaçao dos m~'s dlve!'80s Sln- MERCOSUL e o PIB regional de cerca de 1 trilhão e
dlcatos, desde os mais fortes ~os maIs humildes. Na 200 milhões de dólares possuem peso significativo no
pessoa ~o ~eo, que homenageia, n~ Mato Gr?sso do contexto econômico internacional.
Sul, o pnmelro fundador da Federaçao da Agncuhura, .
Sr. Snvio Amado, parabenizo a CNA. Não poderia ter Caso venha ~_ser concr~tlzado, o ac?rdo en~re
sido uma homenagem mais justa. Muito obrigado. MERCOSUL ~ Unlao Européia conformana o ~alor

. bloco comerciai do planeta, com uma populaçao de
A SRA. KÁTIA ABREU - Obngada, Deputado 580 milhões de habitantes e um PIS estimado em 9

Waldemir Moka. trilhões e 500 milhões de dólares. Entretanto, uma fu-
O sistema CNA, do qual faço parte como Presi- tura zona de livre comércio entre os dois blocos so-

dente da Federação de Tocantins, é testemunha do mente será bem-sucedida, trazendo benefícios a to-
quanto sua atuação e seu apoio têm sido de funda- dos, se a liberalização dos fluxos comerciais ocorrer
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em ambos os lados, permitindo que cada bloco exer- quanto a Frente Parlamentar de Defesa do Campo, da
cite suas vantagens comparativas em áreas de com- Agricultura e da Pecuária ganhou com a presidência
petitividade. E no MERCOSUL já está identificado de V. Exa, que, juntamente com toda a Comissão de
que estas vantagens residem predominantemente no Agricultura e Polftica Rural, foi responsável pela rene-
agronegócio. gociação da dívida agrícola e sempre esteve à frente

Nesse sentido, convém frisar que o comércio desse processo. O discurso de V. ExB sobre a ALCA é
mundial de produtos agrícolas alcançou no último ano algo com que temos muito a nos preocupar. O Estado
a cifra de 580 bilhões de dólares, menos de 11 % das de Mato Grosso é eminentemente de economia primá-
exportações globais de todos os produtos. Já o Brasil ria e tem na agricultura e pecuária suas principais fon-
exportou o ano passado 18 bilhões de dólares, o que tes de arrecadação da receita. Não devemos adentrar
representa apenas 3% das exportações agropecuári- a ALCA sem estado prévio algum nem debate sobre
as. A União Européia é responsável por 38,3% das subsídios que os Estados Unidos oferecem a sua agri-
exportações agrícolas mundiais, seguida dos Esta- cultura, a tarifas alfandegárias elevadas, à proteção da
dos Unidos com 13,3%. política de quotas. Tudo isso deve ser objeto de apreci-

as dados indicam que o Brasil, apesar da sua ação e discussões profundas. O Brasil encontra-se em
enorme potencialidade e de amplas áreas agricultá- situação privilegiada: optarmos por ir para a ALCA ou
veis, ocupa posição secundária no comércio agrícola para a Comunidade Européia. Parabenizo V. Exa pelo
mundial.É necessária uma participação mais efetiva trabalho inteligente, solidário, participativo e democrá-
desta Casa nas conversações sobre a União Euro- tico na Presidência da Frente Parlamentar de Defesa
péia e o MERCOSUL, não deixando de lado as nego- da Agricultura e do Campo Brasileiro, e também pelo
dações agrícolas da ALCA, a exemplo do importante discurso sobre temas da mais alta relevância para a
seminário sobre a ALCA promovido nesta Câmara economia brasileira.
dos Deputados pelo Presidente Aécio Neves. A SRA. KÁTIA ABREU - Agradeço a V. Exa o
MERCOSUL e União Européia não são mais uma dis- apoio recebido na Frente Parlamentar da Agricultura,
cussão isolada entre os dois blocos. Concretizado o a mais antiga, importante e a maior desta Casa. E ela
acordo, será um marco para a ALCA. Isso porque, fa- só é importante porque há Deputados que se dedi-
zendo concessões na discussão agrícola com a cam às causas do campo como V. Exa.
União Européia, como pretende este bloco, o Ouço com prazer o Deputado Márcio Bittar.
MER~OSUL f~talmen!e perderá credibilidade para O Sr. Márcio Bittar- Deputada Kátia Abreu, pa-
negociar questoes agncolas da ALCA. rabenizo V. Exa pelo importante papel que tem de-

Portanto, Sras. e Srs. Deputados, a nosso ver, é sempenhado não apenas nesta Casa, mas na Presi-
imperativo preservar a coerência de propostas entre dência da Frente Parlamentarde Defesa do Campo,
as diferentes frentes de negociação, seja no contexto da Agricultura e da Pecuária. V. ExB sensibilizou o Go-
da ALCA, seja da União Européia, seja da própria vemo Federal quanto à renegociação da dívida do se-
Organização Mundial do Comércio. O setor privado tor rural brasileiro. Muitas vezes, essa dívida é noticia-
agrícola e a Frente Parlamentar da Agricultura acom- da de forma jocosa, como se fosse privilégio, e não o
panham atentamente a negociação. é. Recentemente, ouvimos declaração de um candi-

Os acordos devem eliminar todas as tarifas de dato à Presidência da República, que, ao visitar a
exportação entre as partes. Além disso, os subsídios França, disse que aquele país estava correto em fazer
às exportações no comércio entre os dois blocos de- política protecionista e que o Brasil precisava aumen-
verão ser eliminados imediatamente após a entrada tar a sua competitividade. Essas declarações nos pre-
em vigor do acordo birregional. ocupam, porque a nossa agricultura é competitiva,

Devem ser disciplinadas todas as assimetrias sim, tem como abastecer o mercado interno e fortale-
que dificultam o acesso ao mercado europeu, tais cer nossa balança comercial. Ocorre, nobre Deputa-
como a escalada tarifária, picos tarifários, medidas de da, que Estados Unidos, Japão e países europeus -
apoio interno, quotas de salvaguardas especiais e ou- e por essa razão nossa agricultura não é considerada
tras de efeito equivalente, que distorcem o comércio. muito competitiva -, possuem cifra de subsídios de

Ouço com prazer o nobre Deputado Wilson 360 bilhões de dólares e subsidiam 1 bilhão de dó-
Santos. lar/dia as suas agriculturas. Realmente, é difícil para

O Sr. Wilson Santos - Deputada Kátia Abreu, nosso País participar dessa competição.
acompanho atentamente o pronunciamento de V. ExB e A SRA. KÁTIA ABREU - Deputado Márcio Bit-
sou testemunha da sua dedicação a essa causa e o tar, agradeço a V. ExB o estímulo e o apoio.
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V. Exa tem sido grande companheiro nas causas ses que ainda entendem tratá-lo como de terceiro
do campo e dado muita atenção ao Estado do Acre. mundo, utilizando-se de barreiras tarifárias e não-tari-
Trabalhando pelo campo, teremos ainda muito suces- fárias, instrumento ultrapassado de colonização.
so pela frente. Defendemos os acordos da ALCA, MERCOSUL

Continuando, Sr. Presidente, exemplo disso e União Européia, mas que sejam implantados de for-
está nas tarifas aos produtos brasileiros. O nosso óleo ma correta, justa e que contemplem a eliminação de
de soja sofre uma tarifa de 20,8% nos Estados Uni- distorções comerciais históricas que atravancam o
dos. O nosso açúcar tem restrições na forma de quota desenvolvimento de países produtores de alimentos
de 905 mil toneladas no próprio Estados Unidos. O e de potencial inesgotável como o Brasil.
mesmo ocorre com o nosso suco de laranja e outros Sr. Presidente, foram resolvidos 70% dos pro-
produtos que sofrem todo tipo de restrição em outros blemas da área agrícola. A equipe econômica mos-
países. trou-se sensibilizada com o setor agropecuário, que

Somadas as restrições tarifárias e de quotas, muno tem contribuído não apenas com o Plano Real,
aos subsídios às exportações, a conta fica humana- mas com o País.
mente desigual. Os Estados Unidos concedem subsí- Com as negociações da securitização e do
dios de 660 milhões de dólares, contra 6 bilhões e 700 PESA, repito, 70% dos produtores rurais alcançaram
milhões de dólares da União Européia. Na outra pon- seus objetivos e apenas 30% foram extremamente
ta, países como o Brasil não têm recursos para o ex- prejudicados com a TJLP e os elevados juros e fica-
pediente, e aí a luta fica mais desigual ainda. ram fora da negociação, assim como os que tomaram

Defendemos, Sras. e Srs. Deputados, que acor- financiamento dos Fundos Constitucionais e do FAT,
do desta natureza não se resuma a simples troca de que se encontram em grandes dificuldades, especial-
concessões mútuas. O setor agrícola entende que, ao mente no Nordeste. O quadro dos produtores das co-
se adotar como objetivo final da negociação um acor- operativas e do RECOOP também é caótico. O
do que represente de fato uma zona de livre comércio PRODECER recebeu recurso internacional e hoje so-
plena, os fundamentos da negociação devem ter fre com a alta taxa de juros cobrada pelo Banco do
como meta reduzir a zero todas as tarifas incidentes Brasil e pelos repassadores, PRODECER 11 e 111, pro-
nas trocas comerciais entre os blocos. jetos que vêm gerando emprego e renda no Brasil.

Srs. Deputados, quero manifestar o nosso agra- Peço, encarecidamente, à equipe econômica
decimento ao Presidente Fernando Henrique Cardo- que analise a nossa proposta para podermos, definiti-
so, que soube ser sensível a problema que afeta cen- vamente, organizar o campo brasileiro, ao tempo em
tenas de milhares de produtores brasilei ros ao dar tra- que reitero aos colegas Parlamentares e ao povo bra-
tamento adequado à questão do endividamento rural. sileiro que se trata de produtores que respondem por
Não fosse a ação política do Governo decisiva para a 40% de toda a produção nacional e, por deverem, es-
solução imediata da questão, o País certamente teria tão incluídos no endividamento rural brasileiro. Embo-
problemas num curto espaço de tempo, com a dificul- ra endividados, continuam contribuindo para o desen-
dade de plantio em função do endividamento rural volvimento do setor agrícola neste País.
dos nossos produtores. Ouço com prazer o nobre Deputado Hugo Biehl,

Assim, esta Câmara dos Deputados tem com- de Santa Catarina.
promisso com a deflagração de um debate mais in- O Sr. Hugo Biehl - Nobre Deputada Kátia
tenso sobre os acordos da ALCA, MERCOSUL e Abreu, associo-me a V. Exa, que coordena a Frente
União Européia. Da efetivação desses acordos de- Parlamentar da Agricultura nesta Casa, ao cumpri-
pende basicamente a solidificação da economia bra- mentar a Confederação Nacional da Agricultura. Nós,
sileira, que tem na agricultura sua voc~ção mais forte. que pertencemos à Frente Parlamentar e apoiamos a
Partindo-se do pressuposto de Nação emergente, agricultura brasileira, só temos a agradecer ao povo
com potencial agricultável reconhecido internacional- de Tocantins por ter permitido que esteja conosco. Pa-
mente, é imperativo levar adiante o debate, tornado a rabéns!
público mais uma vez esta semana pelo Presidente A SRA. KATIA ABREU - Obrigada, Deputado.
Fernando Henrique Cardoso, e cujas conversações Honra-me estar nesta Casa e poder contar com sua
se dão no ambiente de técnicos e representantes da amizade, apoio e ensinamentos, grande professor
sociedade. que é da Frente Parlamentar da Agricultura.

O Brasil precisa crescer. E, para tanto, é neces- Concedo um aparte ao nobre Deputado João
sário que enfrente com coragem a resistência de paí- Grandão, de Mato Grosso do Sul.
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PROJETO DE LEI N° 5.738, DE 2001

Justificação

Nos últimos anos a sociedade brasileira tem as
sistido com freqüência o derramamento de petróleo e
seus derivados na costa brasileira, decorrentes de
acidentes e de falhas no transporte e uso desses ma
teriais. A exploração cada vez maior de campos sub
marinos em plataformas continentais e as operações
de transporte e armazenamento envolvem a movi
mentação crescente e constante de petróleo e seus
derivados no mar, o que multiplica as possibilidades
de ocorrência de desastres ambientais, constituindo
grave risco ao meio ambiente e à saúde pública.

A conseqüência imediata desses eventos é a
poluição dos ecossistemas costeiro e marinho e os
elevados custos ambientais, econômicos e sociais

Cria restrições para a produção, im
portação e uso de dispersantes químicos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°A produção. importação, comercialização

e uso de dispersantes químicos para as ações de
combate aos derrames de petróleo e seus derivados
no mar somente poderão ser efetivados após a obten
ção do registro do produto junto ao Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renová
veis - IBAMA.

Art. 2° A utilização de dispersantes químicos em
vazamentos, derrames e descargas de petróleo e
seus derivados no mar deverá obedecer os critérios
regulamentados pelo órgão ambiental competente.

Art. 3° O não cumprimento do disposto nesta
Resolução sujeitará os infratores às penalidades pre
vistas na legislação vigente.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

o Sr. João Grandão - Nobre Deputada Kátia Muito obrigada.
Abreu, acabamos de participar de uma audiência pú- O SR. MÁRCIO BITTAR - Sr. Presidente peço
blica na Comissão de Agricultura, onde V. Exa tam- a palavra pela ordem. '
bém es~eve presente debatendo esse assunto. Nós, O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
do Partido dos Trabalhadores, mantemos a nossa Tem V. Exa a palavra.
proposta e apelamos para que esta mesma bancada O SR MÁRCIO BITTAR (BI PP
que agora parabeniza o Presidente Fernando Henri- . . _ oco! S.-AC. Pela
que Cardoso pela negociação com os trabalhadores ordem. Sem r~vlsa? do o~ador.) - Sr: Presidente, a V.
empenhe-se em relação aos endividados do Exa. que auto~lze a Inserçao nos AnaiS desta ~asa d~
PRONAF, do PROCERA, daqueles oriundos da refor-' p~oJeto de lei, ap~es~ntado à _Mesa, que c~a restn-
ma agrária, para resolvermos de uma vez por todas çoes par~ produçao, Importaçao e uso de dlspersan-
essa questão do endividamento, até porque havia tes químicos.
propostas. Infelizmente, apenas alguns pequenos PROJETO A QUE SE REFERE O
agricultores foram atendidos pela securitização, mas ORADOR:
aqueles que têm financiamento através da agricultura
familiar ainda aguardam resolução para seu endivida
mento. Esse é o apelo que faço a V. Exa, cuja lideran
ça no setor conheço bem. Obrigado.

A SRA. KÁTIA ABREU - Agradeço ao nobre
Deputado João Grandão pelo aparte.

Quero dizer a V. Exa que a defesa dos pequenos
produtores, em especial daqueles da agricultura fami
liar, não é uma prerrogativa do Partido dos Trabalha
dores, mas uma causa da Frente Parlamentar da
Agricultura e de toda esta Casa. V. Exa pode estar cer
to de que a Frente não sossegará enquanto todos os
devedores do crédito rural brasileiro não saldarem
suas dívidas e se encontrarem aptos a continuar a
produzir. Sejam pequenos, sejam médios ou grandes
produtores, com justiça e muita determinação, estare
mos juntos nesta luta.

Tenho certeza de que o Presidente Fernando
Henrique Cardoso, que demonstrou sensibilidade ao
solucionar grande parte do problema do endivida
mento rural brasileiro, também será sensível aos pro
blemas do PRONAF, dos produtores da agricultura fa
miliar, dos fundos constitucionais, do PRODECER,
das cooperativas, por intermédio do RECOOp, e tam
bém do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT.

Concluo, Sr. Presidente, apelando à sensibilida
de desta Casa e do Governo Federal, especialmente
do Ministério do Meio Ambiente, com relação ao Códi
go Florestal Brasileiro, cuja medida provisória já foi re
editada mais de setenta vezes. Já aprovado em Co
missão, precisamos votar em Plenário o relatório do
Deputado Moacir Micheletto, para que possamos le
var paz ao campo e definir normas rígidas de produ
ção e preservação ambiental.

Apelo ao Presidente do Congresso Nacional no
sentido de que coloque em pauta a votação do Códi
go Florestal Brasileiro, para que possamos responder
ao campo deste País.
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associados ao desastre propriamente dito e às medi- pode permanecer inalterada durante um perfodo de
das de regeneração do meio ambiente. dez ou mais anos.

Os derrames de petróleo são uma das mais te- O petróleo degrada-se mais rapidamente em
mfveis agressões ambientais no mar e no litoral. O in- água quente do que água fria e os hidrocarbonetos
tenso tráfego marftimo de petróleo e derivados, ape- com maior quantidade de átomos de carbono não se
sar da imensidão dos oceanos e das rotas marltimas evaporam tão facilmente nem são biodegradados
bem definidas, proporciona a ocorrência destes aci- (permanecem muitos anos no mar).
dentes, com uma freqüência assustadora. Reconhecendo, aliás, a séria ameaça que re-

A presença não controlada do petróleo no ambi- presentam para o meio ambiente marinho os inciden-
ente, por menor que seja a sua quantidade, tem sem- tes de poluição marinha por óleo que envolvem navi-
pre um impacto negativo sobre os ecossistemas. De os, plataformas oceânicas, portos marftimos e insta-
fato, os constituintes do petróleo são extremamente lações dc operação com petróleo, é que vários países
tóxicos, e a capacidade de recuperação por parte do assinaram a Convenção Internacional sobre Preparo,
ambiente, e, na maior parte dos casos, insuficiente. O l3esposta e Cooperação em Caso de Poluição por
petróleo tem efeitos tóxicos sobre os seres vivos, que Oleo, em Londres, em 30 de novembro de 1990. A
mortos levam a desequilfbrios ecológicos muitas ve- Promulgação desta Convenção pelo Governo Brasile-
zes irreversfveis. iro se deu através do Decreto N° 2.870 de 10 de De-

Após o derrame, forma-se uma toalha à superff- zembro_de 1~98., .
cie que vai sofrer uma série de transformações de or- Sao vanadas as medidas recomendadas e tec-
dem química e biológica. O vento e a ondulação ten- nicamente viáveis a serem adotadas nos incidentes
dem a quebrar a continuidade da mancha de petróleo, com petróleo e seus .derivados em águas marinhas.
o que contribui para aherar as suas propriedades, Entre elas, o uso de dlspersantes, capazes de por sua
comportamento e toxicidade. Adiferença de densida- atuação qufmica promover a dispersão das manchas
de e a tensão superficial provocam a difusão do petr6- d: p~tról~o, desde que aplicados no tempo e condi-
leo sobre a água, até se atingir uma posição de equilf- çoes IdeaiS.
brio. Por outro lado, as correntes marinhas, os ventos e Por se constituir um agente essencial no comba-
as marés provocam uma distorção da mancha, que te aos efeitos do derramamento de petróleo no mar, é
pode fracionar-se, espalhando-se por uma área maior. que a sua produção, importação e uso devem ser dis-

Uma parte dos hidrocarbonetos mais voláteis e ciplinados em Lei, .de ~odo que o órgão ambiental
tóxicos evapora-se, enquanto uma pequena porção responsável pelo Llcencla~ent~.garanta a~ c.aracte-
de nafta se espalha sob a forma de aerossóis, origina- rfstlc~s do produto e su~ aplicabilidade nos InCidentes
dos pela ondulação. A oxidação fotoquímica aumenta OCOrridos na costa braSileira.
a solubilidade na água, enquanto outra parte é elimi- Sala das Sessões, de novembro 2001. - Depu-
nada por oxidação bioquímica (biodegradação ), tado Márcio Bittar.
exercida por várias espécies de algas, bactérias e O SR. CARLOS NADER - Sr. Presidente, peço
fungos. a palavra pela ordem.

Entretanto, os hidrocarbonetos podem passar O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
parcialmente para a água, e quando isso acontece to- Tem V. Exa a palavra.
mam uma forma particularmente tóxica. O SR. CARLOS NADER (Bloco/PFL- RJ. Pela

A agitação das águas provoca, por seu lado, a ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi·
dispersão do petróleo bruto, levado até dezenas de dente, Sras. e Srs. Deputados, o sistema penitenciá-
metros de profundidade por ação das correntes. Os rio brasileiro está ultrapassado e falido. Não cumpre
componentes mais "duros" têm tendência para resistir aquele que deveria ser o principal objetivo: ressociali-
ao envelhecimento da toalha de óleo. agregando-se e zar o preso. A corrupção é feita quase que a olho nu. A
formando aglomerados de nafta, que são ingeridos superlotação dos presfdios, em sua maioria marca-
por organismos marinhos ou vêm dar à costa. dos por precárias instalações, favorece a promiscui-

Uma parte do petróleo derramado acaba por se- dade. O sist~ma ~ ~ici~do, com práticas tão conheci-
dimentar, associado a matérias em suspensão na das quanto Inaceltavels.
água, e pode atingir a costa. Quando chega ao litoral, É uma situação caótica, que vem merecendo re·
o petróleo combina-se freqüentemente com sedimen- flexões e exigindo mudança imediata, oU quase com-
tos, assumindo uma forma muito persistente que pleta, do sistema. Entendo que, sem um novo concei-
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to, jamais teremos um quadro decente no sistema
carcerário.

O que se pode fazer? A curto prazo, agilizar os
processos para pôr em liberdade presos que já cum
priram suas sentenças mas permanecem trancafia
dos. Estima-se em 200 mil a população do sistema
penitenciário, sendo que 10% deste total já poderiam
estar fora dos presIdias.

O passo seguinte é desmistificar que a solução
para o problema seja a construção de novos presldi
os. Na verdade, o que o País precisa é de unidades
semi-abertas. Especialistas informam que outros
30% dos presos poderiam ser beneficiados com tais
unidades, o que significaria menos 60 mil nos abarro
tados presídios do PaIs.

Não é posslvel também que, neste começo de
terceiro milênio, os presídios brasileiros não dispo
nham de unidades para que os presos possam estu
dar e trabalhar. Neste aspecto, é importante dizer que
não bastam iniciativas isoladas. Todo o sistema deve
ter condições de atuar no sentido de que o preso re
cupere o senso de cidadania. Um sistema carcerário
que não leve em conta esta necessidade estará fada
do ao fracasso.

Da forma como está, o quadro favorece tão so
mente o surgimento de facções que cada vez mais es
tão presentes atrás das grades, chegando, nos grandes
centros, a ter o domínio da unidade. Depende da vonta
de do chefão a paz ou o inferno das rebeliões.

E tão essencial quanto essas medidas - talvez
seja mais importante - é criar no Brasil instrumentos
de apoio àqueles que cumprem a pena e retomam ao
convlvio social. Sem essa iniciativa, fracassará qual
quer outra relacionada com o sistema penitenciário. É
assustador saber que 90% dos libertados não conse
guem emprego.

Desta forma, faz-se urgente dispor de mecanis
mos que atuem no apoio ao preso libertado e também
o monitore durante um certo período, para que ele
não venha a retornar para o sistema.

São medidas cuja implantação demanda re
curso e tempo. Mas cada dia que passa é um dia
perdido. Quantos novos presos estarão sendo inse
ridos neste sistema decadente apenas no dia de
hoje? Sem pensar nisso, o Brasil estará adiando a
busca de soluções para uma questão das mais gra
ves do PaIs, que já resultou em episódios de tristes
lembranças, como as ainda recentes rebeliões nas

penitenciárias de São Paulo, que tiveram como des
taque a Casa de Detenção do Carandiru. Já passou
da hora de o Brasil mudar esse cenário. Mas como
diz o velho ditado, "antes tarde do que nunca".

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Bra
sil inteiro tomou conhecimento, através da impren
sa, do incêndio que, em meados deste ano, consu
miu uma área equivalente a dez campos de futebol
no Parque Nacional do Itatiaia. O parque é a maior
reserva florestal do Estado do Rio de Janeiro, cer
cado por 18 Municípios dos Estados do Rio, Minas e
São Paulo. Ali está o Pico das Agulhas Negras, pon
to culminante do território fluminense. É um atrativo
turlstico fundamental para a economia da agora
chamada Região das Agulhas Negras. São 100 mil
visitantes por ano.

No entanto, apesar dos 30.000 hectares de re
serva da Mata Atlântica, o Parque Nacional do Itatiaia
continua sendo alvo da devastação, tendo em vista o
reduzido número de agentes encarregados da sua vi
gilância. A devastação não é novidade na vida do Par
que Nacional.

Em seu entorno milhares de hectares de terra
foram criminosamente queimados para ser transfor
mados em pastagem. Dentro dos seus limites a reser
va também é agredida, de forma criminosa, por palmi
teiros que vêm de várias regiões, principalmente do
Estado de São Paulo. Eles abrem picadas na mata,
extraem o palmito e saem do parque praticamente
sem ser incomodados, simplesmente porque a fiscali
zação é deficiente. Uma vez ou outra, muito raramen
te, se consegue prender os invasores. E, beneficiados
pela legislação vigente, logo eles já estão soltos e de
volta ao parque.

Nós estamos fazendo este pronunciamento
preocupados com o futuro do Parque Nacional do
Itatiaia. Entre todo o pessoal, contratado.e terceiri
zado, não chega a 15 pessoas o total encarregado
de sua segurança. Quem chega pela entrada princi
pal tem até a falsa impressão de que a segurança é
rigorosa. Mas tudo não passa, realmente, de falsa
impressão. Numa simples caminhada pelas trilhas
que levam a rios e cachoeiras que encantam por
sua rara beleza é imposslvel não perceber que a se
gurança é falha, em razão do reduzido pessoal en
carregado desta missão.

Nos últimos anos, Sr. Presidente, têm sido co
muns os incêndios ocorridos no perlodo de estiagem,
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quando o clima contribui para isso, causando danos
irreparáveis à reserva que Getúlio Vargas criou 64
anos atrás e que é um dos lugares mais belos deste
nosso vasto País. É um paraíso ecológico, um pulmão
verde no sul fluminense, que não pode ficar à mercê
da própria sorte e da inconsciência daqueles para
quem o meio ambiente não tem a menor importância.

Por isso, solicitamos especial atenção do Minis
tério do Meio Ambiente para com o Parque Nacional
do Itatiaia. A chegada do fim do ano faz aumentar
consideravelmente o número de turistas acolhidos
pela primeira unidade de preservação ambiental do
País.

É preciso, urgentemente, aumentar a fiscaliza
ção, dotar o parque de pessoal necessário para pro
tegê-lo dos vândalos, dos palmiteiros e dos preda
dores de todas as ocasiões. Solicito que cópia des
te pronunciamento seja encaminhada ao Exmo. Sr.
Ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, com
a esperança e a certeza de que uma solução para
este problema deverá ser analisada com a máxima
urgência.

Muito obrigado.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Tem V. Ex8 a palavra.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP.
Pela ordem.) - Sr. Presidente, informo a V. E>é' que
ocorreu um incidente desagradável na entrada de
um dos prédios da Câmara dos Deputados. O De
putado Professor Luizinho ingressava na Casa,
acompanhado de um advogado, quando foi empur
rado e agredido pela Segurança. É inaceitável o
comportamento da Segurança desta instituição. A
Mesa Diretora tem de tomar providências, porque
isso não pode se repetir. O Deputado tem de ser
respeitado em sua plenitude e em qualquer instân
cia desta Casa.

Sr. Presidente, o motivo dessa tensão no Con
gresso é a votação do projeto de lei do Governo que
claramente revoga direitos dos trabalhadores e
abre uma brecha brutal nas garantias e nos direitos
individuais e coletivos. A lei é um patamar de con
quista que os trabalhadores obtiveram ao longo da
história da luta sindical. À medida que a livre nego
ciação pode rebaixar direitos, abre-se uma prece
dência muito grave na negociação coletiva do País,

que é o segundo mais desigual neste planeta do
ponto de vista de distribuição de renda. Não é esse
o caminho do mercado de trabalho. Agora, esse é
um debate que podemos fazer.

Entendo que haja uma polftica de segurança na
Casa. Isso faz parte da preservação da instituição.
Agora, um Deputado tem de ser reconhecido e respe
itado no seu mandato! Isso jamais poderia acontecer
nesta Casa. Aliás, não é a primeira vez, especialmen
te com a bancada do PT.

Portanto, solicito a V. Ex8
, Deputado Themís

tocles Sampaio, que está no exercfcio da Presidên
cia, que informe ao Presidente Aécio Neves o ocor
rido, pois queremos saber quais serão as medidas
da Mesa em relação a mais esse episódio lamentá
vel do ponto de vista da dignidade de um mandato
parlamentar na Câmara dos Deputados.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Autorizo, neste momento, que os assessores desta
Presidência comuniquem ao Presidente Aécio Neves
o ocorrido. S. E>é', naturalmente, tomará as devidas
providências, não permitindo que nenhum Deputado
seja barrado ou empurrado ao entrar na Câmara dos
Deputados.

O SR. JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Ex8 a palavra.

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Sras. Deputados, uma pesquisa realizada em
todo o País pelo Instituto Nacional Municipalista mos
trou que a Administração Popular de Dourados está
entre as cem melhores dos 5.547 Municípios brasilei
ros. O Prêmio Excelência Política e Administrativa
2001 será entregue ao Prefeito Laerte Tetila, do PT,
no dia 11 de dezembro, em Manaus, no Estado do
Amazonas.

Trata-se, Sras. e Srs. Deputados, de um feito ex
traordinário, porque o descaso das administrações
anteriores com a cidade provocou uma dívida de R$
175 milhões. Em seu porte, com cerca de 200 mil ha
bitantes, Dourados é o Município mais endividado do
País.

O resultado da pesquisa reflete a seriedade
da Administração Popular. As mudanças na segun-



59638 Quinta-feira 22 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de· 2001

da cidade de Mato Grosso do Sul são visíveis por O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presi-
quem passa em Dourados. O Município já foi notf- dente, peço a palavra pela ordem.
cia na mídia nacional por investimentos sociais na O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
maior reserva indígena, a mais populosa do Brasil, Tem V. Exa a palavra.

e por ações em busca do desenv~lvimento· eco~_ô- O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
mico. A cidade é pólo de desenvolvimento na reglao _ MA. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) _
da Grande Dourados, que compreende cerca de 38 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a chamada
Municípios. "grande imprensa" tem dedicado considerável espaço

Pela primeira vez na história de Dourados a às pré-candidaturas à Presidência da República nas
Administração Popular faz da participação popular eleições do ano vindouro. A tarefa de informar é fun-
seu carro-chefe. O orçamento municipal, por exem- damental para a prática da democracia, e deve por-
pio, foi feito com a participação da comunidade de tanto ser louvada.
todas as regiões da cidade, incluindo distritos e a Todavia, Sr. Presidente, há de se fazer alguns
reserva indígena das etnias Guarani-Kaiová e Tere- reparos no que tange à diferença entre denotação e

na. conotação das matérias veiculadas, ou mesmo no
A Prefeitura mudou também a urbanização da que diz respeito à sua apresentação.

cidade. No lugar do descaso das administrações Chamou-me a atenção enquete promovida
anteriores, que deixaram ruas esburacadas, com pela revista Veja, edição desta semana, mais preci-
lama, matagal e lixo espalhados por toda a cidade, samente na sua versão on line, divulgada através
agora estão floreiras, animais ornamentais. As da Internet, em que foi feita a seguinte pergunta aos
ruas ganharam asfalto, cascalhamento e uma ope- leitores: a que você atribui o crescimento do nome
ração gigantesca de reperfilamento e de ta- da Governadora Roseana Sarney? Aproximada-

pa-buraco. mente 14% das respostas apontaram méritos pró-
Nos setores públicos municipais - centros de prios da primeira mandatária do Maranhão, 22% ci-

educação infantil, escolas e postos de saúde - per- taram as deficiências dos outros candidatos, en-
cebe-se a diferença entre a Administração Popular quanto mais de 66% disseram que a Governadora
e as outras que endividaram e sucatearam o Muni- cresceu nas pesquisas exclusivamente por sua ex-
cípio: a arrecadação aumentou; os fornecedores posição na mídia.
depositam confiança na administração; cultura, es- Mesmo levando-se em consideração que o Par-
porte e lazer é direito de todos; a busca de investi- tido da Frente Liberal tem dedicado desde agosto
mentos é constante. Recentemente dois secretári- todo o seu espaço de propaganda gratuita à promo-
os municipais estiveram na China contactando em- ção da pré-candidatura da Governadora Roseana
presários interessados no potencial econômico do Sarney, é inegável que, na mídia impressa, ela tem
Município e região. tido todo o destaque possível.

A administração do companheiro Laerte Tetila A revista semanal de maior circulação no País
é uma prova cabal da necessidade da seriedade, não só a coloca na capa, mas também estampa out-
responsabilidade e honestidade no trato da coisa doors, com q dobro do tamanho usual, nas ruas e
pública. Essa é a fórmula do sucesso, da inclusão praças das maiores cidades do País, ostentando o t(-

social e do desenvolvimento. Ética e moralidade pú- tulo "Roseana nas Alturas". Qual o verdadeiro nome
blica são imperativas em qualquer administração disso: informação ou promoção?

pública. A jornalista Teresa Cruvinel, em sua coluna
Parabéns, Tetila, parabéns, povo de Dourados. "Panorama Político", publicada no jornal O Globo
Mais uma vez, afirmo compromisso, nesta tribu- do dia 17, último sábado, em matéria com o sugesti-

na, de não medir esforços para colaborar com o de- vo título "Táticas e Mentiras", levanta a questão.
senvolvimento do Município de Dourados e do meu Essa coluna foi "censurada" pela direção do jornal
Estado, Mato Grosso do Sul. O Estado do Maranhão, de maior circulação no

Era o que tinha a dizer. meu Estado, pertencente à famllia da Governadora,
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que, ao contrário dos demais dias, não a reproduziu
na sua página 2, no dia 17, certamente porque des
favorável à campanha da Governadora à Presidên
cia da República.

Prossigo, Sr. Presidente. Mesmo levando-se
em conta que a matéria levanta crfticas sérias a irre
gularidades administrativas ocorridas no Mara
nhão, o saldo, em termos de divulgação, conta a fa
vor da imagem pessoal da Governadora. Basta con
sultar a edição da mesma revista, desta semana,
onde seu nome é exibido repetidas vezes, em vári
as seções, nas páginas 26, 29, 30, 34, 35, 50, 51 e
132.

Quem conhece a realidade maranhense, e
resiste ao esquema de censura institufdo pela
prática do monopólio dos meios de comunicação,
sabe que o Jornal Nacional da TV Globo divulgou,
no dia 2 de julho, dados da Fundação Getúlio
Vargas que apontaram o Maranhão como Estado
mais pobre do Pafs, com 63,2% da população
vivendo abaixo da linha de pobreza. Essa mesma
pesquisa reportava que, uma década antes, esse
percentual era de 44%.

É muito estranho, portanto, que edição impressa
da revista Veja divulgue que o Maranhão tenha sido o
Estado com maior crescimento percentual de pesso
as que adquiriram bens de consumo, como geladei
ras, fogões e TVs. Dados - abre aspas - "de uma pes
quisa serirssima da Fundação Getúlio Vargas". Quem
está com a razão, afinal?

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, defen
do a livre informàção, livre, inclusive, da manipula
ção do poder econômico. A realidade maranhense
e da pré-candidatura da Governadora Roseana
Sarney surgirão, se a primeira mandatária do meu
Estado se dispuser ao debate, ou a uma entrevista
sem cortes de edição, em que, não apenas ela,
mas todos os outros pré-candidatos, possam ser
sabatinados no seu conteúdo, nas suas idéias e
programas, divulgando algo além de belas ima
gens e uma coleção de frases feitas em manobras
de marketing.

A SRA. ANA CORSO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themfstocles Sampaio)
Tem V. ExB a palavra.

A SRA. ANA CORSO (PT - RS. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, Caxias do Sul foi paralisada por

algumas horas, na manhã de hoje, por lideranças
sindicais e do movimento popular em repúdio ao
projeto de flexibilização da CLT.

O projeto de lei do Governo que altera a CLT
joga no lixo mais de sessenta anos de luta e direi
tos conquistados pelos trabalhadores. O Governo
FHC quer aniquilar os poucos direitos dos traba
lhadores. Priorizou o atendimento cego e fiel às
normas ditadas pelo FMI e àquela parcela do em
presariado brasileiro que sempre se aproveitou
dos momentos de crise para penalizar ainda mais
os trabalhadores e não alterar em absolutamente
nada os seus lucros.

Os direitos trabalhistas legalmente assegura
dos representam conquista histórica do movimen
to dos trabalhadores, que não podem ser compeli
dos à renúncia daqueles por meio de negociação
coletiva. Essa situação se agrava em tempo de re
cessão econômica e de alto fndice de desempre
go, pois o verdadeiro exército de desempregados
constitui-se em constante ameaça de demissão.

Com a aprovação desse projeto, o Brasil corre o
sério risco de se transformar num daqueles pafses
chamados de Tigres Asiáticos, onde o trabalhador
passa 24 horas por dia no trabalho para ter direito a
uma tigela de arroz. O Governo FHC cria mecanismos
apátridas para transformar legalmente trabalhadores
em servos, verdadeiros escravos de um modelo eco
nômico em franca decadência.

Conclamamos os trabalhadores a lutar em defe
sa dos seus direitos!

Só a grande mobilização dos trabalhadores po
derá pressionar a Câmara dos Deputados a rejeitar
essa ofensa à Constituição brasileira e aos direitos
dos trabalhadores.

Sr. Presidente, solicito a V. Exa que seja transcri
ta nos Anais da Casa moção da Câmara Municipal de
Caxias do Sul contra o projeto de lei referente à flexi
bilização da Consolidação das Leis do Trabalho.

Não vamos conceber isso e pedimos a sensibili
dade deste Governo para que retire essa matéria do
regime de urgência, para que possamos de fato nos
aprofundar nessas tão graves discussões que interfe
rirão na vida de mais de 50 milhões de trabalhadores
com carteira assinada deste País.

MOÇÃO A QUE SE REFERE A
ORADORA:
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o SR. MARCELO TEIXEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Tem V. Exa a palavra.

O SR. MARCELO TEIXEIRA (PMDB - CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, hoje o Município de Boa Via
gem, Estado do Ceará, completa 137 anos de eman
cipação política. Desejo apenas, nesta oportunidade,
fazer este registro e congratular-me com o Prefeito,
com os Vereadores e com toda a população daquele
Município.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Concedo a palavra, pela ordem. ao Sr. Deputado
Pompeo de Mattos.

O SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT - RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Parlamentares, venho a tribuna desta
Casa denunciar com indignação mais um seqüestro
ocorrido em nosso País, violàndo a justiça, os direitos
humanos e o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Seqüestro que foi possível ser realizado devido à len
tidão e à displicência da Justiça, conforme a decor
rência dos fatos.

Refiro-me à criança Bárbara Marlise Weiss Sa
10m, de 10 anos, raptada no Município de Panambi,
no Rio Grande do Sul, por seu próprio pai, Deputado
e médico argentino da Província de Chaco, Sr. Lean
dro Hipólito M. Salom, que a levou consigo para seu
país.

Tal denúncia já realizei no dia 9 de novembro
deste ano na imprensa gaúcha e encaminhei à Co
missão de Direitos Humanos desta Casa, baseado no
fato de que a mãe da criança, Sra. Marlise, divorci
ou-se de Leandro na Argentina em 1999, ficando ho
mologado na sentença do divórcio que a guarda da
menina Bárbara seria sua e determinando que o regi
me de visitas do pai respeitaria o ano escolar: Bárba
ra, que possui dupla nacionalidade, brasileira e ar
gentina, passaria as férias e o Ano Novo com o pai, e
o Natal, com a mãe.

No entanto, no final de fevereiro deste ano, Le
andro foi para a Argentina levando Bárbara, sob a
condição de trazê-Ia de volta em dez dias; aproveitou
a ocasião para ingressar em juízo naquele país, com
uma medida cautelar unilateral, obtendo a guarda
provisória no dia 24 de fevereiro. Na realidade, veio a
trazer Bárbara na Páscoa deste ano, quando ela, em
visita, relatou para sua mãe a insatisfação de estar na

Argentina, pois sentia-se triste e sozinha e ficava com
o pai somente alguns finais de semana.

Diante dessa situação, mãe e filha resolveram
sair da cidade, o que fez o Sr. Leandro retornar para a
Argentina. No dia 14 de abril, a mãe entrou na Justiça
de Panambi com uma ação cautelar de manutenção
de guarda e posse da menor. Apenas no dia 7 de no
vembro, uma semana após ter a filha seqüestrada
pelo exmarido, ganhou a guarda da filha, sendo deter
minada a expedição de carta rogatória para a Argenti
na a fim de intimar o Sr. Leandro, em decorrência da
decisão brasileira.

O episódio do seqüestro verificou-se no dia 1°
de novembro. A criança estava em casa com seus fa
miliares e, por volta das 8h, recebeu um telefonema
de uma pessoa que dizia ser da sua escola e que a
convidava para um ensaio naquela manhã. Bárbara
foi, e desde então a mãe não a viu e não recebe mais
notícias suas, apenas um telefonema do ex-marido
informando que a havia levado à Argentina, evidente
mente sem sua autorização.

Marlise, que já havia entrado com um pedido de
guarda da menina aqui no Brasil no dia 16 de abril de
2001 , não havia ganhado a guarda provisória, vindo a
recebê-Ia no início desta semana, depois de sete me
ses. Para que isso ocorresse, teve de invadir o gabi
nete do juiz e lhe implorar uma sentença. Venho
acompanhando este caso, e é lamentável que a Justi
ça demore sete meses para reconhecer o legítimo di
reito da mãe em ter a guarda da filha. Considero um
absurdo que o juiz do processo, João Luís Pires Te
desco, tenha esperado a criança ser seqüestrada
para dar a sentença reconhecendo a guarda da mãe,
que agora espera o cumprimento da carta rogatória
que vai ser enviada pelo Ministério da Justiça à
Argentina.

A displicência do Judiciário local acabou acarre
tando um drama familiar, que movimenta também a
comunidade de Panambi, os colegas de escola da pe
quena Bárbara, que cursava a 4a série com excelen
tes notas e vivia na companhia de sua mãe, de seu ir
mão Lorenzo, de 4 anos, e agora encontra-se só na
Argentina, onde sofre com a solidão e com a falta de
carinho de quem tanto a amava e ao lado de quem
queria estar, conforme relatou no depoimento que
deu perante a Justiça de Panambi no mês de setem
bro do corrente ano.

Não podemos fechar os olhos para a violação
da mais básica garantia do ser humano, a liberdade,
que representa a condição de sonhar, de existir e de
viver com sua família. Espero que esta Casa, após as
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denúncias que encaminho, contribua para restabele- mara dos Deputados, em vista das dificuldades de cir-
cer a normalidade naquela família. cular nas suas dependências.

. Reitero que de~unciei o fato à Comissão de Di- O Presidente Aécio Neves está extrapolando
re,ltos Humanos da Camara dos Deputados, mas tam- dos seus poderes. O Presidente da Câmara dos De-
bem ao UNICE~ e ao mundo. Que!emos Bárt:>ara de putados é detentor do cargo, mas deve agir em acor-
volta a Panambl, aos braços da mae, ao BrasIl. do com a Mesa Diretora, salvo em situações de emer-

A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente, gência. O Presidente não pode entender que tem po-
peço a palavra pela ordem. deres sobre os outros Par1amentares, porque não os

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) _ tem. Portanto, está cometendo uma arbitrariedade.
Tem V. Exa a palavra. Aliás, tem procedido do mesmo modo que o

A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB _ Presid~nte Fern~nd~ Henrique Cardoso com seus
RJ. Pela ordem.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- subordinados. E, Infelizmente, o Presidente da Câma"
dos, cheguei a esta Casa às 8 horas da manhã, a fim ra te~ .atuado pomo su~rdinado do Presidente da
de inscrever-me para fazer meu pronunciamento. No ~epu~hca e dos s~us Mlnist~os. Esses cidadãos es-
entanto, vejo que sempre, em todas as sessões, é t~o agln~o a.? arrepio do Regimento da Casa, ao arre-
muito difícil conseguir falar. Alguns Deputados, pedin- piO d~ leI. Nao vamos aceitar tal atitude. Não venham
do para dar o pronunciamento como lido ou pedindo a ~epol~ reclamar do q~e ~de acontecer neste plená-
palavra pela ordem, acabam tomando o tempo dos n~. Nao venham de~OIs ~Izer .que a reação da Oposi-
que estavam inscritos. çao, que será enérgica, e antldemocrática.

A Mesa tem de estabelecer a regra de que o De- Antidemocrática é a atitude do Presidente Aécio
putado que quiser falar pela ordem ou dar como lido Neves - não estou me referindo ao Presidente da Re-
seu pronunciamento s6 poderá fazê-lo no final da pública. S. Exa tem de decidir: ou segue o caminho da
sessão. Deve haver essa norma; caso contrário, eu democracia ou o da ditadura. Espero que prefira ser
também vou chegar tarde, pedir a palavra pela ordem aprendiz de democrata a aprendiz de ditador, pois
e falar durante dez minutos. Se houver o critério, vai tem capacidade para aprender os dois. Espero que
realmente haver respeito aos que chegam à Casa às aprenda que na democracia é preciso conviver com
8 horas da manhã para tentar inscreverse para ex- adversários e.não ~e pode constranger os Parlamen-
pressar suas opiniões. tares na sua livre Circulação pela Casa.

Obrigada. O Presidente pode até exigir dos Parlamentares
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) _ ~es~onsabilidade em relação às pessoas com as qua-

Nobre Deputada Jandira Feghali, V. Exa tem razão, IS c.lrc~lam ~a Cas.a. Não tememos isso, mas não tem
deve haver efetivamente um critério, que poderá ser o direito de Impedl~ a~s Parlamentar~s livre acesso a
estabelecido no Regimento Interno. Deve-se, então, todas a~ dependenclas da Casa. Sinceramente, S.
fazer uma emenda ao Regimento, que V.Exa proporá E: esta extrapolando completamente de suas fun-
e, acredito, a Mesa aceitará. çoes.

A SRA. JANDIRA FEGHALI _ Não é questão . O Gov~rno enviou rec~ntement~ a ,e~ta Casa
de Regimento, é questão de critério da Mesa, que proJet? de lei em qu~ tr~ca seis por meia duzla. O pro-
preside os trabalhos Sr. Presidente Jeto diz que na ausencla de acordo, vale a lei. É evi-

O SR. PRESID~NTE (Themíst~c1es Sam aio) _ d:nte. Não existindo acord~, é impossível que a lei

V. Exa será atendida. Ninguém dará o pronunci:mento ~:~~~~~I~a~~r~blema_eq~e~erem q~e o acordo
como lido antes de V. Exa proferir o seu discurso. . a essencla a ques ao.

A SRA JANDIRA FEGHALI N- d Espero que os trabalhadores do Rio de Janeiro
. - ao se trata o saibam r d . n d . . .

meu caso, apenas mas de todos os inscritos espon er a e~sa a I u e fascista do Ministro
, . do Trabalho, Sr. FrancIsco Dornelles.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - . . .
Concedo a palavra pela ordem ao nobre Deputado .~ MlnI~tro FrancIsco Dornelles parece não ser
Avenzoar Arruda. braSileiro. EXige S. Exa absurda condição para as em

presas, oferecendo poder e revogando a lei por meio
O SR. AY~NZOAR ARRUDA (PT.- PB. Pela or- de acordo. Além disso, agrega ao projeto alguns ou-

demo Sem revlsao do orador.) - Sr. PreSidente, Sras. e tros direitos, como o FGTS. Com isso, o Governo ten-
Srs. De~utad.?s, nós, Parlamentares, e~tamos enfren- ta mostrar que melhorou o projeto. Trata-se de pretex-
tando sltuaçao de extremo constrangimento na Câ- to para unificar a base governista e expor todos os
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Estados nessa próxima eleição. Não faz sentido fazer
projeto dessa forma.

Essa atitude do Presidente Aécio Neves cons
trange os Parlamentares. S. Exa tem de defender a
democracia, não pode continuar sendo aprendiz de
ditador. Por que expor a Casa a esse constrangimen
to? Para facilitar as coisas para o capital internacio
nal, para o Presidente Fernando Henrique Cardoso e
para o Sr. Ministro Francisco Dornelles?

Durante o discurso do Sr. Avenzoar
Arruda, o Sr. Themístocles Sampaio, § 20 do
arl. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Pedro
Valadares, 10 Suplente de Secretário.

O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. BABÁ (PT - PA. Pela ordem. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
vivemos momentos vergonhosos nos últimos dias; Os
trabalhadores estão sendo proibidos de entrar nesta
casa do povo. Tal atitude mostra a verdadeira face da
Câmara dos Deputados: a de prestadora de serviço
aos grandes empresários, aos latifundiários e aos
banqueiros.

O projeto de alteração da CLT é golpe contra a
Constituição. A classe trabalhadora será profunda
mente atingida.

O decreto do Presidente da República - ou me
lhor dizendo, do ditador Fernando Henrique Cardoso
- ataca diretamente os professores das universida
des, funcionários da Previdência e o Ministério do Tra
balho. Quer o Governo retirar da Constituição o direi
to à greve e, mais uma vez, desrespeitar a Justiça.

O esquizofrênico Advogado-Geral da União, Sr.
Gilmar Mendes, que serviu a Collor de Mello e agora
serve a Fernando Henrique Cardoso, ataca a Justiça,
chamando-a de manicômio judiciário. Ele, com tal do
ença, é quem deveria estar nesse lugar.

Segundo o jornalista Elio Gaspari, o manicômio
está no Executivo, no Palácio do Planalto, que ataca
a Justiça brasileira por querer cumprir a lei.

O salário dos professores já deveria ter sido
pago pelo decadente Ministro da Educação. S. Exa
ainda pensa que terá chance de candidatar-se a Pre
sidente da República ou a Senador por São Paulo. O
povo percebe claramente ser essa sua intenção.
Chances não terá! É o que demonstra a continuação
da greve dos professores das universidades.

O Sr. Paulo Renato está chamando dois reitores
de cada vez para tratar do fim da greve. E aproveito
para denunciar: S. Exa os está chantageando ao dizer
que não liberará as emendas de bancada destinadas
às universidades, tampouco pagará aos professores
se a greve não terminar.

Os recursos destinados às sofridas universida
des do Norte já são insuficientes, imaginem sem eles!
A greve é vitoriosa. Os docentes não estão baixando
a cabeça diante desses abusos cometidos por um go
verno a serviço do imperialismo americano e euro
peu, dos banqueiros e dos latifundiários.

Ontem, os trabalhadores estavam distribuindo
cartazes com as fotos dos Deputados da Comissão
do Trabalho, de Administração e Serviço Público que
lhes deram um golpe e trouxeram para votação em
plenário a mudança da CLT. Estou certo de que todos
saberão denunciar nos seus Estado os Deputados
que estão contrários aos interesses da classe traba
lhadora.

Não mais podemos aceitar os abusos cometi
dos contra o sofrido povo brasileiro. Vamos denunciar
de norte a sul do PaIs os ataques aos servidores das
universidades. O Presidente entreguista Fernando
Henrique Cardoso exerce o mandato dirigido por
Bush, como o foi por Clinton. S. Exa importa-se ape
nas em agradar o Fundo Monetário Internacional, os
dirigentes da OMC e o Banco Mundial.

A atual legislação trabalhista não pode ser en
terrada. Não aceitamos que projeto inconstitucional
retire os direitos da classe trabalhadora.

O Presidente da Casa, Deputado Aécio Neves,
tem agido de forma ditatorial ao proibir o acesso do
povo a esta Casa. Os eleitores saberão dar a todos
que contrariaram seus interesses a resposta que me
recem.

O SR. NILSON MOURÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. Ex" a palavra.

O SR. NILSON MOURÃO (PT - AC. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, venho mais uma vez a este
plenário manifestar minha perplexidade pela forma
como o Governo e a bancada ruralista conduziram as
negociações do endividamento do setor rural.

Durante quarenta dias, nos meses de setembro
e outubro, mais de mil trabalhadores rurais e agricul
tores familiares, articulados pela CONTAG, MST e
MPA, concentraram-se em Brasflia, com o objetivo de
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obter o apoio do Governo para a repactuação das
suas dívidas. Sequer foram recebidos pelo Governo.

Ao mesmo tempo em que o Governo se recusou
a receber os trabalhadores, soube prontamente rece
ber e atender às reivindicações dos grandes proprie
tários. Tão logo foi esvaziado o movimento dos traba
lhadores, os ruralistas e suas entidades entraram em
cena e, de imediato, a área econômica estendeu-lhes
o tapete. E de pronto atendeu às reivindicações dos
grandes fazendeiros.

Em 1995, as dívidas em atraso do setor agrícola
eram de 18 bilhões de reais. Hoje elas alcançaram
32,5 bilhões de reais, o que demonstra a completa
ineficácia das polfticas adotadas nesses últimos
anos.

O acordo feito e oficializado na Medida Provisó
ria n° 9, que consta da pauta da sessão de hoje, dei
xou de fora os agricultores familiares. Tanto aqueles
que fizeram operações de crédito, sob o amparo do
PRONAF e PROCERA, quanto aqueles financiados
pelos Fundos Constitucionais de Financiamento do
Norte, Nordeste e do Centro-Oeste.

Como representante do Estado do Acre nesta
Casa, não posso aceitar que os agricultores e extrati
vistas do meu Estado estejam praticamente fora das
negociações das dívidas, uma vez que a maioria ab
soluta, representando cerca de 80% das operações
de crédito, foram realizadas através do FNO. Esse
gesto de seletividade do Governo Fernando Henrique
Cardoso constitui-se num ato discriminatório contra
as três regiões economicamente mais carentes da
Federação.

Dessa maneira, não exageramos quando afir
mamos que o Governo FHC deu um excelente pre
sente de Natal aos grandes fazendeiros ao impor
mais uma humilhação aos agricultores familiares. É
necessário que este Governo compreenda a impor
tância da agricultura familiar para a geração de em
prego, renda e, sobretudo, para a produção agrícola
destinada ao mercado interno, sendo consumida pela
própria população brasileira. Se não houver mu
dança de postura deste Governo em relação aos pe
quenos produtores, garantindo crédito subsidiado, va
lorizando a agricultura familiar, incluindo-os imediata
mente nas negociações do endividamento, o Governo
FHC passará para a história do Brasil como o Gover
no dos fazendeiros e dos latifundiários.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOÃO COSER - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem

V. Exa a palavra.

O SR. JOÃO COSER (PT - ES. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o dia 20 de novembro, consi
derado como o "Dia Nacional da Consciência Negra",
é uma data muito importante para, além de se enalte
cer o desenvolvimento e recuperação da história da
população negra, poder se denunciar todas as formas
de racismo que, infelizmente, ainda persistem.

Também é um dia para se levantar a bandeira de
luta pela igualdade entre as raças, do direito ao traba
lho, à educação, à saúde, de valorização e respeito a
sua cultura, do direito à cidadania plena. A realidade
indica que muitas batalhas ainda terão de ser trava
das para que se possa alcançar uma sociedade igua
litária, justa e fraterna, independentemente de raça,
cor, sexo ou religião, a fim de que todos tenham res
peitados os direitos básicos e fundamentais.

As ideologias justificadoras da dominação utili
zaram os mais diversos argumentos, desde supostas
diferenças de natureza biológica até as de cunho me
ramente metaffsico, religioso. Fosse qual fosse a ar
gumentação, o que se busca sempre nessas ideologi
as é a sustentação de sistemas que se baseiam na
dominação do homem pelo homem, que se funda
mentam na opressão.

Nessa esteira, no processo de colonização do
território brasileiro, os portugueses exterminaram e
escravizaram milhões de índios e negros.

No entanto, Sr. Presidente, nobres colegas, é
curioso verificar que os mitos não sobrevivem aos
avanços da ciência. Ao se desvendar a estrutura ge
nética humana, prova-se que não há diferença entre
brancos, negros, índios, mulatos, cafuzos, orientais,
ocidentais etc. Mas, ainda que pareça que a produção
científica possa sepultar de vez o velho argumento da
raça perfeita, mostrando que as diferenças (aparen
tes) são acidentais e não essenciais, que o ser huma
no é por natureza igual, a privatização do conheci
mento pode nos levar a uma realidade mais cruel ain
da: a da patente sobre a própria vida.

O momento pós-genoma deveria alterar, pelo
menos do ponto de vista teórico, o discurso e o reco
nhecimento, por parte do Estado brasileiro, de todo
passivo moral, ético, econômico e político que tem
com a população negra deste Pais. No entanto, per
manecem as desigualdades sociais, que se expres
sam nos indicadores sociais de renda, educação, sa
úde, mortalidade infantil, esperança de vida, apontan
do profundas diferenças na apropriação de riqueza
gerada e no acesso aos serviços básicos, nas condi
ções de vida e trabalho. Totalmente contraditórias
com desenvolvimento econômico e social apregoado
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pelo Governo FHC e com os conceitos de cidadania, Queremos reafirmar nossa solidariedade à popu-
democracia e direitos humanos. lação negra do mundo inteiro e dizer aos nossos e nos-

Dados do IBGE demonstram que, na década de sas irmãs negras brasileiras que somos mais um nessa
80, da população economicamente ativa - PEA, luta. Uma luta de todos os que querem construir e acre-
44,8% dos negros ganhavam até um salário mfnimo, ditam na cidadania plena, numa nova sociedade.
enquanto os brancos participavam com 24,6% dessa Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
faixa sal~rial. Do~ que estavam na faixa.d~ um até cin- também queremos destacar o debate que se realiza
co salános mínimos, os negros participavam com no Congresso Nacional sobre as possfveis alterações
42,3%, e os brancos com 54%. Na faixa salarial aci- na CLT.
ma de cinco salários mfnimos, havia 3,4% de negros A C d f h rt d
e 13 8% de brancos. . asa o ~vo ec a suas po as, geran o.as-

, . sim grande conflito entre os trabalhadores organlza-
_ Qu?ndo se olha esses nume~os à. luz da ques- dos em seus sindicatos. Por outro lado, permite a en-

tao de genera, percebe-se que havia n~lda d~syan~a- trada (em grande quantidade) de policiais militares.
ge~ das mulheres negras. Da populaçao feminina In- Esses são diferentes pelo fato de usarem farda e
senda no mercado de trabalho 7% de mulheres ne- . .' .

h d
.' I' . .. contnbUlrem para assustar os trabalhadores rurais e

gras gan avam menos e meio sa ano mlnlmO, en- ·b
t f . I' I h . 5 6°/ d Ih ur anos, os sem-terra e todos aqueles que lutam porquan o nessa alxa sa ana aVia , lO e mu eres d' 't

b N f · I' I t d' . lá . seus Irei os.rancas. a alxa sa ana en re OIS e cmco sa nos
mínimos, apenas 5,5% eram negras. Nossa preocupa9ão não se refere somente ao

Na educação, a realidade não se apresenta dife- comportamento da C~mara dos Deputados, mas de
rente: 33% das mulheres negras estavam na faixa das todo o Congresso Nacional quanto ao voto e ao debate.
pessoas com menos de um ano de instrução ou sem Além da escravidão à qual estamos todos sub-
nenhuma instrução; seguidas pelo homem negro com metidos, com salários achatados e condições desu-
28,7%; mulher branca com 21,4%; e homem branco manas de trabalho, estamos atravessando um mo-
com 18,4%. Na maior faixa de estudo (de doze ou mais mento de grandes dificuldades, de desemprego, e sa-
anos) estão os homens brancos, com 6,7%; depois vêm bemos o quanto o trabalhador se sente humilhado.
as mulheres brancas com 5,2%. Com 0,8% vêm os 00- Por essa razão, queremos promover uma inversão ju-
mens negros e com 0,7% as mulheres negras. rfdica, além de aumentar essa diferença. É comum

O grau de hierarquia fica bastante explfcito, que os contratos sempre estejam abaixo da lei.
quando se trata de gênero e raça. Isso quer dizer que Se um contrato formalizado estiver descumprin-
na escala de valor, no grau mais baixo ficam as mu- do ou ferindo dispositivo legal e constitucional, se se
Iheres negras e, no topo, os homens brancos. recorrer à Justiça, esta garante automaticamente o

Mais recentemente o DIEESE realizou pesquisa que determina a lei. Um contrato não pode ferir norma
sobre a presença da população negra em Regiões ou lei.
Met~opolitanas de São Paul?, ~alvador, Recife, Bel? Sr. Presidente, o Congresso Nacional está na
H~nzonte, P~rto Alegre e Dls~nt~ Federal. ~e ~2 ml- iminência de inverter essa lógica, o que é muito grave.
Ihoes, 175 mil pessoa~, 14 mllhoes, ~83 mil sao .ne- Querem hoje retirar direitos do trabalhador comum,
gros. Do~ que ~mp~em a populaçao economlca- amanhã vão querer retirar de qualquer cidadão, .no
mente ativa, ~1,7Yo sao n:,gros. Do total de desem- Código de Defesa do Consumidor, nos contratos de
pr~g.?dos, 50 ~ também sao n;gr~s. Do total de 12 consórcio e entre as partes. A lei tem de prevalecer
mllhoes, 933 mil ocupados, 40 Yo sao negros. sobre os contratos bilaterais.

Estes dados indicam que os trabalhadore~ e tra- Repudiamos a atitude do Governo Fernando
balhadoras têm cor e que negros e brancos sao tra-. . . .
t d d f d'f . d d d t b Ih Hennque Cardoso e do Mmlstro FranCISco Dornelles,a os e orma I erencla a no mun o o ra a o.. A

. . .. que tem Vindo a esta Casa convencer a Camara dos
Estes dados, nobres colegas, mdlcam que ainda ViVe- D t d . t E t f
mos em uma sociedade que se pauta por uma ideolo- epu a os a aprovar o prOle o. s amos azem~s um

. '51 apelo aos Parlamentares que declararam apoIo ao
gla racl a. . t

Sr. Presidente, o combate ao racismo e a todas proleo'. . _
as formas de opressão existentes deve ser uma ques- Sr. Presldent~, ? proJ~to é uma agr~ss~o aos
tão de princfpios. Combater e denunciar todas as for- trabalhadores braSileiros e a nor~a constitucional e
mas concretas e simbólicas de racismo deve ser pau- legal, um grande atraso para o Pais.
ta permanente da ação do Estado. Muito obrigado.
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- Sr. Presidente, reduto da discriminação, no qual o negro, o índio e os
pobres de um modo em geral, sofrem as humilhações
e a marginalização impostas pela dominação racista
herdada do colonialismo europeu.

Quero deixar evidenciado, Sras e Srs. Deputados,
que o dia 20 de novembro não é uma data de interesse
exclusivo da comunidade afro-brasileira. Muito pelo
contrário, transcende o âmbito da comunidade
afro-descendente, já que é de suprema importância para
toda a Nação brasileira, como data histórica nacional e
símbolo da doação heróica da vida em penhor e amor à
liberdade do ser humano em terras brasileira, que recusa
toda e qualquer forma de escravidão.

Entretanto, Sr. Presidente, apesar de há muito se
lutar por uma sociedade brasileira mais justa,
igualitária e fraterna, é de se lamentar episódios como
o ocorrido no programa de televisão No Limite, onde
uma das participantes admitiu que não gostaria de ver
sua filha namorar um negro. E o que chama mais a
atenção no episódio é que este não é um fato isolado.
Como o comentário foi feito num momento de
descontração, mostra quanto a cultura preconceituosa
e racista está impregnada na sociedade brasileira..

Porém, Sr. Presidente, apesar de defender
medidas duras contra a discriminação - e aí falo de
qualquer discriminação que venha a desvalorizar a
pessoa como ser humano - acho que não é com
punição que vamos mudar essa mentalidade. Temos
que reverter essa situação com uma boa educação,
destacando o quanto a história do Brasil se confunde
com a história da raça negra.

Ao invés de sentir raiva quando acontecem
esses casos, nós, negros, temos que mostrar que não
somos superiores nem inferiores aos outros. Somos
um povo que luta para conquistar nossos direitos,
mas sem perder o brilho da altivez, da alegria, da
dignidade. E é por isso que quando ouvimos, algumas
vezes, comentários maldosos, sabemos que mais do
que preconceitos, alguns sentem inveja dos negros,
como é o caso dessa participante de No Limite, que,
apesar de admitir que não gostaria de ter netos
sararás, disse que os dentes do rapaz, motivo de
seus comentários, eram melhores que os dela.

Muito obrigado.
O SR. HUGO BIEHL - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem

V. Exa a palavra.
O SR. HUGO BIEHL (PPB - SC. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, falarei sobre a renegociação das dívidas
rurais, objeto de medida provisória a ser votada por

Novembro de 2001

o SR. CARLOS SANTANA
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. Ex" a palavra.

O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, ontem, 20 de novembro,
em comemoração ao Dia Nacional da Consciência
Negra, aniversário da morte do herói e mártir nacional
afro-brasileiro Zumbi dos Palmares, foram realizados
vários eventos culturais no Brasil inteiro, reforçando a
importância desta data que marca o fecho de um epi
sódio da maior significação na História do nosso País,
que foi a epopéia da República dos Palmares.

Para melhor entendimento e compreensão, por
que o dia 20 de novembro foi instituído como o Dia
Nacional da Consciência Negra, vale relembrar um
pouco nossa história.

Sr. Presidente, apesar de ter sido liderado e or
ganizado por africanos rebelados contra as torturas e
a desumanização do escravismo, nutrido pela cupi
dez do supremacismo branco europeu, os quilombos
nunca foram apenas redutos de escravos fugitivos.
Eles constituíram uma antecipação do protagonismo
do povo brasileiro em sua luta por independência,
igualdade e democracia. O maior exemplo deste ideal
da Nação brasileira está inscrito com o sangue dos
construtores e défensores da República dos Palma
res, a primeira e única experiência de verdadeira li
berdade, harmonia étnica e igualitarismo econômi
co-social registrado nos fastos da História do Brasil.
Um conjunto de quilombos, integrados organicamen
te naquela Repúbiica libertária de Palmares, reunia
uma população de mais de 30.000 habitantes, com
posta por negros, índios e brancos, e resistiu através
de um século inteiro às guerras desencadeadas pelas
forças armadas do colonialismo.

Sr. Presidente, em contraste com a economia
mercantil da colônia do Brasil, Palmares tinha uma
produção agrícola desenvolvida segundo o princípio
da diversificação. Depois de alguns séculos, vemos,
Srs. Deputados, que, se a Nação brasileira tivesse
seguido o exemplo de Palmares, não estaríamos até
hoje tentando corrigir as distorções econômicas de
dependência herdadas da política colonial da
monoculturapara exportação. Se tivéssemos seguido
o exemplo político da democracia praticada segundo
as tradições africanas e indígenas na República dos
Palmares, não estaríamos até hoje nos esforçando
para construir uma estrutura de poder com alguma
semelhança com a democracia. Assimilada a lição de
convivência interétnica praticada na República dos
Palmares, o Brasil não se apresentaria hoje como um



59648 Quinla-leim 22 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2001

esta Casa. Não vou anunciar qualquer novidade, mas
esclarecer e restabelecer a verdade sobre questões
que estão sendo distorcidas.

A primeira delas é a securitização das dIvidas
rurais, prevista em lei que nasceu a partir de proposta
elaborada em 1995. Trata-se de alongamento das dI
vidas pelo prazo de sete anos, juros de 3%, equiva
lência-produto, para endividados com saldo de até
200 mil reais. Portanto, os pequenos produtores não
foram excluídos da securitização das dIvidas rurais.
Na verdade, ficaram de fora todos aqueles que devi
am acima de 200 mil reais.

Mais tarde nasceu o Programa Especial de Sa
neamento de Ativos - PESA, para atender aos agri
cultores com saldo devedor superior a 200 mil reais.
Resultado: um alongamento com prazo de vinte anos,
juros de 8% a 10% e saldo atualizado pelo IGP-M.

Também foi dito na época que os pequenos agri
cultores não foram contemplados e que as negociações
privilegiaram os que tinham dIvidas mais elevadas.

Ora, todos podem aderir ao PESA, e poderão fa
zê-lo até junho do próximo ano, agora em condições
bem mais favoráveis, pois os juros que incidem sobre
as dIvidas de até 500 mil reais são de 3% ao ano e a
atualização do saldo devedor é de 9,5%, como teto do
IGP-M. Com a abertura de programas especiais, como
o PRONAF, esses produtores não vêem vantagem em
aderir ao PESA, porque têm encargos bem menores
do que os oferecidos pelo referido programa.

Vale esse esclarecimento para que não continu
em dizendo que a renegociação das dIvidas rurais
não contemplou os pequenos produtores.

É mais correto afirmar que, na negociação havi
da, não foram incluldos todos os pequenos produto
res. Mas há o compromisso dos Ministros Pedro Ma
lan e Pratini de Moraes de prosseguir nas negocia
ções, já que, no trabalho realizado pela Comissão de
Agricultura e Polltica Rural e pela Frente Parlamentar
da Agricultura, foi posslvel apenas tratar do PESA e
da securitização.

Fundos constitucionais, recursos do FAT, do
PRODECER, recursos financiados, por exemplo.
para suinocultores em Santa Catarina, todos eles
têm, como programas, a promessa de serem enqua
drados em negociações futuras.

Em vez de dizermos que tudo vai mal na agricul
tura, que os pequenos agricultores estão desapare
cendo, precisamos enaltecer o momento que a agri
cultura brasileira está vivendo. Nosso superávit na ba
lança comercial vai alcançar aproximadamente 20 bi
lhões de dólares.

Devemos festejar esse acontecimento, .assim
como a abertura de novos mercados e o papel de
sempenhado pelos nossos Ministros Celso Lafer,
Pratini de Moraes e Sérgio Amaral nas negociações
em Dacar, fazendo com que o nosso processo de de
fesa de renda na agricultura ganhe espaço, o que
será regra na Organização Mundial do Comércio para
as negociações no setor rural, especialmente no que
tange aos subsldios agrlcolas.

Fazemos um alerta aos Srs. Deputados: sempre
que disserem que produtores foram excluldos, sai
bam que não o foram por vontade da Frente Parla
mentar da Agricultura, muito menos pelo trabalho co
rajoso e competente do nosso Presidente Luis Carlos
Heinze. Não foi passlvel incluir todos nesse progra
ma, mas há promessa de fazê-lo.

No entanto, se ficarmos a dizer coisas ruins,
como o Brasil não vai bem, todos vão acreditar. E en
tão, em vez de crescer, estaremos nos enterrando - e
isso ninguém deseja.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Srs.
Deputados, registro a presença em plenário da Vere
adora Ana JÚlia.

Receba os cumprimentos desta Presidência e
dos membros desta Casa. Que em breve possamos
vê-Ia nesta Casa ou no Senado Federal.

A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. EXS a palavra.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB 
RJ. Pela ordem.) - Sr. Presidente. depois de todo o
processo de greve que vivemos e agora, diante do
Projeto de Lei n° 5.483, de 2001, do Poder Executivo,
que pretende rasgar a CLT, é de se perguntar qual é o
papel do Parlamento.

Os Parlamentares, segundo a Constituição, têm
a prerrogativa de legislar, fiscalizar e fazer valer leis
infraconstitucionais. Neste momento de crise econô
mica e de instabilidade, direitos básicos e fundamen
tais dos trabalhadores devem ser assegurados, seja
no campo da legislação trabalhista, seja no da seguri
dade social ou da proteção econômica.

Esse projeto, patrocinado pelo Ministro do Tra
balho e Emprego, Francisco Dornelles, e encaminha
do a esta Casa em regime de urgência constitucional,
pretende que o Parlamento abra mão do seu papel e
aceite que o negociado prevaleça sobre o legislado.
Numa relação desigual e desleal entre capital e traba
lho, em que há confronto aberto e primazia do capital,
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que nem é o produtivo, mas o financeiro, pretende-se bilização nos direitos dos trabalhadores. Hoje que-
que o negociado prevaleça. E, para justificar, falam bram a CLT; amanhã, a unicidade sindical; depois. re-
que haverá fortalecimento dos sindicatos, liberdade tiram a contribuição sindical. Tudo isso para golpear a
de negociação e maior oferta de emprego. estrutura sindical de resistência e de defesa dos tra-

O argumento do emprego é falso e triste. Sus- balhadores.
tenta-se na desculpa de que exigir direitos é perder Por fim, gostaria de deixar registrado meu pro-
emprego. É o mesmo argumento que se usava duran- testo em relação à restrição democrática aqui vivida.
te a Constituinte para impedir que a Iicen- O pacote antigreve já demonstrou a visão arbitrária e
ça-maternidade passasse de 90 para 120 dias. Na ilegal do Governo por meio de ações inconstituciona-
época do Sr. Edward Amadeo e dos Ministros do Tra- is, no sentido de enfrentar um direito legítimo do tra-
balho que se seguiram, aprovaram-se, nesta Casa, o balhador, garantido constitucionalmente. A ação que
contrato temporário de trabalho, o banco de horas e agora está sendo promovida na Câmara dos Deputa-
tantas outras medidas que violavam direitos dos tra- dos é inaceitável. Há Deputados sendo barrados por-
balhadores, sob o argumento de que reduziriam o de- que estão acompanhados de um ou dois convidados
semprego e a informalidade. No entanto, o que esta- pelos corredores da Casa.
mos vendo é exatamente o contrário. Apesar de todas O Parlamento não deve servir apenas aos Par-
essas medidas, o desemprego e a informalidade au- lamentares; tem de ser um espaço democrático. A po-
mentaram. pulação deve ter acesso a suas dependências. Nin-

O emprego não está relacionado ao direito tra- guém aqui está defendendo a destruição do patrimô-
balhista - o Brasil é um dos países com menor encar- nio público, das dependências da Casa. Estamos de-
go social do mundo -, mas diretamente à política ma- fendendo o direito de representação sindical e o direi-
croeconômica, ou seja, se temos projeto nacional, se to do trabalhador de acompanhar as ações dos Parla-
vai crescer nossa produtividade e se vamos olhar mentares, principalmente quando se tentam violar di-
para dentro deste País ou para o capital financeiro. reitos vitais.
Vejamos as estatfsticas, que apontam a alta lucrativi- Mais uma vez, apelamos para o Deputado Aé-
dade do Banco Itaú e dos banqueiros em geral, em cio Neves que não seja conivente com essas arbitrari-
função dos altos juros que cobram. Aliás, o Brasil é edades que estão ocorrendo na Câmara dos Deputa-
campeão mundial nessa área. dos. Também apelamos para os partidos da base do

É necessário tempo para refletir sobre as propos- Governo que retirem a urgência constitucional da ma-
tas feitas acerca da CLT. Não podemos cair nas armadi- téria, a fim de que o debate seja realizado. Se o Go-
lhas do Governo, que diz que a Constituição não será verno não teme o debate, que o estabeleça junto à so-
ferida. É bom lembrar que muitas regulamentações so- ciedade e a convença de que rasgar a CLT é justo. O
bre direitos trabalhistas não estão na Constituição, que que não pode fazer é atropelar, por maioria Parlamen-
apenas define diretrizes. Por exemplo, nela não estão tar, os direitos do cidadão. Nenhum Deputado ele-
definidos, e sim na CLT, o conceito de relação de em- geu-se dizendo que ia romper esses direitos.
prego, a remuneração e a forma de pagamento do salá- Queremos democracia no debate e no funciona-
rio-maternidade, a concessão de tempo para amamen- mento da Casa, sem arbitrariedades por parte de segu-
tação, o artigo que preceitua não haver discriminação ranças, que estão sendo comandados pelo Presidente
de raça e sexo para ascensão profissional e acesso ao Aécio Neves, o que é absolutamente lamentável.
trabalho. Até as definições de jornada de trabalho e de Muito obrigada
hora extra não estão na Constituição, e sim na CLT. . .
Toda a regulamentação infraconstitucional relativa a tra- O SR. PROFESSOR LUIZINHO:: Sr. Preslden-
balho uma das maiores do século XX está na Consoli- te, peço a palavra para uma reclamaçao.
daçã~ das Leis do Trabalho.' O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem

Sr. Presidente, o sindicato dos metalúrgicos de V. Ex" a palavra.
São Paulo teve de negociar redução de salário em O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Recla-
função do cenário político-econômico que vivemos, mação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
para evitar demissões. Hoje não há impedimento para agradeço a V. Ex" a oportunidade.
que se negocie acima da CLT. O que não se pode per- Não poderia deixar de fazer esta reclamação,
mitir é que se negocie abaixo dela. E a ruptura da CLT porque é muito grave o ocorrido. Estava na Comissão
favorece o setor patronal mais reacionário e o acordo que vai debater a questão da coincidência dos man-
com o Fundo Monetário Internacional, que exige flexi- datos. Ao sair do corredor das Comissões, encon-



Art. 264. As reclamações sobre irregu
laridades nos serviços administrativos deve
rão ser encaminhadas à Mesa, para provi
dência dentro de setenta e duas horas.

A Mesa tomará as devidas providências que o
caso requer.

O SR. ALBERTO FRAGA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB - DF. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
contraditar a fala do nobre Deputado Professor Luizinho.

Peço aos Deputados do Partido dos Trabalhado
res e aos da Oposição que entendam que a Seguran
ça desta Casa está cumprindo ordens. Os Líderes
dos partidos de oposição devem fazer a reclamação
diretamente ao Presidente da Casa. Não é justo um
Parlamentar se arvorar do direito de querer peitar a
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trei-me com o advogado da OAB com quem tenho dis- dizendo que o Presidente o está impedindo de deixar
cutido ação sobre a condução dos processos na que eu transite na Casa com meu advogado, enquan-
Casa. Ele cumpre, neste momento, uma colaboração to deixa passar outros lobistas fardados?"
solidária, uma assessoria. Junto com o advogado, Portanto, Sr. Presidente, não poderia deixar de
tentei vir à assessoria do Partido dos Trabalhadores, registrar essa denúncia. Estive reunido com o Presi-
quando o inusitado aconteceu. dente Aécio Neves, com os Uderes do PDT, do PT, do

Fui violentamente barrado - repito: violenta- PSB, do PCdoB, para que pudéssemos dar um basta
mente barrado - de passar com esse assessor da de uma vez por todas nessa situação.
OAB, que seria meu advogado naquele momento. Os Há na Casa aquele que é mais realista que o
seguranças formaram uma barreira humana e, quan- Rei, que recebe a ordem, mas a cumpre com o poder
do a imprensa chegou, levantavam os braços para de- soberano acima do que o Rei a cumpriria, que cria pri-
monstrar que não estavam agredindo, mas empurra- vilégios, permite acessos, cria andamentos particula-
vam com as pernas. res e preferenciais e impede a Oposição, como ocor-

Quero aproveitar para agradecer à imprensa, reu ontem nesta Casa, de se manifestar. No entanto,
porque se ela não tivesse presenciando o fato, duvido a ''farsa sindical" teve acesso à Casa, mas o Presiden-
que eu pudesse ter tido acesso, como Parlamentar te da CUT não o teve.
conhecido na Casa, com o advogado. Queremos igualdade. Nesta Casa todos os Par-

Sr. Presidente, não estava na porta do Anexo li, lamentares são mandatários pelo voto. Independen-
onde está havendo manifestação. Eu estava na ram- temente de ter tido 40 mil ou 300 mil votos, cada um é
pa de acesso ao plenário. Os seguranças fizeram as um voto no plenário e tem o direito de exercê-lo livre-
barreiras dentro da Casa. Eu estava indo do corredor mente. Não pode a manifestação pública impedir o
das Comissões em direção ao plenário, para chegar à voto do Deputado, mas não pode a Segurança da
assessoria do Partido dos Trabalhadores, que fica no Casa impedir a ação do Deputado, porque, assim
mesmo corredor da Liderança do Governo. Repito: a sendo, é muito mais injusto e violento do que a barbá-
assessoria do PT fica no mesmo corredor da Lideran- rie, é o cerceamento interno, é pior do que a época do
ça do Governo. Queria saber se os seguranças impe- AI-5.
diram o Uder do Governo, acompanhado de qualquer Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
assessor, de ter acesso ao seu corredor de trabalho, O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
como fez com este Deputado. V. Exa toda a razão. Esta Mesa recebe sua reclama-

Não há explicação para isso. Podem deixar o ção, de acordo com o art. 264 do Regimento Interno.
som na altura que estava. Este .é outro ?erc~amento. Diz o art. 264:
Parece que o cerceamento continua. HOJe, ha um gru
po da pressão e de lobby na Casa, da Polícia Militar.
Parabenizo os que estão organizados na Casa, exer
cendo legitimamente seu lobby, que passaram ao
lado deste Deputado, com livre abertura e garantia de
acesso ao corredor, pelos seguranças, por estarem
fardados. Esse acesso, repito, não foi possível a este
Deputado acompanhado de seu assessor. Continuem
com seus direitos os que estão fardados, mas não
quero que sejam cerceados os direitos nem do Parla
mentar nem dos outros.

Se é possível o lobby de empreiteiros e de ban
queiros, tem de ser possível o da Polícia Militar, da
Central Única dos Trabalhadores, dos professores e
de todos que têm direito legítimo de exercer sua pres
são democrática.

Este Deputado, acompanhado de seu advoga
do, foi impedido de transitar na Casa, sendo barrado
física e violentamente pelo segurança, que, com sor
riso nos lábios, dizia:"~ ordem do Presidente. Só com
ordem do Presidente." Eu o questionei: "Você está me
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Segurança, que está cumprindo ordens. Não consigo
entender.

Esta Casa é do povo, mas é preciso haver res
peito àqueles que têm por obrigação defendê-Ia.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Aqui é a Câmara dos
Deputados, não a Câmara dos Seguranças.

O SR. ALBERTO FRAGA - É a Câmara dos
Deputados, mas tem de ter segurança. Esta Casa
não é baguflça. As coisas não podem ser da forma
como V. ExJ!! querem. O Regimento é para ser cum
prido. E o cumprimento desse Regimento serve para
todos.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Feito
o registro, Deputado Alberto Fraga.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, fui citado e quero falar.

O SR. ALBERTO FRAGA - V. EXS também falou
da Polícia Militar e eu não me manifestei.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Depu
tado Alberto Fraga, V. Ex8 já fez sua contradita. E não
caberia contradita para uma reclamação.

A Mesa vai analisar a reclamação do Deputado
Professor Luizinho. Pelo que afirmou, S. EXS tem toda
a razão. Foi-lhe tolhido o direito de transitar pela
Casa.

O SR. ALBERTO FRAGA - Sr. Presidente, se
foi feita uma agressão ao Deputado, ela tem de ser
apurada.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Que
ro informar que a Mesa acolheu a reclamação do De
putado Professor Luizinho e vai tomar as devidas pro
vidências.

O SR. ALBERTO FRAGA - Mas a Segurança
não pode ser desmoralizada.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Depu
tado Alberto Fraga, a Presidência está com a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, fui citado.

O SR. ALBERTO FRAGA - A Segurança não
pode ser desmoralizada. É isso que estou querendo
dizer.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - A
Mesa acolhe a reclamação do Deputado Professor
Luizinho e tomará as devidas providências.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que-

ro dizer ao Deputado Alberto Fraga que o elogiei
acho que S. Ex8 não percebeu - por trazer a esta
Casa todos aqueles que o acompanham e por quem
tem respeito e relação de voto. Eu disse que eles têm
o legítimo direito de se manifestar e se comuni?ar na
Casa. A minha discordância é com o fato de tirarem
do Parlamentar o direito de ter acesso, como qualquer
outro.

Então, V. EXS fez uma defesa indecente, incoe
rente, e totalmente imoral do Parlamento.

O SR. ALBERTO FRAGA - Nada de imoral.

O SR. JORGE PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. EXS a palavra.

O SR. JORGE PINHEIRO (PMDB - DF. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, o dia 19 de novembro é o
Dia da Bandeira.

O Pavilhão Nacional é um dos três símbolos na
cionais; os outros dois são o impopular Brasão da Re
pública, que é mais um símbolo da ofi?ialidade ~ue d~

nacionalidade, e o Hino Nacional, cUJa letra é IndeCI
frável para grande parte dos brasileiros. Poucos sa
bem qual o sujeito de "Ouviram do Ipiranga as mar
gens plácidas".

A bandeira, portanto, é o mais conhecido símbó
lo nacional, e sua importância reside no fato de unir
religiões, ideologias, etnias, classes sociais e gera
ções em torno de si. Trata-se de um elemento de coe
são territorial, nacional e histórica. Brasileiros de di
versas épocas e regiões, ou mesmo estrangeiros,
vêem na bandeira o símbolo deste País.

Há alguns mitos em torno de nossa homenage
ada. Por exemplo, ao contrário do que se diz, o azul, o
verde, o amarelo e o branco originalmente não repre
sentam o céu, as matas, as riquezas e a paz, mas sim
as cores da família real brasileira, os Orleans e Bra
gança.

Pouco importa: após a proclamação da Repúbli
ca, o verde e o amarelo, principalmente, e o azul e o
branco podem representar o que os brasileiros quei
ram que representem: a esperança, a paz, a alegria.
Emoções associadas à vitória da Seleção, à grande
za do País ou ao potencial de nossa gente.

O lema inscrito na bandeira, "Ordem e Progres
so", foi inspirado pelo positivismo, corrente filosófica
fundada no século XIX pelo francês Auguste Comte.
O positivismo era abraçado por muitos dentre os re
publicanos, especialmente os militares.
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Auguste Comte pregava o amor como base, a foi levada à OMC com o seguinte texto: "Nada no
ordem como método e o progresso como finalidade. acordo sobre Direitos de Propriedade Intelectual rela-
Apesar de a palavra "amor" ter sido retirada da bande- cionados ao Comércio deve impedir que os membros
ira, convém lembrar esse fundamento para a ordem tomem medidas para proteger a saúde pública".
metódica e o progresso final. Amor, ordem e progres- Em outras palavras, Sr. Presidente, o Ministro
so, eis o lema completo de nossa bandeira. senhoras José Serra e a diplomacia brasileira lutaram para que,
e senhores. em benefício da saúde pública, o Pafs pudesse que-

Que a República continue o caminho antevisto brar patente de medicamento e, com isso, autorizar a
por seus fundadores, e que o Brasil continue a ter em produção de similar, a custos mais acessfveis. O tra-
sua bandeira um sfmbolo de união, esperança e paz. tamento de AIDS, por exemplo, extremamente caro

Sr. Presidente, solicito a divulgação deste pro- se aplicado pelos padrões de medicamentos patente-
nunciamento nos órgãos de comunicação da Casa. ados, pode ter maior eficácia mediante o uso de no-

Muito obrigado. vas drogas e a preços.menores.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Que- .Graças a posição tão dete!min~da e corajos~, o

ro fazer um registro para que se acalmem os ânimos. BraSil passou a enfrentar os palses riCOS que sedlam
orgulhamo-n~s quando sabemos que poderosos grupos farmacêuticos detentores dessas

ex-Parlamentares são motivo de elogios e homena- patentes.
gens. , Prevaleceu, po~an!o, na .Conferência da OMC

Registro a presença do Deputado José Everal- rece~-encerrada, a Idél~ báSica apres:ntada ~elo
do, Prefeito da Cidade de Poço Verde. O Municfpio ~rasll. em favor do ~vo, nao ~as corporaçoes mul!lna-
será homenageado hoje, às 19h, no auditório da ClOnalS. Na declaraçao.sub~nta pelos 1.4~ paf~~S I~t~-
EMBRAPA, como modelo de desenvolvimento rural grantes daquela orgamzaçao, está exphcita,do o ,dl~el-
centrado na agricultura familiar, representando todos to dos me~bros da OMC de protege~ a saude publ~~
os Municfpios brasileiros que têm sua base econômi- e, em partlCul~r, de asse~ur~r remédiOS ~ara todos.
ca nesta atividade. Sr. PreSidente, mais Importante amda do que

P b ' P f't J 'E Ido' IDa'mas ) essa conquista com efeitos práticos a curto prazo, na
ara ens, re el o ose vera . Ir". á d ed' t é f rt I· t ti'• . rea os m Icamen os, O O a eclmen o que a VI-

O SR. ANDRE BENASSI- Sr. PreSidente, peço tória proporciona para o embate sobre outras ques-
a palavra pela ordem. tões fundamentais como o subsfdio concedido ao se-

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem tor agrfcola na Eur~pa, principalmente pela França, e
V. EXS a palavra. também nos Estados Unidos.

O SR. ANDRÉ BENASSI (PSDB - SP. Pela or- De fato, em outra resolução, o encontro da OMC
demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- definiu a convocação de nova rodada de negociações
te, Sras. e Srs. Deputados, o texto final aprovado pela comerciais com a seguinte proposição: "Nós nos
48 Conferência Mundial da OMC - Organização Mun- comprometeremos a negociações abrangentes, vi-
dial do Comércio, que se encerrou na última ter- sando a substanciais melhorias em acesso a merca-
ça-feira, dia 13 de novembro, em Doha, no Catar, re- do; reduções, com vistas à eliminação progressiva, de
presenta uma vitória do Brasil perante os Estados todas as formas de subsfdios à exportação; e subs-
Unidos e a indústria farmacêutica multinacional. tanciais reduções em apoio doméstico que distorça o

Fundamentalmente uma vitória do Ministro da comércio".
Saúde José Serra e da diplomacia brasileira. Com isso, surgem reais possibilidades para o

Ao flexibilizar a interpretação do acordo sobre Brasil resolver situações criadas por pafses desenvol-
Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao vidos e que prejudicam sobremaneira a competitivi-
Comércio, acatando proposta do Brasil e da fndia, dade de nossos produtos de exportação, sobretudo
com o apoio de cinqüenta outros pafses em desenvol- frente à agricultura francesa e européia e às ações de
vimento, aquela conferência celebrou a primazia das protecionismo disfarçado praticadas pelos Estados
polfticas de saúde pública sobre os interesses comer- Unidos.
ciais da indústria farmacêutica. O Brasil que tantos avanços vem realizando nas

A tese brasileira, Sr. Presidente, tantas vezes áreas social e econômica interna, também avança
defendida pelo Ministro José Serra, no propósito de com celeridade no cenário externo, vencendo barrei-
autorizar a produção nacional de determinados medi- ras e melhorando suas condições de competição, gra-
camentos para baratear o seu custo ao consumidor, ças à firme decisão do Governo, de nossa diplomacia
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e, sobretudo, do Ministro José Serra, que se afirma
cada vez mais na luta pela saúde pública, pelos direi
tos da população e pelos interesses nacionais.

Muito obrigado.

A SRA. LUIZA ERUNDINA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. Exa a palavra.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Parlamentares, solidarizo-me com o
Deputado Professor Luizinho, do Partido dos Traba
lhadores, ao manifestar minha insatisfação com as ar
bitrariedades cometidas contra S. Exa, ao tempo em
que denuncio e repudio os abusos praticados nesta
Casa nesses dias, o que explica a medida de força
que representa esse projeto de lei do Executivo.

Cabe ressaltar que esse projeto de alteração da
CLT compromete os direitos trabalhistas de homens e
mulheres brasileiros num regime de urgência consti
tucional, o que não permite que tema dessa natureza
seja decidido por esta Casa sem amplo debate, para
se avaliarem as conseqüências que essa medida po
derá trazer para a economia e para a convivência de
mocrática entre as forças econômicas deste PaIs.

Sr. Presidente, não podemos aceitar passiva
mente esse excesso de segurança, que passa a ser
uma violência não só com os Parlamentares, mas
também com os trabalhadores que vieram a esta
Casa acompanhar a discussão de tema que lhes diz
respeito diretamente.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Con
voco os Srs. Deputados que se encontram nas dema
is dependências da Casa a comparecer ao plenário
para que possamos dar início à Ordem do Dia.

O SR. ADÃO PRETTO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. ADÃO PRETTO (PT - RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, gostaria de relatar o que ocorreu comigo
esta manhã, quando aqui cheguei, às 8h30min, para
registrar minha presença e tomar parte de reunião do
Núcleo Agrário do Partido dos Trabalhadores:

Um companheiro do Movimento dos Agriculto
res, que iria participar da nossa reunião, foi impedido
de entrar nesta Casa. Tentei convencer os seguran
ças de que ele poderia entrar comigo, pois iríamos to
mar parte da mesma reunião. Os seguranças não li-

beraram sua passagem, e fui obrigado a praticamen
te arrastá-lo por entre os seguranças.

Ontem, tivemos uma conversa com o Presiden
te Aécio Neves e, na oportunidade, um funcionário da
Segurança disse-nos que o setor estava reforçado,
com o fim de evitar que algum Parlamentar sofresse o
constrangimento de ser barrado por civis que tentas
sem impedi-lo de exercer seu mandato.

Ora, Sr. Presidente, parece-me que podemos,
então, ser barrados em nome da própria segurança.

O Serviço de Segurança desta Casa, no fim do
mês passado, impediu trabalhadores agrícolas de
irem aos gabinetes dos Deputados. Tive de buscar
agricultores na entrada do Anexo 111, onde fica meu
gabinete. Lamentavelmente é esse o clima presente
na Casa.

Sr. Presidente, prezados colegas, inscrevi-me
para falar sobre assunto importante, que diz respeito
às previsões quanto ao destino do País e da América
Latina com a implantação da ALCA.

O projeto está em discussão, por determinação
do FMI e dos Estados Unidos, e prevê o fim da nossa
independência, retornando o Brasil e outros países
para a época do colonialismo.

Em novembro do próximo ano, haverá o encon
tro dos Ministros da Economia dos Parses da Améri
ca, que assinarão os primeiros acordos. E no mês de
abril de 2003, o encontro dos Presidentes da Repúbli
ca desses países, que assinarão definitivamente o
acordo. Aí, sim, nosso País voltará a ser colônia.

A agricultura, principalmente a familiar, está
condenada ao extennínio. Nós, brasileiros, não tere
mos direito sequer de escolher o que vamos comer. A
alimentação do povo será definida pelos que coman
dam a ALCA.

Eu e o Deputado Babá representamos esta
Casa num encontro realizado em Havana, Cuba, na
semana passada, de segunda a sexta-feira. Trinta
brasileiros participaram desse encontro e mais de
800 delegados representaram 34 países. Debatemos
esse tema, pois estava previsto que isso iria aconte
cer na América latina.

Até novembro do ano que vem alguma provi
dência deve ser tomada, para evitar que esse desas
tre aconteça, porque, depois do ocorrido, somente
com guerra nos livraremos dele. E como não quere
mos guerra, não queremos ser colônia, teremos de
fazer alguma coisa.

Decidimos realizar consulta popular em toda a
América Latina. No Brasil, ela será feita na primeira
semana de setembro, a semana da comemoração da
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Independência do Brasil, a Semana da Pátria, en
quanto os outros países farão a mesma consulta no
mês de outubro.

Sr. Presidente, é este o apelo que formulo aos
colegas Parlamentares também preocupados com a
nossa soberania, com a nossa independência: façam
alguma coisa para que esse desastre não aconteça!

O SR. CABO JÚLIO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. CABO JÚLIO (Bloco/PST - MG. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, como Parlamentar, tenho
um compromisso com a Justiça e com as forças popu
lares e democráticas que lutam pelo estabelecimento
do Estado de Direito.

Sabemos das manifestações da mídia e da
sociedade em favor da punição dos assassinos do ín
dio Galdino Jesus dos Santos. Acredito que foram es
sas pressões um dos fatores determinantes para o
desfecho desse caso, pois foi grande e visível a luta
travada por alguns membros do Judiciário para que
esse crime caísse no esquecimento de todos nós.

Considero que a pena de 14 anos de prisão não
foi dada na proporção da crueldade praticada contra a
vida daquele homem, levando-se em conta o motivo fútil
e a impossibilidade de defesa do pobre índio Galdino.

Não tenho dúvidas de que a condenação
também se deu pelo fato de a vítima ser um índio, pois
se fosse qualquer outro cidadão menos privilegiado
provavelmente não teria nenhuma repercussão. Mes
mo porque uma pena mais leve para o crime seria
péssimo exemplo para a juventude e enorme prejuízo
para a imagem do Brasil no exterior.

Gostaria que a sociedade avaliasse o tipo
de educação que está sendo dada aos filhos de clas
se média de Brasília. Será que o conflito aconteceu
porque os réus eram filhos de juizes federais? Os as
sassinos afirmaram que a vítima era "só um mendi
go". Será que esqueceram que se tratava de um ser
humano? Brincadeiras e perversidades desse nível
não podem ser toleradas.

Até o próprio Presidente da República declarou
que os assassinos deveriam ser condenados. Não
podemos esquecer nunca que a impunidade gera
mais violência. A justiça foi feita, embora não tenha
sido tão dura quanto à ação dos réus, e que sirva de
exemplo para aqueles que vêem o ser humano mais
humilde como "apenas um mendigo".

Parabéns a todos aqueles que lutaram, manifes
taram-se e pressionaram o Judiciário para que justiça
fosse fena. Que os réus tenham a lembrança do mal
que fizeram a uma pessoa, a uma família e a um gru
po étnico que escreveu a história de nosso País.

Assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados
faço este pronunciamento com a obrigação ética e
com minha coerência política de lutar contra todas as
formas de privilégios, impunidades e de injustiças,
que tanto mal causam à nossa sociedade, a exemplo
desse lamentável episódio.

Sr. Presidente, solicito a V. Exa que autorize a
divulgação deste pronunciamento no Programa A Voz
do Brasil e no Jornal da Câmara.

Muito obrigado.

O SR. ARY KARA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. ARY KARA (PTB - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero deixar nos
sos cumprimentos ao Ministro da Educação, que en
tregou ontem 191 viaturas a Prefeituras e APAEs do
Estado de São Paulo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria
de registrar, nesta oportunidade, o aniversário da
nossa querida cidade de Lorena, ocorrido no dia 14
de novembro, quando completa 213 anos de uma his
tória maravilhosa, marcada pelo desenvolvimento,
pela cultura e pela tradição de uma das mais simpáti
cas e hospitaleiras localidades da região do Vale do
Paraíba.

A história registra que, para transpor os sertões
até Minas Gerais, nossos bravos bandeirantes paulis
tas usavam uma passagem pela Garganta do Embaú,
local acessado pelo porto de Guaypacaré, então per
tencente à Vila de Santo Antônio de Guaratinguetá.
Ali era o ponto natural de transposição da Serra da
Mantiqueira ao sertão do ouro.

Como ponto de partida da travessia, a localidade
alcançou rápido progresso. Em 1705, Bento Rodrigues
e outros moradores erigiram no local uma capela e, em
1718, as Roças do Bento Rodrigues, como eram co
nhecidas as terras do Porto de Guaypacaré, torna
ram-se Freguesia de Nossa Senhora da Piedade.

Como a Freguesia encontrava-se em plena
prosperidade, seus moradores requereram do então
Governador de São Paulo, Capitão Bernardo José de
Lorena, a emancipação política de Guaratinguetá. No
dia 14 de novembro de 1788, portanto há exatamente
213 anos, era lavrado o "Auto de Ereção à Vila" e,
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como de costume, demarcado o terreno para constru- Deputados, ouvi vários pronunciamentos a respeito
ção da Câmara Municipal e da cadeia. No mesmo dia do momento que esta Casa vive, quando se discute a
procedeu-se à primeira eleição para escolha do qua- Consolidação das Leis do Trabalho e um projeto de lei
dro administrativo dos diversos ramos da administra- que certamente irá criar algumas alterações, ou pelo
ção municipal, sendo eleitos jurzes ordinários: Capi- menos aprofundar a discussão.
tão Manoel Domingues Salgueiro e Capitão Diogo Chamavam-me a atenção, principalmente, os
Antônio Figueiredo; Vereadores: Joaquim Vaz Pinto e depoimentos dos Deputados Aloizio Mercadante e
Innocencio da Costa Lima; guarda-mor: João José Professor Luizinho, pessoas que aprendi a admirar,
Lopes. embora de partido oposto ao meu, que falavam da

São referências turísticas e culturais da nossa sua indignação pelo desrespeito perpetrado por al-
querida cidade de Lorena: a Igreja do Rosário, a Basf· guns atos a Parlamentares.
Iica de São Benedito, a Santa Casa de Misericórdia, o O pior disso tudo, Sr. Presidente, é que quando
Lar de São José, a velha ponte de madeira sobre o alguns atos são perpetrados a Parlamentares e há
Rio Parafba, o Solar dos Azevedo, o Beco do Porto, o uma origem claramente identificada, fica fácil reque-
Solar do Conde de Moreira Lima, a Cúria Diocesana, rer que o Regimento da Casa seja colocado em práti-
o Colégio São Joaquim, o Palacete Veneziano, a ca ou que seja encaminhada ao Presidente da Câma-
Estação Ferroviária, a Escola Agrfcola, a Água do Ba- ra uma moção para alteração. A pergunta que se faz é
rão, a Escola Estadual Conde Moreira Lima, a casa quando isso tem origem difusa. O que se faz, por
onde residiu o escritor Euclides da Cunha - situada exemplo, quando uma instituição denominada Confe-
na Rua Dom Bosco, e a Catedral, cujo travamento de d0ração Nacional dos Trabalhadores no Comércio
aço veio da Bélgica, as telhas de Marselha e os mosa- produz um documento e chama alguns Pariamenta-
icos de Paris. res de traidores, tentando interpretar coisas que não

Temos um profundo carinho por Lorena e sua foram ditas, porque até o momento ninguém foi con-
gente. TemOs tido o privilégio de, ao longo de nossa sullado sobre esse aspecto?
vida pública, realizar um grande trabalho em prol des- Honra-me muito o fato de boa parte deles estar
sa cidade que tanto amamos. Dentre tantas realiza- fazendo parte dessa galeria - meu Uder Odelmo
ções, destacamos uma, da qual o povo jamais se es- Leão e os Deputados Veda Crusius, Ricardo Barros e
quece: a estadualização da Faculdade de Engenharia o ex-Governador de Santa Catarina, Sr. Antônio Car-
Qurmica de Lorena, a FAENQUIL, ocorrida em 1991, los Konder Reis.
assim como a celebração de convênio para realiza- Neste momento, a Confederação se propõe a
ção de cursos de pós-graduação e a criação do 20 cometer esse tipo de bandalheira, de
grau técnico, propiciando estudo e profissionalização sem-vergonhice, talvez até estimulada por alguns de-
do mais alto nível para nossos jovens. poimentos anteriores, onde palavras de baixo calão

Em reconhecimento ao nosso trabalho, temos foram ditas. Atrevo-me a chamar de canalhice, porque
tido expressiva votação nessa cidade, que carinhosa- pessoas que se permitem fazer isso são, no mfnimo,
mente nos honrou com o Trtulo de Cidadão Lorenen- canalhas, se escondem atrás do tltulos de confedera-
se, outorgado pela sua Câmara de Vereadores. ção e tentam colocar perante a opinião pública deci-

Ao registrarmos, com muita emoção, da tribuna sões não tomadas e não emitidas.
da Câmara Federal, o 2130 aniversário de Lorena, Fico a pensar: o que leva um Deputado de ape-
congratulamo-nos com seus moradores, suas autori- nas dez meses de mandato, que não é Uder, que não
dades e lideranças, com sua Câmara Municipal e é Vice-Uder, que não tem influência neste Plenário, a
seus Vereadores, com seu dinâmico e competente ter a preocupação de enquadrar Parlamentares como
Prefeito, Alorsio Vieira e seu vice, Humberto Ballerini. traidores dos direitos dos trabalhadores, mentindo,

Parabéns, Lorena! E conte com o nosso carinho porque a nota fala de direitos que seriam retirados de
e o nosso trabalho, objetivando sempre o desenvolvi- trabalhadores, o que não é verdade.
mento de tão querida cidade e o bem-estar de seu Será que no meu Estado existe alguém preocu-
povo. pado em fazer com que a performance política do

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Con- ano que vem seja prejudicada? Se isso acontecer é
cedo a palavra pela ordem ao nobre Deputado Eni canalha também. O pior é que não tem coragem de
Voltolini. aparecer. Este é um fato lamentável.

O SR. ENI VOLTOLlNI (PPB - SC. Pela ordem. Enquanto alguns lamentam ter sido barrados e
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. outros reivindicam acesso às galerias, eu reivindico
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respeito à minha honra e dignidade. Até quando va· O SR. ALEX CANZIANI (pSDB - PRo Pela or-
mos permitir que pessoas se atrevam a nos rotular dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta-
apenas porque discordamos de suas intenções ou ria de deixar registrado nos Anais da Casa que sema·
opiniões? Pior: até quando vamos permitir que pesso- na passada houve eleição para a diretoria da Associ-
as nos rotulem por opiniões nem manifestadas, nem ação de Notários e Registradores brasileiros. Foi elei-
emitidas e resolvam nos achincalhar? Isso é também to o Dr. Rogério Bacellar, paranaense que, com certe-
ofensa à dignidade alheia. Esta Casa precisa cuidar za, fará um grande trabalho à frente da ANOREG.
de todos nós. Aproveito a oportunidade para cumprimentar a

Sr. Presidente, quanto ao mérito, ainda discuti a ex-Presidente da Associação, Dra. Léa Portugal, do
matéria, porque não escrevi nenhum artigo nem dei Distrito Federal, que fez um grande trabalho em prol
entrevista a respeito da mesma. Ninguém me pergun- da classe de notários e registradores.
tou nada sobre o assunto. E estranho como o nome Parabéns ao Dr. Rogério Bacellar e à Dra. Léa
de algumas pessoas são pinçados e colocados num Portugal.
painel. Devem haver outros interesses ou motivos. O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Conce-
Para as pessoas que se permitem fazer isso, seja em do a palavra pela ordem ao Deputado Oliveira Filho.
nome dessa Confederação ou porque alguém indi-
cou, não há outro tratamento que não seja o de cana- O SR. OLIVEIRA FILHO (Bloco/PL - PRo Pela
lha, e essa atividade só pode ser qualificada como ca- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, inici-
nalhice. almente, quero lamentar o falecimento do Sr. João

Paulino Vieira Filho, duas vezes Prefeito de Maringá,
Ainda vamos discutir o mérito do projeto. Nesse Deputado Federal de 1982 a 1986. O Sr. João Paulino

aspecto, o Governo Federal se mostra incompetente, faleceu ontem pela manhã, aos 80 anos.
por não saber dizer o que quer e submeter ao regime
de urgência constitucional projeto de tamanha rele- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
vância. Quando e quantas vezes precisar vamos dis- hoje transmitir meu apoio e solidariedade aos negros
cutir o mérito desse projeto, mas não desta forma, do nosso País, pois se comemora o Dia Nacional da
não com esses rótulos. Consciência Negra.

A verdade não está contida em nenhum com- Em 20 de novembro de 1695, segundo conta a
partimento estanque, nem em algum partido, em se- história, morreu Zumbi dos Palmares. Morreu lutando,
parado; a verdade deve estar contida, no mínimo, com na esperança de resgatar a dignidade e o reconheci-
a decisão da maioria. Esperamos que, ao findar um mento do negro.
debate intenso, a maioria tenha conhecimento da ver- Hoje, 306 anos depois da morte de Zumbi dos
dade, para que o Brasil e os brasileiros possam ser Palmares, que incansavelmente lutou para defender os
respeitados. direitos de sua raça, ainda existem milhares de precon-

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) _ Con- ceitos contra os negros. Citarei alguns exemplos.
cedo a palavra pela ordem ao Deputado Antonio Car- Quando abrimos um jornal na parte dos classifi-
los Pannunzio. cados, na seção de procura de emprego, depara

mo-nos com anúncios que, depois de exigirem expe-
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO riência comprovada e escolaridade, exigem boa apa-

(PSDB - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - rência. Por essa exigência de boa aparência, os ne-
Sr. Presidente, gostaria de compartilhar da indigna- gros já ficam de fora, porque infelizmente boa aparên-
ção manifestada pelo Deputado Eni Voltolini quanto a cia é ser branco, ter olhos claros e cabelos lisos.
essa tática nazista do Dr. Goebbels de tachar de trai- Assim sendo, o negro jamais terá boa aparência, a
dores os que não pensam da mesma forma. não ser que a mentalidade dessas pessoas precon-

Uma minoria pretende subverter a ordem e tem ceituosas mude.
a ousadia de tachar como bem entende pessoas hon- Quando passa um negro dirigindo um bom car-
radas, sobretudo representantes do povo, que de for- ro, um carro importado, vamos dizer assim, muitos
ma livre e soberana têm direito de estar nesta Casa. olham e dizem: "É o motorista". Sempre dizem em tom

Era o que tinha a dizer. de brincadeira, mas expressam o que verdadeira-
O SR. ALEX CANZIANI- Sr. Presidente, peço a mente sentem. É um absurdo. Até quando os negros

palavra pela ordem. vão carregar este estigma?
O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem Ora, Srs. Deputados, depois de 306 anos, mu-

V. Ex" a palavra. dou muito pouco. O que mudou foi que não se pode
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bater nos negros em praças públicas nem comprá-los
para o trabalho escravo. Inegavelmente, houve um
grande avanço, mas não o suficiente para que o negro
fosse respeitado como deveria ser.

Há poucos dias, foi escolhida a mulher mais
bonita do mundo, a Miss Mundo. A eleita foi uma
negra, urna nigeriana. Os rumores foram grandes,
pois existe muita gente que ainda não se
conscientizou de que uma negra pode ser a mulher
mais bonita do mundo. São por pequenas
concepções como esta que o negro sofre essa
perseguição infinita.

A honradez, a bondade, a beleza e a capacida
de de uma pessoa jamais pode ser avaliada pela cor
de sua pele.

Que os 365 dias do ano sejam dias da consciên
cia negra!

Deixo aqui minha solidariedade, meu apoio e o
abraço amigo aos negros, em especial aos do Para
ná, Estado que represento nesta Casa.

Que Deus abençoe o povo do nosso Brasil!

Era o que eu tinha a dizer.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Com a
palavra pela ordem a Deputada Luci Choinacki..

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT - SC. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e SIS.
Deputados, é muito grave o que se passa nesta Casa
hoje: só têm acesso à Câmara dos Deputados os aliados
do Governo e os lobistas, que aqui vêm para negociar
seus interesses. Quanto aos trabalhadores, são
impedidos de aqui entrar. Os próprios assessores dos
Deputados têm dificuldade de circular pela Casa. Hoje,
um segurança me agarrou pelo braço, não quis que eu
entrasse, porque tinha que mostrar a identifICação.
Parece que eles não conhecem os Deputados. É uma
vergonha. Mas não vou falar em causa própria.

A dificuldade de se entrar nesta Casa revela fal
ta de democracia. Nunca se viu situação tão grave
como a que estamos presenciando. Na época da
Constituinte, esta Casa foi espaço de grande debate.
Não se tinha medo do povo. Por que agora estão com
medo do povo? Algo grave está para acontecer, Sr.
Presidente, muito grave, para não se querer que meia
dúzia de trabalhadores circulem pelo Congresso Na
cional. Esta Casa deve ser do povo e precisa respeitar
a democracia. Se não houver democracia dentro do
Parlamento, onde haverá?

No entanto, aqui não está sendo respeitado o
direito das minorias, que não são representadas pela
maioria dos Deputados eleitos, de circular por esta

Casa e fazer pressão, legftima, para que as
conquistas históricas, sagradas, dos trabalhadores
não sejam usurpadas.

Sr. Presidente, é muito grave o que está aconte
cendo, repito. Gostarfamos que a Presidência desta
Casa tomasse decisões democráticas, e não autoritá
rias, quando houver mobilização dos trabalhadores.
As portas desta Casa deveriam ser abertas ao povo,
para ouvir a voz do povo, e não apenas as de Fernan
do Henrique, Malan, FMI e Bush, em cuja cartilha
nosso Presidente reza de joelhos.

Sr. Presidente, todos os sindicatos do Brasil 
não vou citar um por um, mas peço que sejam trans
critos os documentos que tenho em mãos -, estão pe
dindo aos Deputados que não pratiquem uma violên
cia dessas, não mexam em direitos há muito conquis
tados pelos trabalhadores, com muitas lutas. Sempre
digo que cada projeto de lei que elimina direitos dura
mente conquistados pelos trabalhadores deixa os ri
cos mais ricos e os pobres mais pobres.

Cito trecho de um artigo do jornalista Eduardo
Galeano, publicado pela revista Consuhor Jurídico,
em outubro de 2001, e que peço seja transcrito nos
Anais da Casa:

A última pergunta: diante da
globalização do dinheiro, que divide o
mundo entre domadores e domados, será
possfvel internacionalizar a luta pela
dignidade do trabalho?

E só globalizar o acúmulo da riqueza, do poder,
do lucro? Sr. Presidente, será que a globalização,
neste Pafs, só serve para quem acumula riqueza, po
der e lucro? Por isso, manifesto meu repúdio a esse
projeto de lei, empurrado goela abaixo da Casa e que
mexe com as leis trabalhistas. Isso não é qualquer co
isa. É grave o que está sendo feito. É uma irresponsa
bilidade muito grande. Pretende-se revogar artigo da
Consolidação das Leis do Trabalho que estabelece
direitos quanto à proteção contra despedida arbitrária
ou sem justa causa, FGTS, piso salarial, 13° salário,
remuneração do trabalho noturno superior à do diur
no, proteção do salário, salário-família, participação
nos lucros, licença-maternidade, remuneração de ho
ras extras no mfnimo em 50% a mais do que o valor
da hora normal, abono de férias de um terço do valor
do salário, aviso prévio proporcional, adicionais de re
muneração para atividades penosas ou perigosas e
proteção em face da automação de serviços etc.

Então, toda uma discussão precisa ser feita. Se
flexibilizarmos a CLT, será a volta da escravidão para
os trabalhadores. Qual é a força dos trabalhadores, se



Sem direitos
Empresas prolbem filiação de empregados em

sindicatos
Eduardo Galeano·
Mais de noventa milhões de clientes vão sema

nalmente às lojas da Wal-Mart. Seus mais de nove
centos mil empregados são proibidos de filiar-se a
qualquer sindicato. Quando algum deles pensa em
sindicalizar-se, passa a ser um desempregado a
mais. A bem-sucedida empresa nega sem dissimula
ção um dos direitos humanos proclamados pela
Organização das Nações Unidas: a liberdade de as
sociação. Sam Walton, o fundador da Wal-Mart, rece
beu em 1992 a Medalha da Liberdade, uma das mais
altas condecorações dos Estados Unidos.

Um em cada quatro adultos norte-americanos, e
nove em cada dez crianças, engolem no McDonald's a
comida de plástico que os engorda e os torna obesos.

Os trabalhadores da McDonald's são tão des
prezados como a comida que servem: cortados pela
mesma máquina, eles também não têm direito de sin
dicalização.

Na Malásia, onde os sindicatos operários ainda
existem e atuam, as empresas Intel, Motorola, Texas
Instrumentos e Hewlett Packard conseguiram evitar
essa doença. O governo da Malásia declarou "união
livre", livre de sindicatos o setor eletrônico. Também
não tinham nenhuma possibilidade de sindicalizar-se
as mais de cento e noventa operárias que morreram
queimadas na Tailândia, em 1993, no galpão tranca
da por fora onde fabricavam os George Bush Jr. e AL
Gore coincidiram, durante a campanha eleitoral do
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não houver lei que os proteja diante do desemprego e ano passado, na necessidade de seguir impondo ao
se lhes são tiradas garantias já conquistadas? Esta mundo o modelo norte-americano de relações traba-
Casa precisa ter responsabilidade diante da história Ihistas.
de luta do nosso povo, das conquistas que tivemos "Nosso estilo de trabalho", como ambos o cha-
até agora. maram, é o que está marcando os passos da globali-

Não podemos pensar apenas nos lucros, no zação que avança com botas de sete léguas e pene-
acúmulo de poder, de dinheiro, e deixar os trabalha- tra até nas mais remotas terras do planeta.
dores do PaIs sem nenhuma segurança, sem nenhu- A tecnologia que aboliu distâncias agora permi-
ma proteção, num regime de escravidão. Que esta te que um operário da Nike na Indonésia tenha que
Casa não vote esse projeto de lei e rejeite também a trabalhar 100 mil anos para ganhar o que ganha, em
forma autoritária com que se está negando a partici- um ano, um executivo da Nike nos Estados Unidos, e
pação do povo no processo legislativo. que um operário da IBM nas FilipInas fabrigue com-

Essa proposta, assim como o tratamento dado putadores que ele jamais poderá comprar. E a conti-
aos funcionários públicos e ao povo brasileiro, mere- nuação da época colonial, em uma escala jamais co-
ce repúdio e ampla mobilização em todo o PaIs para nhecida.
evitar mais uma tragédia social escrita pela cartilha Os pobres do mundo seguem cumprindo suas
neoliberal de FHC, Amin e Bornhausen. funções tradicionais: proporcionam braços baratos e

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE produtos baratos, ainda que atualmente fabriquem
A ORADORA: bonecos, tênis, computadores ou instrumentos de

alta tecnologia, além de produzir, como antes, arroz,
café, açúcar e outras coisas malditas pelo mercado
mundial.

Desde 1919 foram assinados 183 convênios in
ternacionais que regulam as relações de trabalho em
todo o mundo. Segundo a Organização Internacional
do Trabalho (OID, desses 183 acordos, a França ratifi
cou 115, a Noruega 106, a Alemanha 76 e os Estados
Unidos...catorze. O país que encabeça o processo de
globalização só obedece às suas próprias ordens.

Dessa maneira, garante suficiente impunidade
para suas grandes corporações lançadas à caça de
mão-de-obra barata e à conquista de territórios que
as indústrias sujas podem contaminar ao bel-prazer.
Paradoxalmente, esse país que não reconhece outra
lei que a lei do trabalho fora da lei é o que agora diz
que não haverá outra salda senão incluir "cláusulas
sociais" e de "proteção ambiental" nos acordos de li
vre comércio. Que seria da realidade sem a publicida
de que a mascara?

Essas cláusulas são meros impostos que o vIcio
paga à virtude com rótulo de relações públicas. Mas a
simples menção dos direitos dos trabalhadores arre
piam os cabelos dos mais fervorosos advogados do
salário de fome, da carga horária esticada ao máximo
e da demissão livre. Desde que Ernesto Zedillo dei
xou a presidência do México, ele passou a integrar as
direções da Union Pacific Corporation e do consór
cio Procter & Gamble, que opera em 140 países.

Além disso, Zedillo chefia uma comissão das
Nações Unidas e difunde seus pensamentos através
da revista Forbes. Em idioma tecnocratês, se indigna
contra a "imposição de acordos coletivos trabalhistas



limo. Sr.
DD. Deputado Federal.
Brasília - DF

Senhor Deputado
A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrias Metalúrgicas Mecânicas e de Material Elé
trico de Criciúma e Região, reunida nesta data, anali
sou o Projeto de Lei n° 5.483/01 do Executivo Federal
que altera o artigo 618 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT e entende que:

Em nome de aproximadamente 5.000 (cinco
mil) Trabalhadores nas indústrias metal mecânica na
base territorial de Araranguá, Balneário Arroio do
Silva, Balneário Gaivota, Braço do Norte, Cocal do
Sul, Criciúma, Ermo, Forquilhinha, Içara, Jacinto
Machado, Lauro Muller, Maracajá, Meleiro, Morro da
Fumaça, Morro Grande, Nova Veneza, Orteãns,
Passo de Torres, Praia Grande, Sangão, Santa Rosa
do Sul, São João do Sul, São Ludgero, Siderópolis,
Sombrio, Timbé do Sul, Treviso, Turvo e Urussanga,
repudia unanimemente o Projeto de Lei citado.

A pretexto de modernizar a legislação
trabalhista esta iniciativa do governo, na realidade
pretende golpear, uma vez mais, os direitos legais
historicamente conquistados pelo povo brasileiro.

O envio desse projeto de Lei em regime de
urgência urgentíssima ao legislativo, além de
inoportuno é, no mínimo, um insulto à inteligência
dos trabalhadores e à seriedade que a crise
econômica exige de todos aqueles que têm
responsabilidades públicas.

Ao dizer não a esse projeto estamos dizendo não
à ampliação do desemprego, a terceirização, à
precarização do trabalho e à violação dos direitos
sindicais.
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nos novos acordos comerciais". Traduzindo: vamos Quem está livre do pânico de ser incluído nas
jogar no lixo toda a legislação internacional que ainda longas filas dos que procuram trabalho? Quem não
protege os trabalhadores. O presidente aposentado teme converter-se em um "obstáculo interno", para di-
cobra para pregar a escravidão. Porém, o principal zer com as palavras do presidente da Coca-Cola que,
executivo da General Motors diz mais claramente: há um ano e meio, explicou a demissão de milhares
"Para competir é necessário espremer os limões". de trabalhadores dizendo "eliminamos os obstáculos

Os fatos são fatos. Diante das denúncias e dos internos"?
protestos, as empresas lavam as mãos: eu não fui. Na A última pergunta: diante da globalização do di-
indústria pós-moderna, o trabalho já não está con- nheiro, que divide o mundo entre domadores e doma-
centrado. Os terceirizados fazem 75% das partes dos dos, será possível internacionalizar a luta pela digni-
automóveis da Toyota. De cada cinco operários da dade do trabalho?
Volkswagen no Brasil, só um é empregado da empre- Texto originalmente publicado no Jornal Argenti-
sa. Dos 81 operários da Petrobrás mortos em aciden- no - pág. 12
tes de trabalho nos últimos três anos, 66 estavam a Revista Consultor Jurídico de outubro de
serviço de empresas terceirizadas que não cumprem 2001. '

normas de segurança. Eduardo Galeano é jornalista e escritor uru-
Através de 300 empresas terceirizadas a China guaio, autor de ''Veias abertas da América Latina".

produz a metade de todas as bonecas Barbie para as
meninas domundo. Na China, sim, há sindicatos, mas
eles obedecem a um Estado que em nome do socia
lismo se ocupa da disciplina da mão-de-obra. "Nós
combatemos a agitação operária e a instabilidade so
cial para assegurar um clima favorável aos investido
res", explicou recentemente Bo Xilai, secretário-geral
do Partido Comunista.

O poder econômico está mais monopolizado do
que nunca, mas os países e as pessoas competem
no que podem: vamos ver quem oferece mais em tro
ca de menos; vamos ver quem trabalha o dobro em
troca da metade. Àbeira do caminho estão ficando os
restos das conquistas arrancadas por dois séculos de
lutas operárias em todo o mundo.

As plantas maquiadoras do México, América
Central e Caribe, que por algum motivo se chamam
sweat shops, crescem a um ritmo muito mais
acelerado que a indústria em seu conjunto. Oito de
cada dez novos empregos na Argentina estão sem
nenhuma proteção legal. Nove em cada dez novos
empregos na América Latina correspondem ao "setor
informal", um eufemismo para dizer que os
trabalhadores estão na mão de Deus. A estabilidade
no emprego e os demais direitos dos trabalhadores
serão, em breve, um tema para arqueólogos? Nada
mais que recordações de uma espécie extinta?

Nesse mundo ao contrário, a liberdade oprime:
a liberdade do dinheiro exige trabalhadores presos no
cárcere do medo, que é a maior prisão de todas as
prisões. O deus-mercado ameaça e castiga, como já
sabe qualquer trabalhador, em qualquer lugar. O
medo do desemprego que serve para que os patrões
reduzam seus custos de mão-de-obra e multipliquem
a produtividade é hoje em dia a fonte de angústia
mais universal.



limo.
Senhor Deputado Federal
Brasflia - DF

Senhor Deputado
A diretoria do Sindicato dos Empregados no Co

mércio de Jaraguá do SuVSC e Região, reunida nesta
data, analisou o Projeto de lei nO 5.483/01 do Executi
vo Federal que altera o artigo 618 da Consolidação
das leis do Trabalho - CLT e entende que:

Senhor Deputado
A Diretoria da FECESC (Federação dos Traba

lhadores no Comércio no Estado de Santa Catarina),
reunida nesta data, analisou o Projeto de Lei n°
5.483/01 do Executivo Federal que altera o artigo 618
da Consolidação das leis do Trabalho - CLT e enten
de que:

Em nome de todos os trabalhadores no comér
cio da base territorial de Santa Catarina, repudia una
nimemente o Projeto de Lei citado.

A pretexto de modernizar a legislação trabalhis
ta esta iniciativa do governo, na realidade pretende
golpear, uma vez mais, os direitos leais historicamen
te conquistados pelo povo brasileiro.

O envio desse projeto de Lei em regime de ur
gência urgentfssima ao legislativo, além de inoportu
no é, no mfnimo, um insulto à inteligência dos traba
lhadores e à seriedade a crise econômica exige de to
dos aqueles que têm responsabilidades públicas.

Ao dizer não a esse projeto estamos dizendo
não à ampliação do desemprego, à terceirização, à
precarização do trabalho e à violação dos direitos
sindicais.

Diante do exposto, solicitamos ao Deputado que
diga não a esse projeto, sintetizando o sentimento da
esmagadora maioria da nossa categoria, de classe
trabalhadora e demais segmentos democráticos da
sociedade.

Sem outro particular, subscrevemos-nos. Aten
ciosamente, Francisco Alano, Presidente.
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Diante do exposto, solicitamos ao Deputado que Em nome de 4000 trabalhadores no comércio
diga não a esse ~r~jeto, sintetizando o s~ntimento da da base territorial de Santa Catarina, repudia unani-
esmagadora maiOria .da nossa categoria, da. classe memente o Projeto de lei citado.
tra~alhadora e demais segmentos democráticos da A pretexto de modernizar a legislação trabalhis-
sociedade. t t···· d I'd d d. a es a iniCiativa o governo, na rea I a e preten e

~em outro particular, sub~crevemo-nos. golpear, uma vez mais, os direitos legais historica-
Atenciosamente, José Machado, Presidente. mente conquistados pelo povo brasileiro.

limo Sr. O envio desse projeto de lei em regime de urgên-
DO. Deputado Federal, cia urgentíssima ao legislativo, além de inoportuno é, no
Brasflia - DF mfnimo, um insulto à inteligência dos trabalhadores e à

seriedade que a crise econômica exige de todos aque
les que têm responsabilidades públicas.

Ao dizer não a esse projeto estamos dizendo
não à, ampliação do desemprego, a terceirização, à
precarização do trabalho e à violação dos direitos
sindicais.

Diante do exposto, solicitamos ao Deputado que
diga não a esse projeto, sintetizando o sentimento da
esmagadora maioria da nossa categoria, da classe
trabalhadora e demais segmentos democráticos da
sociedade.

Sem outro particular, subscrevemo-nos. Atenci
osamente, Ana Maria Roeder, Presidente Sindicato
dos Empregados no Comércio de Jaraguá do Sul. Di
reção da Central Única dos Trabalhadores - CUT/SC
Direção do Partido dos Trabalhadores/SC

Direção da Federação dos Trabalhadores no
Comércio no Estado de Santa Catarina - FECESC.

IImo.Sr.
DO. Deputado Federal
Brasflia - DF

Senhor Deputado,
A diretoria do Sintrafite, reunida nesta data, ana

lisou o Projeto de lei n° 5.483/01 do Executivo Fede
ral que altera o artigo 618 da Consolidação das leis
do Trabalho - CLT e entende que:

Em nome de 28 mil Trabalhadores nas Indústri
as de Fiação e Tecelagem na base territorial de Blu
menau, Gaspar e Indaial, repudia unanimemente o
Projeto de Lei citado.

A pretexto de modernizar a legislação trabalhis
ta esta iniciativa do governo, na realidade pretende
golpear, uma vez mais, os direitos legais historica
mente conquistados pelo povo brasileiro.

O envio desse projeto de Lei em regime de ur
gência urgentíssima ao legislativo, além de inoportuno
é, no mfnimo, um insulto à inteligência dos trabalhado
res e à seriedade que a Crise econômica exige de to
dos aqueles que têm responsabilidades públicas.

Ao dizer não a esse projeto estamos dizendo
não à ampliação do desemprego, à terceirização, à
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precarização do trabalho e à violação dos direitos sessão solene na Câmara dos Deputados, quando fi-
sindicais. zemos homenagem póstuma a Ginetta Calliari.

Diante do exposto, solicitamos ao Deputado que Muito em breve Sr. Presidente Sras. e Srs. Par-
diga não a esse J?r~jeto, sintetizando o s~ntimento da lamentares, quero te; o prazer de co~hecer a sede do
esmagadora malona .da nossa categona, d,a. classe Mariápolis Ginetta, em São Paulo. Como interessado
~~~::~~ra e demaiS segmentos democratlcos da em participar do Movimento Unidade por uma Polftica

BI
' d b At' de Comunhão, estarei aberto para futuros eventos.

umenau, 1~ e novem ro d~ 2001. enclosa- Desejo então todo o sucesso ao Seminário e parabe-
mente, - Osmar Zlmermann, Presidente. nizo desde já os seus organizadores.

O SR. WELLlNGTON DIAS - Sr. Presidente . .
peço a palavra pela ordem. ' . Sr. Presidente, gost~na que esse ~ve~to fosse

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) _ Tem ~~~~ado através dos meios de comunlcaçao desta

V. Exa a palavra.
O SR. WELLlNGTON DIAS (PT _ PI. Pela or- . Passo ? ~bordar outro. assunto, Sr. Presidente.

d P
. . t d' ) S P 'd t Diante dos ultlmos acontecimentos em nosso Pafs,em ronuncla o seguln e Iscurso. - r. resl en e, . ,. d

S S D ut d b
·d M' t U 'd d com as greves no serviço publico, ten o como conse-

raso e rs. ep a os, rece I o oVlmen o nI a e .. ". d' - d h d t t'
P 1ft' d C h~ d E t d d quencla a e Iça0 o c ama o paco e an Igreve, e apor uma o Ica e omun ao, o meu sa o, e O. .

Mariápolis Ginetta, de São Paulo, convite para partici- pre~e~dlda mudanç.a no art. ~18 da CLT, o ~rasll vem

ar d a - Ó I' a sexta-fe'lra d'la 23 assistindo estarrecido a mais uma sucessao de gol-
p e program çao na pr x m " d"t d t b Ih d - pod
em São Paulo, tratando sobre vários temas. pe~ nos Irel.os os ra ~ ~ ore~, e nao emos

O M
· t U 'd d P If' d C deixar de registrar nossa Indlgnaçao.

oVlmen o nI a e por uma o tlca e 0- . .
munhão, no Brasil, tem a liderança dos que fazem o .Mals es~a~daloso ainda ~ o fato de o Jornal do
Movimento dos Focolares e que organizam e traba- BraSil, na edlçao de ontem, dia 20?e .nove~brode
Iham a Unidade de Comunhão nas diversas áreas. 2001, ter estampado manchete economlca afirmando
Infelizmente. em razão de estar coordenando o Semi- que o "Brasil tem juros mais altos do planeta". A maté-
nário Nacional de Fiscalização Financeira e Controle, ria informa que o Brasil é o tetracampe~o dos juros al-
de iniciativa da Comissão que presido na Câmara dos tos, emplacando o quarto ano consecutivo com a taxa
Deputados, não poderei estar presente. Mesmo as- de juro~ mais alta do mundo. O mai~ incrfve~ é que a
sim, não poderia deixar de registrar a importância taxa de JUros do Pafs consegue ser ainda mais alta do
desse evento. que a de pafses mergulhados em crises aparente-

Na oportunidade da realização do evento, os mente insolúveis como Argentina, Polônia e Turquia.
responsáveis pela Mariápolis Ginetta, Norma Curti e Como não poderia deixar de ser, os balanços
Corado Martino, estarão fazendo uma apresentação dos principais bancos do Pafs, no primeiro semestre
da programação. Estará presente também a Presi- de 2001, apresentaram os maiores lucros de sua his-
dente Internacional do Movimento da Unidade, a De- tória. É uma grande ironia, Sr. Presidente, Sras e Srs.
putada Lúcia Franza Crepaz, que tratará sobre o Mo- Deputados, que isso aconteça enquanto o funciona-
vimento da Unidade, A Sra. Chiara Lubich, fundadora Iismo público é tratado a pão e água, obrigado a fazer
e Presidente do Movimento dos Focolares, participa- greves que se arrastam durante meses, como a dos
rã do evento com a apresentação do videoteipe "A servidores do INSS e a dos professores das universi-
Fraternidade na Política". dades e escolas federais. Os banqueiros, mais uma

Na programação estão previstos ainda os depo- vez, auferem lucros escandalosos e imorais. Ao lado
imentos da Parlamentar eslovaca Maria Sabolova e da mesquinhez no trato com o funcionalismo, encon-
da Parlamentar Brasileira, do PSB, Luiza Erundina. tramos sempre a disposição de atender aos reclamos
No final do Seminário, a Deputada Lúcia Franza apre- do mercado financeiro, que tem uma avidez por lucros
sentará o Movimento da Unidade e sua articulação no que parece não ter fim.
mundo. Diante de uma greve justa por melhores condi-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, re- ções de vida e de trabalho, uma greve que, por única
centemente participamos de atividades em Teresina, e exclusiva culpa de FHC, já causou graves prejuízos
no Piauf, a convite do Movimento dos Focolares do ao Pafs, o Governo, em lugar de negociar seriamente
nosso Estado, quando tratamos da necessidade de em busca de uma solução, optou pelo caminho do
fortalecimento e organização desse movimento no Pi- confronto, da intransigência, da arrogância e do golpe
auí e no Brasil. E, ainda este ano, participamos de nas instituições democráticas.
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Outra não é a conclusão a que se pode chegar
ao examinarmos o chamado pacote antigreve, com
claros dispositivos inconstitucionais e que na prática
anula o direito de greve dos servidores públicos. Sr.
Presidente, contra tal abuso de poder, tivemos opor
tunidade de, representando o nosso partido, o Partido
dos Trabalhadores, ingressar ontem, dia 20 de no
vembro, com ação direta de inconstitucionalidade no
Supremo Tribunal Federal, solicitando a suspensão
das medidas claramente inconstitucionais presentes
no pacote. Esperamos que aquela Corte, usando de
suas prerrogativas de guardiã da Constituição; anule
os atos ilegais de FHC e restabeleça os direitos dos
servidores.

Por outro lado, o Governo vem montando nesta
Casa uma verdadeira estratégia de guerra para apro-.
var as mudanças na Consolidação da Leis do Traba
lho - CLT, as quais praticamente sepultam grande
parte dos direitos dos trabalhadores. Como bem disse
nosso colega de partido Deputado Paulo Paim, FHC
quer revogar a Lei Áurea em nosso País com esse
projeto de lei que joga os trabalhadores às feras do
capital ainda mais desprotegidos do que estão hoje.

Os autores da proposta parecem desconhecer a
realidade brasileira dos últimos anos, que abrange
desemprego crescente e conseqüente precarização
das relações de trabalho. Não é difícil perceber de
que lado vai arrebentar a corda. Um dos princípios bá
sicos da legislação trabalhista é o da proteção do lado
hipossuficiente, ou seja, o lado mais fraco na relação
entre o capital e o trabalho, que é, obviamente, o tra
balhador. Portanto, todo o nosso ordenamento traba
lhista existe para a proteção do trabalhador, reconhe
cidamente a parte que precisa da proteção da lei. Ora,
com a proposta atual, ficaria valendo o acordo entre
patrões e empregados, independentemente do que
determina a lei. Como dissemos, nas condições atua
is do mercado de trabalho e do nível de desemprego,
é óbvio que os trabalhadores terão salários ainda
mais aviltados, diminuição de direitos, precarização
de condições de trabalho, ou seja, estaremos retroce
dendo mais de meio século na evolução dos direitos
trabalhistas.

E nem adianta argumentar, como vimos ontem
nesta Casa, alegando o recente acordo dos metalúrgicos
de São Bernardo o Campo, em São Paulo, que ace~a

ram a redução de salários e a redução da jornada de tra
balho em recente acordo com a Volkswagen do Brasil.
Diante de um grave quadro de demissões, o acordo re
presentou efetivamente uma v~ória, resguardando direi
tos básicos dos empregados. Trata-se, entretanto, de
uma categoria das mais organizadas do Brasil, com um

sindicato atuante e organizado, que tem uma trajetória de
lutas que marcou época nas relações sindicais em nosso
País. Quantos sindicatos no Brasil têm condições de des
locar seus dirigentes para negociações com a matriz da
empresa no exterior? A resposta é que poucos sindica
tos dispõem desse poder de fogo ante as investidas dos
patrões contra os direitos dos trabalhadores. Então, o dis
curso governista deliberadamente ignora as reais condi
ções de trabalho da grande maioria dos trabalhadores
brasileiros e pretende lançá-los no vale-tudo do cap~lis

mo selvagem. É um escárnio, uma indignidade, um des
respeito e um abuso que esta Casa não pode passiva
mente aceitar, ainda mais com uma incompreensível ur
gência constitucional que ameaça paralisar os trabalhos
normais da Câmara dos Deputados.

Os servidores públicos estão em greve há mais
de 90 dias, o Governo FHC não cumpre a decisão ju
dicial que manda pagar os salários dos funcionários,
os trabalhadores do setor privado estão ameaçados
de ter seus direitos básicos suprimidos sumariamen
te, o desemprego cresce em todo o Brasil, os alunos
brasileiros estão sem aulas e os segurados do INSS
estão há meses sem poder receber qualquer benefí
cio. Do outro lado, os banqueiros riem à solta. Nunca
lucraram tanto. Nunca foram tão ricos como agora,
durante a Era FHC. Nunca tripudiaram tanto sobre a
miséria do nosso povo. Eis o resumo do desgoverno
de FHC.

Conclamo os brasileiros a protestar, a ocupar as
ruas, a ocupar as dependências desta Câmara, a
mostrar a sua insatisfação e o seu repúdio a essas
medidas tão prejudiciais aos trabalhadores.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem

V. EXS a palavra.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de comunicar aos Deputados do PMDB que
o partido está em obstrução. Peço à assessoria que
avise dessa decisão os Parlamentares do partido que
entrarem no plenário.

A SRA. SOCORRO GOMES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. EXS a palavra.

A SRA. SOCORRO GOMES (Bloco/PCdoB - PA
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
Sras.e Srs. Deputados, creio que não é do conhecimen
to da maioria dos Deputados e Deputadas desta Casa o



Mestres e doutores a rodo
O censo universitário que o MEC divul

ga nesta semana mostra que, pela primeira
vez na história, os professores universitários
com mestrado ou doutorado são maioria no
ensino superior brasileiro. Nada menos que
51 % dos 183 mil docentes são
pós-graduados. Dez anos atrás, esse per
centual era de 34%.

É uma marca que costuma passar
despercebida, mas que deveria ser come
morada com trombetas.

Sr. Presidente, informo a V. Ex" que estou pres
tando homenagem ao Senador Antonio Carlos Vala
dares, tio de V. Ex", autor do projeto que tramita no
Senador Federal sobre expurgo dos encargos corres
pondentes à Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP
nas operações rurais realizadas com recursos dos
Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte,
Nordeste e do Centro-Oeste.

O Senador Antonio Carlos pediu-me que entras
se com projeto idêntico ao dele nesta Casa, o que da
ria mais celeridade ao processo. Por essa razão, em
honra ao Estado de Sergipe, apresentarei projeto
análogo ao do Senador Antonio Carlos Valadares a
fim de que possamos resolver o problema do peq~e-
no e médio agricultor. .

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Depu
tado João Leão, vou subscrever o projeto de V. Ex",
para que venha a tramitar na Câmara dos Deputados.
Tenho certeza de que será benéfico para os peque
nos e médios agricultores brasileiros.

O SR. EDINHO BEZ - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. Ex" a palavra.
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teor de projeto do Executivo que tramna em regime de cussão livre e democrática dessa matéria. Isso é
urgência. Se fosse, a Câmara dos Deputados não se inadmisslvel para o Parlamento brasileiro,
posicionaria a favor de uma excrescência jurldica. Portanto, esta será uma derrota histórica do Go-

O trabalh~dor brasileiro tem poucos direitos. verno Fernando Henrique Cardoso. Quiçá não seja
Agora, uma cOisa tod~ trabalhador conhec,e: a CLT, deste Parlamento, se usar sua altanaria para defen-
que é resultado de mUitas lutas, durante mais de ses- der o direito à vida de milhões de brasileiros.
senta anos, para garantir trabalho, hora extra, férias O SR. JOÃO LEÃO - Sr Presidente peço a pa-
remuneradas, décimo terceiro salário, trabalho notur- lavra pela ordem . ,
no melhor remunerado do que o diurno, Iicençamater- '
nidade, enfim, aqueles direitos que possibilitam o mf- O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
nimo de dignidade de vida. V. Ex" a palavra._ _

Ora, o projeto do Governo quer acabar com es- O ~~. JOAO LEAO (PPB -:- BA. Pela ordem,
ses direitos, quer colocar à mercê da vontade patro- Sem revlsao do o~ador.) -:- Sr. Presidente, Sras. e ~rs.
nal os trabalhadores, que vão perder muito. Del?ut~dos, a revista Veja desta sema.na t~az artigo

. , .,. , mUito Interessante e que está sendo dIscutido nesta
_ O argum.ento de que se dlmlnulna a Informahda~e Casa: a educação brasileira, mais precisamente os

080 é verda.del~o. No meu Esta~o, os tra~lhad~res vl,n- professores.
culados a sindicatos enfraquecidos ou ainda 080 muito .
fortes vão para a negociação fragilizados. Já houve DIZ a reportagem:
casode redução de salário. As mulheres da fábrica de
castanha, que têm um trabalho estafante, que traba
lham dia e noite, não recebem pelas castanhas quebra
das, nem têm o domingo remunerado. Portanto, uma
série de direitos da CLT ainda não lhes é garantido.

Creio que o Governo Fernando Henrique vem
destruindo o Estado nacional de forma célere. Primei
ro, foi a renúncia ao patrimônio brasileiro, com sua en
trega às grandes multinacionais. Tivemos acordos le
sivos ao Pafs, como foi o caso da Base de Alcântara,
o da soberania sobre a Amazônia. Agora, o Governo
ataca de forma violenta os direitos dos trabalhadores.

Temos de ficar absolutamente atentos, porque
esse projeto não só torna vulneráveis os trabalhado
res; o Congresso Nacional tarnbém pode entrar para
a história do século XXI como aquele que implemen
tou a chamada escravidão moderna. Os trabalhado
res brasileiros, se não conhecem muito bem todas as
leis, pelo menos as leis do trabalho, seus direitos, co
nhecem, e não vão perdoar.

Falam que essa proposta de destruição da CLT
é para diminuir o Custo Brasil, mas o lucro dos bancos
na era Fernando Henrique Cardoso dobrou, São da
dos oficiais. O Governo não pensa em diminuir o lucro
dos banqueiros, mas pretende reduzir o salário dos
trabalhadores, cortar férias, décimo terceiro, tirar os
direitos dos mais fragilizados, daqueles que passam a
vida suando para ganhar o pão de cada dia. Mostra
toda sua truculência.

Até na metodologia de votação esse projeto é
truculento, autoritário. Já entrou aqui com pedido de
urgência, para não possibilitar o debate e seu conhe
cimento pelos Deputados e pela sociedade. O projeto
vai atingir milhões de trabalhadores brasileiros, e o
Governo quer votá-lo na calada da noite.

Sr. Presidente, os trabalhadores estão na porta
do Congresso Nacional, e a Segurança está espan
cando trabalhadores e Deputados para impedir a dis-
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O SR. EDINHO BEZ (PMDB - SC. Pela ordem. Pronunciado o Parlamentar, os atos processuais sub-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e seqüentes ficavam condicionados à decisão da Câ-
Srs. Deputados, no momento em que se discute pro- mara, que decidiria também sobre a suspensão do
posta de emenda constitucional visando a introduzir al- Parlamentar do exercício de suas funções. A Carta
terações no instituto da imunidade parlamentar, para Republicana de 1891 condicionou a instauração do .
com isso atender aos reclamos da sociedade, que exige processo à prévia licença da Câmara, orientação se-
tratamento mais efetivo quando o Parlamentar é acusa- guida nas Constituições de 1934 e 1946.
do criminalmente, vimos usar desta tribuna para algu- Emenda constitucional de 1964 estabeleceu
mas considerações sobre o tema. prazo de 120 dias para que a Câmara decidisse sobre

O conceito de imunidade parlamentar compre- o pedido de licença, sob pena de este ser incluído na
ende a garantia da existência e da autoridade do Po- Ordem do Dia, para discussão e votação, indepen-
der Legislativo. Éela estabelecida em favor da institui- dentemente de parecer. A Carta de 1967 reduziu esse
ção parlamentar, para assegurar sua independência prazo para noventa dias, tendo-se como concedida a
perante os outros poderes constitucionais. Entre nós, licença, se nesse período não houvesse deliberação.
p~rém, vem ela sendo utilizada quase sempre exclu- A Emenda n° 1 de 1969 assinalou prazo de qua-
slvamente em favor do Congressista. renta dias para a Casa deliberar sobre o pedido, sob

A imunidade parlamentar resulta de realidades pena de sua concessão tácita. Permitia, contudo, a
históricas, desde quando se confrontavam a autorida- sustação do processo pela Casa, a qualquer tempo,
de real inglesa e as aspirações de liberdade e autono- por iniciativa da Mesa, pelo voto da maioria de seus
mia da Câmara dos Comuns. Subsistiu ao longo dos membros. Não importando a natureza do crime, a nor-
tempos ali e noutros lugares como salvaguarda da ma vigente impede o processo criminal, sem prévia Ii-
existência dos parlamentos. cença da Casa, omitindo as exigências de prazo para

Em razão das circunstâncias políticas, o institu- apreciação do pedido e de concessão automática.
to da imunidade parlamentar transformou-se,. ampli- A imunidade processual envolve não só a disci-
ando-se ou re~~zlnde:>-se! no embate ~os conflitos en- plina do processo, mas também a da prisão. Quanto a
tre a assemblela legislativa e a autondade do poder esta, estatuiu-se que, salvo flagrante de crime inafian-
executivo. çável, os membros do Congresso Nacional não pode-

Na Inglaterra, o rei podia utilizar dos mais varia- rão ser presos, nem processados criminalmente, sem
dos expedientes para intimidar e enfraquecer a Câ- prévia licença de sua Casa, dentro do período que vai
mara dos Comuns. Para coibir tais abusos, criaramse da expedição do diploma até o encerramento do man-
medidas de proteção aos membros da assembléia dato. O indeferimento do pedido de licença ou a au-
como forma de defesa das prerrogativas do próprio sência de deliberação suspende a prescrição en-
corpo legislativo. Consolidou-se, assim, em 1629, o quanto durar o mandato. O processo será retomado
princípio segundo o qual a liberdade de opiniões, pa- findo este. Assim, o Parlamentar pode ser preso no
lavras e votos não pode ser objeto de exame perante caso de flagrante por crime inafiançável. Os autos se-
qualquer tribunal, que não seja o próprio parlamento. rão remetidos, dentro de 24 horas, à Casa respectiva,

A experiência britânica influenciou outros povos. para que, pelo voto secr~t.? da maio.ria de se~s mem-
A Constituição americana adotou-a como instrumen- bros, resolva sobre a pnsao e autorize, ou nao, a for-
to capaz de contribuir para a separação e indepen- mação de culpa. (Art. 53, §§ 10a 30).
dência dos Poderes. A França consagrou-a em 1795. Para proteção do mandato, o Parlamentar goza,

A doutrina distingue duas modalidades de imuni- ainda, do privilégio de foro perante o Supremo Tribu-
dade parlamentar: a material, chamada de inviolabilida- nal Federal, que antes de receber a denúncia terá de
de, e a formal ou processual. A primeira está adstrita à obter licença para o processo.
irresponsabilidade civil e penal por opiniõe~, pala.vras e Assim, Sr. Presidente, a Constituição atual re-
votos. n? e~ercfcio do mandato: o fate:> tf~ICO deixa de tornou ao regime vigente na de 1946. Entretanto, na
constituir Crime, porque a nor~a co.nstltuclOnal ~fasta a prática, esta Casa vem indeferindo, sistematicamen-
norma penal., ~ seg~n?a' ~ .Imunlda~de pro~rlam~nte te, os pedidos de licença prévia para processar seus
dita, ao contrario da InViolabilidade, nao exclUI o cnme. membros. Tal elasticidade da imunidade processual,
Ao contrário, pressupondo-o, impede o processo. mesmo quando notórios os casos de envolvimento do

No Brasil, desde a primeira experiência Parlamentar em crimes graves, vem merecendo con-
constitucional, a imunidade parlamentar esteve tinuadas críticas da opinião pública, quiçá proceden-
condicionada à concessão de licença prévia da Casa tes, especialmente quando dela alguns se valem para
respectiva para a instauração da ação penal contra o inibir o processo criminal, e assim dilatar indefinida-
Parlamentar. mente a prescrição, por força de sucessivas reelei-

A Constituição de 1824 admitia a formação de ções. Neste caso, a imunidade acoberta a impunida-
culpa sem prévia comunicação à respectiva Casa. de e com ela se confunde.
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A emenda constitucional, aprovada em primeiro lho, que pretende retirar dele o direito a décimo tercei-
turno no último dia 6, tem por objetivo inverter o procedi- ro salário, férias e jornadas extraordinárias. Tal situa-
mento em vigor: recebida a denúncia, o STF comunica- ção não pode ficar assim. Os trabalhadores têm todo
rá o fato à Casa a que pertença o Parlamentar, e a ação o direito de se articular e reagir.
penal terá curso regular até final sentença. Perduram, Mas é bom que os Deputados da base do Go-
porém, resquícios de condenável corporativismo: por verno façam pequena reflexão. Estive pensando
iniciativa de partido polrtico nela representado e pelo como o Governo, cuja base de sustentação se man-
voto da maioria de seus membros, a Casa poderá a tém fiel e se compõe de mais de quatrocentos Depu-
qualquer tempo sustar o andamento da ação. tados, submete à apreciação desta Casa matéria que

Sr. Presidente, a proposta em tramitação man- visa a retirar direitos históricos e conquistas funda-
tém, corretamente, os delitos de opinião atribuíveis ao mentais, mesmo que mínimas, do trabalhador brasile-
Parlamentar protegidos pela imunidade material. iro em plena véspera de ano eleitoral.
Mas, a nosso sentir, ainda não consegue equacionar Como pode este Governo apresentar proposta
em seus justos e legítimos termos o angustiante pro- dessa natureza sabendo da proximidade das eleições?
blema da imunidade parlamentar processual. É evidente que não é articulada apenas pelo Ministério

Era o que tinha a dizer. do Trabalho, mas também pelo Fundo Monetário Inter-
o nacional. Este Governo sequer se preocupou com os

O ~r. Pe~ro Valada~es, 1 Sup/~n!e ~e trabalhadores, que hoje recebem salários de miséria e
Secretáno, deIxa a cadetra .da pre~/de:;cla, podem perder grande parte de seus direitos; tampouco
que é ocupada p~/o Sr. Emo Baccl, 3 Su- está preocupado com sua base de sustentação, que en-
plente de Secretáno. frentará eleições no próximo ano. O Governo, na verda-

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a de, .com esse p~ojeto, visa essencialmente a cumprir di-
palavra pela ordem ao nobre Deputado Fioravante. retnzes determinadas pelo FMI.

O 'SR. FIORAVANTE (PT - RS. Pela ordem. Sem Sr. Pre:sidente, d~versas ~ezes votamos nesta
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- Casa maténas contránas aos Int~re:sse:s dos traba-
dos, venho à tribuna tecer algumas considerações so- Ihadores, c?~ a reforma da Prevlden.cla, os contra-
bre o projeto de lei que leva a Câmara dos Deputados a tos temporano~de trabalho, e com o dl~c~rso de que
fazer debates e movimenta trabalhadores em todo o era para garantir emprego ao po.vo braSileiro, só que o
País. Refiro-me ao projeto que visa a modificara legisla- desemprego aumenta a cada dia. ._
ção trabalhista, estabelecendo prioridade para contra- Espero que o Parlame.nto, ~ue tem obngaç~o
tos coletivos de trabalho. Se aprovado, será um desas- c,?m o trabalhador deste ~a!s, eVite aprovar maténa
tre, pois os trabalhadores brasileiros perdem conquistas tao cruel. para ~ povo brasllelr?
alcançadas ao longo de uma história de lutas. MUito obngado, Sr. PreSidente.

Gostaria de chamar a atenção desta Casa e es- O Enio Bacci, 3° Suplente de Secretá-
pecialmente do Governo para a forma equivocada rio, deixa a cadeira da presidência, que é
como a matéria está sendo submetida à apreciação ocupada pelo Sr. Aécio Neves, Presidente.
da Câmara dos Deputados. .

Matéria dessa natureza, que interessa ao povo O SR. JAIR MENEGUELLI - Sr. PreSidente,
brasileiro e a milhões de trabalhadores é articulada peço a palavra pela ordem.
nos bastidores dos Ministérios; não pas~ou por deba- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
tes na Comissão de Trabalho, de Administração e a palavra.
Serviço Público; não foi sequer verificada sua consti- O SR. JAIR MENEGUELLI (PT - SP. Pela or-
tucionalidade pela Comissão de Constituição e Justi- dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, passo
ça e de Redação. Na verdade, tal matéria, notada- a ler carta dos trabalhadores da Volkswagen dirigida
mente inconstitucional, foi jogada neste Plenário com aos Srs. Parlamentares:
pedido de urgência e representa golpe às conquistas Minutos atrás, a assembléia dos trabalhadores
históricas do trabalhador. da Volkswagen em São Bernardo do Campo aprovou

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ouvi mani- carta dirigida aos Deputados e à opinião pública, na
festações de Parlamentares da base do Governo, preo- qual afirmam seu "repúdio às tentativas inescrupulo-
cupados com pequenos panfletos distribuídos pelos tra- sas de manipular o drama das demissões de 3 mil
balhadores, nas ruas e nesta Casa, e com algumas fai- companheiros nossos e suas famílias". Estas mano-
xas colocadas pela cidade. Certamente, serão coloca- bras são parte de mais uma iniciativa do Governo
das muitas outras, além de cartazes pelo País afora. FHC de cortar direitos dos trabalhadores e precarizar

É evidente a revolta do trabalhador, que recebe as relações de trabalho em nosso País.
baixo salário, insuficiente até mesmo para pagar o Afirmam que "o acordo que estamos aprovando
aluguel. E de repente surge essa matéria, de afogadi- com a Volks não abre mão de direitos. Estamos entre as
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poucas categorias profissionais que, graças às nossas O SR. ALDO ARANTES (Bloco/PCdoB - GO.
lutas, ainda mantêm direitos que aos poucos vêm sen- Pela ordem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente,
do retirados da classe trabalhadora, a exemplo da ga· mais ou menos duzentos trabalhadores encon-
rantia de emprego até a aposentadoria para portadores tram-se no Auditório Petrônio Portella. Eles querem
de seqüelas de doenças profissionais. Quanto aos nos- ter acesso às galerias. No entanto, foram concedidas
sos salários, diante das perdas generalizadas que os cem senhas aos partidos de oposição.
trabalhadores brasileiros têm sofrido, somos também Está havendo um cerceamento do acesso à
das poucas categorias profissionais que têm consegui- Casa. Portanto, faço apelo a V. Exa para que autorize
do mantêlos relativamente estabilizados". a entrada dessas pessoas nas galerias.

Na Volks, com nossa mobilização, luta, coragem Por outro lado, Sr. Presidente, quero fazer um
e inteligência, apesar da explosão do desemprego e chamamento aos líderes da base governista. É evi-
da profunda crise econômica que o Pafs atravessa, dente o clima de tensão nesta Casa. Temos a infor-
conseguimos preservar os postos de trabalho e asse· mação de que vários Parlamentares de partidos da
gurar investimentos que possam garantir o futuro de base governista estão constrangidos em votar essa
outras tantas famílias que também acabariam vItimas matéria em urgência constitucional. Pela gravidade
da crise de mercado e da mesma reestruturação pro- do problema, pois significa um golpe mortal na CLT e
dutiva, atualmente em execução na empresa". nos direitos dos trabalhadores, seria necessário que

Ao final, afirmam seu apoio às posições defendi- essa matéria fosse amplamente discutida pela socie-
das pela CUT e seus sindicatos em relação ao PL dade e não se tentar impor goela abaixo uma votação
5.483: "Tudo oque esperamos dos representantes do com urgência constitucional.
povo brasileiro é um pouco de respeito. O acordo que Faço, portanto, apelo a V. Ex8 e aos Uderes da
estamos fazendo com a Volks é a prova cabal de que, base para que tenhamos sensibilidade política e
quando os trabalhadores estão mobilizados, o sindi· joguemos essa votação para a frente. Vamos retirar a
cato é forte e organizado. Não há nenhuma necessi- urgência constitucional para que a sociedade
dade de flexibilizar a CLT para que se possa negociar brasileira possa tomar consciência da gravidade da
acordos entre o capital e o trabalho". decisão que se pretende tornar nesta Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Apelo A SRA. ANGELA GUADAGNIN - Sr. Presidente,

para os ilustres Parlamentares a fim de que sejam peço a palavra pela ordem.
brev~s nas comu~icações. Durante o processo de dis· O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
cussao da maténa, ha~erá tempo para que todos os a palavra.
Parlamentares se manifestem. . A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT - SP. Pela or-

O SR. WALFRIDO MARES GUIA - Sr. Presl- demo Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, esta
dente, peço a palavra pela ordem. Casa, por ser um órgão polltico, tem vida interna muito

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa intensa. Normalmente há reuniões de Comissões, ple-
a palavra. nárias, audiências públicas, e agora mesmo foi citada a

O SR. WALFRIDO MARES GUIA (PTB - MG. conferência sobre educação. Tivemos audiências públi-
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, cas ontem e hoje; amanhã teremos seminários e encon-
gostaria de comunicar ao Plenário a realização da 11 tros discutindo saúde mental, Estatuto do Idoso e fiscali-
Conferência Nacional de Educação, Cultura e Des- zação, entre outros projetos de lei que estão tramitando.
porto, que se iniciou ontem, pela manhã, e se encer- Entretanto, hoje, pela situação que estamos vivendo
rará hoje às 18h. Temas relevantes foram discutidos com a discussão de um projeto de lei que mexe com a
sistematicamente em seis plenários: a escola pública vida de tanta gente, é lógico que o clima político desta
como meio de inclusão social, melhoria de qualidade, Casa esteja totalmente alterado.
formação de professores, distribuição da bolsa esco- Nossa preocupação é, considerando a importância
la. A comunidade acadêmica está envolvida na impor- do projeto de lei que está para ser discutido, que os
tante discussão, por iniciativa da Comissão de Educa- Deputados, representantes do povo, tomem cuidado e
ção, Cultura e Desporto. atentem para o fato de que esse projeto de lei representa

Convido os que têm interesse em acompanhar a perda do direito dos trabalhadores, representa a volta
mais de perto esses assuntos para o encerramento da escravidão. Que cada Deputado não desrespeite o
da 11 Conferência Nacional de Educação, Cultura e voto do eleitor por conta de um acordo de Lideranças ou
Desporto. pela vontade do Govemo Federal.

O SR. ALDO ARANTES - Sr. Presidente, peço VI- ORDEM DO DIA
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
a palavra. DEPUTADOS:
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RORAIMA

Alceste Almeida PL

Francisco Rodrigues PFL

Luciano Castro PFL

Luis Barbosa PFL

Presentes de Roraima : 4

AMAPÁ

Sérgio Barcellos PFL

Presentes de Amapá : 1

PARÁ
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Bloco

PUPSL

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PFUPST

Anlvaldo Vale

Gerson Peres

Giovanni Queiroz

Haroldo Bezerra

José Priante

Raimundo Santos

Renildo leal

Socorro Gomes

Vic Pires Franco

Zenaldo Coutinho

Presentes de Pará: 10

AMAZONAS

AtUa Lins

Dr. Gomes

Euler Ribeiro

Francisco Garcia

Luiz Fernando

Presentes de Amazonas : 5

RONDONIA

Confúcio Moura

Eurrpedes Miranda

Expedito Júnior

Nilton Capixaba

Presentes de Rondonia : 4

ACRE

IIdefonça Cordeiro

João Tota

Márcio Bittar

Sérgio Barros

Zila Bezerra

Presentes de At:.re : 5

PSOB

PPB

POT

PSOB

PMDB

PL

PTB

PCdoB

PFl
PSOB

PFL

PL

PFL

PFL

PPB

PMOB

PDT

PSOB

PTB

PSDB

PPB

PPS

PSOB

PTB

POT/PPS

PUPSL

PSB/PCDOB

PFUPST

PFUPST

PUPSL

PFUPST

PFLlPST

PDT/PPS

PDT/PPS
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Partido B'oco

PARAIBA

Annando Abllio PSDB

Carlos Dunga PTS

Domiciano Cabral PSDB

Efraim Morais PFL PFLlPST

Enivaldo Ribeiro PPB

Presentes de Paraíba : 5

PERNAMBUCO

Clementino Coelho PPS PDTlPPS

Gonzaga Patriota PSB PSB/PCOOB

Inocêncio Oliveira PFL PFUPST

João Colaço PSOB

Joaquim Francisco PFL PFUPST

José Chaves PMDB

José Múclo Monteiro PSDB

Luciano Bivar PSL PUPSL

Luiz Piauhyllno PSDB

Maurílio Ferreira Lima PMOB

Pedro Corrêa PPB

Salatiel Carvalho PMDB

Presentes de Pernambuco : 12

ALAGOAS

Divaldo Suruagy PST PFUPST

Helenildo Ribeiro PSDB

Regis Cavalcante PPS PDT/PPS

Presentes de Alagoas : 3

SERGIPE

Augusto Franco PSDB

Cleonâncio Fonseca PPB

Ivan Paixão PPS PDT/f-P';

Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB

Sérgio Reis PTB

Tânia Soares PCdoB PSB/PCOOB

Presentes de Sergipe : 6

BAHIA

Ariston Andrade PFL PFUPST

Claudio Cajado PFL PFUPST

Félix Mendonça PTB

Frandstõnlo Pinto PFL PFUPST

Geddel Vieira lima PMDB

Jairo Carneiro PFL PFUPST

João Carlos Bacelar PFL PFUPST
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Partido Bloco

I

BAHIA

João Leão "'fJ~

Jonival Lucas Junior PMDB

José Rocha PFL PFUPST

Jutahy Junior PSDB

Leur Lomanto PMDB

Milton Barbosa PFL PFUPST

Paulo Magalhêes PFL PFUPST

Pedro lrujo PFL PFUPST

Reglnaldo Germano PFL PFUPST

Saulo Pedrosa PSDB

Urslcino Queiroz PFL PFUPST

Presentes de Bahia: 18

MINAS GERAIS

Aécio Neves PSDB

AntOnio do Valle PMDB

Aracely de Paula PFL PFUPST

Bonifácio de Andrada PSDB

Cabo Júlio PST PFUPST

Cleuber Carneiro PFL PFUPST

Danilo de Castro PSDB

Eduardo Barbosa PSDB

Elias Murad PSDB

Eliseu Resende PFL PFLIPST

Glycon Terra Pinto PMDB

Hélio Costa PMDB

Herculano Anghinettl PPB

JoAo Magalhaes PMDB

José MilitA0 PTB

Lael Varella PFL PFUPST

Maria Lúcia PMDB

Mário Assad Júnior PL PUPSL

OdelmoLeão PPB

Ollmplo Pires PDT PDTlPPS

Paulo Delgado PT

PhiiernuiI t\UOrigu6:> Pi... PUPSL

Romel Anizio PPB

Ronaldo Vasconcellos PL PUPSL

Saulo Coelho PSDB

Silas Brasileiro PMDB

Vittorio MedioU PSDB

Walfrido Mares Guia PTB

Presentes de Minas Gerala : 28
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Bloco

EsplRITO SANTO

João Coser

José Carlos Elias

José Carlos Fonseca Jr.

Marcus Vicente

Ricardo Ferraço

Rita Camata

Presentes de Espírito Santo : 6

RiO DE JANEIRO

Aldir Cabral

Alexandre Cardoso

Candinho Mattos

Carlos Nader

Dr. Heleno

Eber Silva

Fernando Gabeira

lédio Rosa

Itamar Serpa

Jair Bolsonaro

João Mendes

Joêo Sampaio

José Egydlo

Laura Carneiro

luisinho

Márcio Fortes

Paulo de Almeida

Paulo Feljó

Reinaldo Gripp

Simão Sesslm

Valdeci Paiva

Wan~e;';ey iloar:iils

Presentes de Rio de Janeiro : 22

SÃO PAULO

André Benassi

Antonio Cartos Pannunzlo

Arnaldo Madeira

AryKara

Bispo Wanderval

Celso Russomanno

Chico Sardelll

Clovis Volpi

Coraucl Sobrinho

PT

PTB
PFL

PPB

PPS

PMOB

PFL

PSB

PSOS

PFL

PSDB

PST

PT

PFL

PSOS

PPB

PFL

POT

PFL

PFL

PPB

PSOB

PFL

PSDB

PL

PPB

PSL

PSB

PSDB

PSDB

PSDB

PTB

PL

PPB

PFL

PV
PFL

PFUPST

POT/PPS

PFUPST

PSB/PCDOB

PFUPST

PFUPST

PFLlPST

PFUPST

PDT/PPS

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PUPSL

PUPSL

PS3/PC006

PUPSL

PFUPST

PFUPST
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GOIÁS

Pedro Chaves

Roberto Balestra

Ronaldo Caiado

Zé Gomes da Rocha

Presentes de Golãs : 8
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Panldo

PMDB
PPB
PFL

PMDB

Quinta-feird 22 59673

Bloco

PFlJPST

MATO GROSSO DO SUL

Manoel Vitória

Marçal Filho

Nelson Trad

Presentes de Mato Grosso do SUl : 3

PARANÁ

Abelardo Lupion

AlIonso Calnargo

Airton Roveda

Alex Canzlani

Basilio Villanl

Gustavo Fruet

Iris Simões

Ivanlo Guerra

José Carios Martinez

José Janene

Luciano Pizzatto

Nelson Meurer

Odílio BalbinotU

Oliveira Filho

Osmar Serragllo

Santos Filho

Werner Wanderer

Presentes de Paranã : 17

SANTA CATARINA

AntOnio Carlos Konder Reis

Edlnho Bez

Edison Andrino

EnlVollolinl

Hugo Biehl

JoSo Plzzolatti

Luci Choinacki

Paulo Gouvêa

Pedro Bitlancourt

Renato Vianna

Vicsnle Caropreso

Presentes de Santa catarina : 11

PT

PMDB

PTB

PFL
PSOB

PTB

PSDB
PSDB

PMDB

PTB

PFL

PTB
PPB

PFL

PPB

PSDB
PL
PMDB

PFL
PFL

PFL
PMDB

PMDB
PPB
PPB

PPB

PT
PFL

PFL
PMDB

PSDB

PFlJPST

PFlJPST

PFUPST

PLJPSL

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PFLJPST
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Partido Bloco

RIO GRANDE DO SUL

Airton Dipp PDT PDT/PPS

Alceu Collares POT POT/PPS

Augusto Nardes PPB

Edir Oliveira PTB

Enio Bacci POT PDT/PPS

Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCDOB

Fetter Junior PPB

Jarbas Lima PPB

Lufs Carlos Heinze PPS

Marcos Rolirn PT

Mendes Ribeiro Filho PMDB

Nelson Marchezan PSDB

Osmar Terra PMDB

Osvaldo Biolchi PMDB

Pompeo de Mattos POT PDT/PPS

Roberto Argenta PHS

Telmo Kirst PPB

Veda Crusius PSDB

Presentes de Rio Grande do Sul: 18

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A lista de presença registra o

comparecimento de 257 s~;;utados.
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O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço a O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Pela ordem.
palavra pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, baseado nos

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa art. 96 e 264 do Regimento Interno, devo dizer que, pela
a palavra. minha experiência na Câmara dos Deputados, verifi-

O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB _ BA. quei algumas relações tensas, de atrito, entre o serv~o

Pela ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, d~ segurança da Casa e os.Deputados, tanto na Comls-
gostaria de fazer uma indagação a V. Ex<' Estamos to- sao de Trabalho quanto hOJe nos corredores.
mando conhecimento de que acha inadequado o regi- Obviamente, é preciso zelar pela segurança da
me de urgência constitucional para esta matéria. O U- Instituição, e os funcionários cumprem ordens no que
der do PMDB também o considera inadequado e, ao se refere à entrada ou não de pessoas na Casa. Po-
que consta, estaria disposto a encaminhar sua ban- rém, o que me preocupou foi a maneira, a atitude, a
cada à obstrução. Os Uderes de todos os partidos postura arrogante de alguns integrantes da Seguran-
oposicionistas fizeram a mesma coisa. O Uder do ça relativamente aos Deputados. A relação entre ser-
PTB, Deputado Roberto Jefferson, ontem, fez algo vidores da Segurança e Deputados está um pouco
semelhante. desnivelada. Chamo a atenção de V. Ex<' ainda para o

Sendo assim, qual a orientação que V. Ex<' pen- fato de que ta~s ati~~des_foram tomadas por al~umas
sa em dar agora, nesta sessão, para o encaminha- pessoas sem Identiflcaçao, sem o crachá da Camara
mento desta matéria sob o impacto da urgência cons- dos Deputados.
titucional, que estaria ainda prevalecendo? Espero que V. Ex<', como Presidente desta Insti-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Respon- tuição, separe o joio do t~igo. ~ão esto~ denunciando
do a V. Ex<', Deputado Haroldo Lima, dizendo que esta toda a seguran~, mas sim atitudes acmtosas, pr.epo-
Presidência, não em relação a esta matéria especifi- tentes. em relaçao aos ~eput~do~, como se estlves-
camente - e V. Ex<' é testemunha disso em inúmeras sem nivelando-os por baiXO. Nao tive nenhum proble-
reuniões do Colégio de Uderes das quais tem partici- ma co~ os ~egu~ança~, mas observ~i atitudes que
pado -, tem desestimulado o encaminhamento de ur- nunca tmha VistO, Inc~uslv: certa ousadia por parte de
gências constitucionais a esta Casa, sobretudo em alguns membros - nao sao todos - da Segurança no
matérias que demandem debates mais aprofunda- trato com os Deputados.
dos. Essa tem sido uma regra na atuação desta Presi- Peço a V. Ex<' que examine essa questão com
dência, assim como a busca de inibir a edição de me- extrema delicadeza, com cuidado, para que não te-
didas provisórias. Acho que o tempo de discussão da nhamos um ambiente tenso nem de disputa física
matéria é relevante, até para que, na votação, o méri- dentro da Casa, principalmente envolvendo o corpo
to vencedor seja o mais adequado. Mas a Presidência administrativo e os Parlamentares. Afinal de contas,
da Casa tem a função de cumprir o Regimento. esta é a Câmara dos Deputados.

V. Ex<' se refere a manifestações políticas, as O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado
quais reconheço adequadas e corretas, mas cabe à José Genoíno, recebo essa contribuição de V. Exa ao
Presidência, não havendo retirada da urgência ou al- bom andamento dos trabalhos e da relação entre Par-
guma outra manifestação regimental, iniciar a Ordem lamentares e aqueles que cuidam das condições para
do Dia, o que já fez, e abrir a discussão da matéria, que os Deputados possam trabalhar.
passando a .dar ~ palavra a uma lista extensa de Par- V. ExB conhece este Presidente e sabe do espíri-
lamentares Inscntos. to democrático e da disposição permanente de trazer

Cabe à Presidência, terminada a sua ação polí- para esta Casa o debate sobre os ternas mais varia-
tica, administrativamente, cumprir o Regimento Inter- dos e mais complexos.
no.. ~ortanto, após conceder a palavra ao Líder que a O SR. JOSÉ GENOfNO - Isso é verdade.
s~hc~ou.I~~o. depoi~ de V~ Exa, a inte~ção da Presi- O SR. PRESIDENTE (Aécio N ) _ P .
dencla e mlClar a dlscussao da matéria, chamando, essa boa relação é fu d t I eves ara ISSO,

pela ordem, os Parlamentares que para discuti-Ia se . n amen a.
inscreveram. Esteja certo de que recebo o alerta de V. Exa

O SR JOSÉ GENOíNO P como uma contribuição para que a Presidência possa

d S P
· 'd t - eço a palavra pela aprimorar ao máximo a relação entre o corpo funcio-

oI' em r. resl en e. I d' . na a Casa e os Parlamentares, para o que, tenho
O SR. PRESIDENTE (AécIO Neves) - Tem V. Exa certeza, contarei, COITlO a Casa tem contado até hoje,

a palavra. com a contribuição da esmagadora maioria dos Srs.



O Sr. Deputado Alexandre Cardoso le
vantou, em sessão do último dia 19 de no
vembro, questão de ordem acerca do Projeto
de Lei n° 5.483, de 2001, na qual S. Exa ar
gumentava que a proposição em causa esta
ria em desacordo com a norma inserta no
art. 24, inciso XII, da Constituição Federal.

Embora se trate de relevante questão
jurídica, esta Presidência verifica que não
foi suscitada na questão de ordem qualquer
dúvida sobre interpretação do Regimento,
em sua prática exclusiva ou relacionada
com a Constituição Federal, escopo regi
mental das questões de ordem.

Assim, entendo que a questão deverá
ser dirimida por meio dos pareceres das Co
missões, especialmente da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, e pelo
debate em plenário, não cabendo ao Presi
dente, em decisão de questão de ordem,
formular juízo sobre a constitucionalidade
do conteúdo do projeto em apreciação, já
que, nesse passo, a competência regimen
tal restringe-se às questões procedimentais.
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Parlamentares. Recebo de forma muito positiva a su- É evidente que hoje muito se avançou na reu-
gestão e o alerta de V. Exa, Deputado José Genoíno. nião da bancada, mas algumas questões ainda preci-

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA - Sr. Presidente, sam ser esclarecidas. Se postergarmos um pouco
peço a palavra para uma Comunicação de Liderança, mais a votação da matéria, teremos oportunidade de
pelo PMDB. deixar claro, no debate que faremos com a opinião

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.~ pública, que este projeto pode ter alguns méritos.
a palavra. Sr. Presidente, diante disso, a bancada do

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (pMDB _ BA. PMDB decidiu -: n_a condição de Lí~er, sou apenas i~-

Como Uder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, té~rete ?~ poslçao do P~DB - nao v~tar a ~aténa
Sras. e Srs. Deputados, talvez não seja este o mo- hOJe. Solicita a compreensao dos demais partidos da
mento adequado da sessão para que me manifeste base de sustentação e manifesta o claro desejo de
na condição de Líder do PMDB. No entanto, acho um tê-los nessa mesma posição, além de pedir, Sr. Presi-
dever de lealdade sobretudo com os demais Líderes dente, sua compreensão. Acreditamos que, se con-
e companheiros q~e integram a base de sustentação cluirmos a discussão hoje e retardarmos a votação da
do Governo Fernando Henrique Cardoso, trazer posi- matéria por mais uma semana, teremos condições,
ção que considero de alguma relevância exatamente quiçá, de votá-Ia na terça-feira com um grau de con-
quando as articulações para esta votação se iniciam. vencimento e esclarecimento muito maior, o que per-

A bancada do PMDB se reuniu hoje pela manhã, mitirá aos Srs. Pa~a~entares faz~-Io .no exercício ple-
com as honrosas participações dos Deputados Ney Lo- no das suas convlcçoes e consclenclas.
pes e José Múcio Monteiro e do nosso colega Parla- Portanto, mesmo não sendo a hora, anteci-
mentar Ministro Francisco Dornelles, para debater pro- po-me em dizer que, se esta matéria for a voto hoje, a
jeto que tramita na Casa versando sobre alteração de bancada do PMDB estará em obstrução.
dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa

No início dos debates, percebemos, de forma passa a ler decisão sobre questão de ordem formula-
clara, a existência de muitas resistências e legítimas da na sessão de ontem pelo ilustre Deputado A1exan-
dúvidas que permeavam o espírito e a mente de cada dre Cardoso:
um dos Srs. Parlamentares, todos preocupados em
votar nesta Casa matéria que beneficie o trabalhador
brasileiro, o qual, em última análise, deve ser sempre
o maior beneficiado das nossas decisões.

O debate demonstrou aquilo que todos sabe
mos: quão salutar é debater! Muitas dúvidas foram
esclarecidas. O Ministro Francisco Dornelles, com
sua habitual habilidade; os Deputados José Múcio
Monteiro e Ney Lopes, competentes, elucidaram al
guns questionamentos dos Srs. Parlamentares.
Entretanto, ficou patente para nossa bancada que
ainda precisamos de um pouco mais de tempo, para
não votarmos de forma açodada matéria de tamanha
importância e relevância para o Brasil e os trabalha
dores brasileiros.

Gostaríamos de mais tempo para o debate das
idéias, a troca de opiniões, sobretudo para tirarmos
dúvidas que ainda permeiam o pensamento de al
guns Parlamentares do PMDB.

Nessa direção, Sr. Presidente, fiz ver aos dema
is partidos da base de sustentação, pedindo-lhes
compreensão, que o PMDB não se sentia e não se
sente em condições de votar esta matéria na tarde de
hoje, por não ter ainda convicção total a respeito do
mérito.
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Essa é a decisão, por mim assinada, da Presi- nhum direito trabalhista garantido em qualquer legis-
dência. lação. Os direitos constitucionais são preservados.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presiden- O que se quer, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
te, peço a palavra pela ordem. tados, é flexibilizar a legislação e permitir que os acor-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. dos coletivos sejam referendados pela Justiça do Tra-
Ex8 a palavra. balho - nada mais do que isso; apenas uma opção.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB - Acordo existe quando as duas partes concordam. Se
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vou re- não há entendimento entre as partes, não há acordo.
correr da decisão de V. ExB, porque entendo que a Além do mais, a inconstitucionalidade poderá ser
matéria é inconstitucional e fere o principio funda- questionada em qualquer instância, pela OAB e de-
mental do financiamento da seguridade social. mais órgãos representativos.

V. Exa entende que o parecer da Comissão de Trata-se de um avanço - semelhante ao que já
Constituição e Justiça iria dirimir a dúvida, mas acho existe na França, na Alemanha, na Espanha e em tan-
que é competência da Mesa fazê-lo em matéria cons- tos outros países - e de objetivo perseguido pela
titucional. Organização Internacional do Trabalho.

Por isso, recorro à Comissão de Constituição e Sr. Presidente, é lamentável o Brasil não poder
Justiça e de Redação. preservar os empregos neste momento. Esse projeto

Muito obrigado. não cria empregos, mas os preserva. Além disso, for-
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa !alece os sindicatos, tornando-os peças fundamenta-

aceita o recurso de V. ExB e, inclusive, reitera a forma IS nos acordos.
correta como V. Eil efetuou a questão de ordem. Con- Nós, do Partido da Frente Liberal, com todo res-
tudo, o parecer da Comissão de Constituição e Justi- peito à Liderança do PMDB, tentaremos votar a maté-
ça é o instrumento sobre o qual o Plenário se mani- ria. Isso é bom para a Casa. Cada L1der manifestará
festa, ~oncordando com ele ou não. Assim, dirime-se sua opinião, como estou fazendo agora, dizendo se é
a questão da constitucionalidade. Mas a Mesa acata o contra ou a favor do projeto. Não vejo nada demais
recurso de V. ExB e o encaminha à Comissão de nisso.
Constituição e Justiça e de Redação. O tempo vai mostrar que a classe trabalhadora

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, será beneficiada pelo projeto, que não elimina direito
peço a palavra para uma Comunicação de Liderança, algum, nem altera substancialmente a CLT. Ele não
pelo Bloco Parlamentar PFUPST. modifica FGTS, direitos constitucionais, legislação

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. complementar, vale-transporte, tfquetealimentação,
Ex8 a palavra. programas de saúde e segurança. Em que o projeto

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - prejudicará a classe trabalhadora? Em nada.
PE. Como L1der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- Ele vai beneficiar o trabalhador, porque acordo
dente, Sras. e Srs. Deputados, ouvi atentamente a ar- coletivo não será mais questionado na Justiça do Tra-
gumentação do L1der do PMDB, Deputado Geddel Vi- balho. Queremos que, no momento de crise, empre-
eira Lima, por quem tenho muito apreço e considera- sas tenham condições de dialogar. E não venham me
ção, e entendo as razões expostas por S. Ex8 dizer que o projeto possibilitará acordo individual.

No entanto, nós, do PFL, do PSDB, do PPB e do Não! Os acordos serão coletivos e feitos por intermé·
PTB, entendemos que essa matéria está pronta para dio dos sindicatos. Isso vai estimular a criação de sin-
ser votada, na medida em que é fruto de amplo enten- dicatos fortes e atuantes, que defendam o interesse
dimento entre os Relatores das Comissões de Traba- dos seus sindicalizados.
lho, de Administração e Serviço Público e de Consti- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este pro-
tuição e Justiça e de Redação, Deputados José Múcio jeto é um avanço para o Pais, porque moderniza as
Monteiro e Ney Lopes, respectivamente. instituições trabalhistas no Brasil e faz com que a

Sr. Presidente, o novo texto exclui qualquer pos- classe trabalhadora disponha de mais um instrumen-
sibilidade de argüição sobre inconstitucionalidade. A to. Como disseram os Deputados Ney Lopes e José
boa técnica legislativa está presente e, além do mais, Múcio Monteiro, que me antecederam, é mais uma al-
explicita que, na ausência de acordo coletivo entre as ternativa para que o trabalhador defenda os seus di-
partes, prevalece a legislação trabalhista. Não se reitos. Nada novo estabelecemos, apenas criamos
muda nenhum dispositivo da CLT, não se suprime ne- mecanismo para que alguma questão possa ser ne-
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gociada coletivamente, desde que não fira direito já o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Mas a
conquistado. Mesa não tem conhecimento dele, Deputado.

Sr. Presidente, é inaceitável que o projeto conti- Concederei a palavra exclusivamente aos Srs.
nue, trav~ndo a pauta de votação. Somos a favo~ d~ Uderes partidários.
v~ta-Io aJnd~ hOJe. É bom para o PaIs, para a Instltul- O SR WALTER PINHEIRO _ S P 'd
çao e a Naçao! . r. resl ente,

O SR. JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA _ Sr. Presi- ~:r~ ~fa'avra para uma Comunicação de Liderança,

dente, peço a palavra para uma questão de ordem. .
O SR PRESIDENTE (Aéc' N ) _ li V Exa O SR. PRESIDENTE (AéciO Neves) - Tem V. Exa

• 10 aves em. a palavra.
a palavra.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB _. O SR. ~~LTER PINHEIRO (PT -: BA. Como u-
MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presi- der. Sem revlsao do orador.):: Sr.. PreSidente, Sras. e
dente, o Deputado Inocêncio Oliveira acabou de S~. Deputados, a p~nderaçao feita n:sta tarde pelo
anunciar que há parecer do Relator Ney Lopes na Co- lIder do PMDB, .p~rtldo de sustentaçao do Governo,
missão de Constituição e Justiça e de Redação. Sou leva-nos - e sen.a Importante que as Sras. e os Sr~.
membro titular daquela Comissão, e hoje procuramos Deputados refl~tlssem -, como Parlamento, a con~l-
saber da existência de parecer encaminhado por S. derar a ~ecessldade desse atropelo, de vota~ maténa
Exa com relação ao projeto de lei do Executivo. Até o a respeito da qual sequer a Casa, nos 45 dias e até
momento, não foi entregue por S. Exa. agora, teve acesso a parecer anunciado por determi-

Quero saber se o Relator entregou realmente o nado partido. Ainda depende do ~ron~n~ia~e~to do
parecer, porque a própria Comissão dele não tem co- Relator. Ne":l avulso a este Ple.ná~lo fOi dlstnbUldo. ?
nhecimento. Se não há ainda parecer, Sr. Presidente, Relator deSignado pela ~o~ISsao de ~rabalho Já
V. ExB terá de nomear um Relator em plenário, em apresentou parecer. Há anun_clo de r~latóno elabora-
substituição à Comissão, que não se pronunciou. Po- do p~r ~utro Deputado que nao o deSignado por essa
derá até não ser esse Relator que V. ExQ nomeará. Comlssao.
Como, nesse caso, pode existir parecer do Deputado Portanto, é nessa seara de confusão que alguns
Ney Lopes, já de conhecimento de todos, e não da têm insistentemente afirmado que a proposta não re-
Comissão de Constituição e Justiça? tira nenhuma conquista dos trabalhadores e não alte-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Esclareço rará concretamente a vida deles. Ora, se não vai alte-
a V. Exa, Deputado José Antonio Almeida, até aprovei- rar a vida de trabalhadores, se não retira conquistas,
tando para informar qual será o procedimento dessa por que não manter o arcabouço legislativo que existe
votação. A partir do momento em que o projeto for co- no atual cenário? Qual a intenção real deste projeto?
locado em votação, o requerimento de retirada de pa- Transformar acordos coletivos em peça que se sobre-
uta será apreciado antes dele e submetido ao Plená- põe a toda uma legislação produzida nesta Casa não
rio. Se for aprovado, obviamente a matéria sairá de por iniciativa de Parlamentares, nem do Executivo,
pauta. Se mantido, darei a palavra aos Relatores, que mas por determinação muito clara de dispositivos
proferirão parecer em plenário. Se o Uder Inocêncio constitucionais.
Oliveira referiu-se ao entendimento, certamente S. Conforme decidiu o Constituinte, é necessária a
ExB tomou informalmente conhecimento dele. Mas o aprovação de lei ordinária para que alguns dispositi-
parecer s6 surgirá no momento em que for proferido vos constitucionais tenham eficácia. Sras. e Srs. De-
pelo Relator de plenário. putados, o que esta Casa fez foi aprovar um conjunto

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Apenas de leis para cumprir determinação constitucional.
para esclarecer, Sr. Presidente: não há parecer do Agora o que querem? Uma lei que negue todo esse
Deputado Ney Lopes sobre o assunto? conjunto de leis elaborado por este Parlamento, que

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não. Até o obedece exatamente à orientação constitucional.
momento, a Mesa não tem conhecimento dele. A Por essa razão, muitos têm insistido na tese da
Mesa dará a palavra ao Relator, que poderá proferir inconstitucionalidade e da inconsistência desta maté-
parecer em plenário. ria. Não é sem razão que juIzes e advogados traba-

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Deveria ha- Ihistas e até Ministros do Supremo Tribunal Federal já
ver divulgação de avulso, para conhecimento da se posicionaram publicamente contra a sua constitu-
Casa. cionalidade.
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Pergunto a V. Ex8
, Sr. Presidente, que tem com mente os Deputados da base do Governo para uma

afinco buscado nas reuniões de Uderes eleger con- reflexão. Alguns nos corredores têm-nos dito que é
junto de matérias prioritárias para o bom funciona- imposslvel votar esta matéria. Há outras questões im-
mento do País, e até para cumprirmos a Sessão Le- portantes sobre as quais nos poderíamos debruçar,
gislativa que se encerrará em 15 de dezembro: como quanto à perspectiva da retornada do crescimento.
poderão essas matérias, fundamentais para a Nação, Sr. Presidente, pelo exposto, não restará ao Par-
estar submetidas a uma lógica que tranca a pauta de tido dos Trabalhadores nenhuma outra opção a não
votações? Por que é essencial flexibilizar as regras ser evitar a votação desta matéria nesta tarde. Por
trabalhistas? isso, o Partido dos Trabalhadores estará em obstru-

Esse mesmo setor já possibilitou essa tal flexibi- ção nesta sessão. E mais: se é intenção do Governo
Iização, como contratos temporários, banco de horas, dizer que resolve problemas da economia com este
comércio aberto aos domingos. projeto, também vamos obstruir outras matérias,

Qual foi o resultado desse pacote de moderni- como as relativas à peça orçamentária.
dade? O aumento da economia informal. Não há ne- Muito obrigado.
nhum tipo de crescimento da economia. Esqueçamos O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
o mundo do trabalho, os trabalhadores e até o desem- a palavra ao ilustre Deputado Jutahy Junior, para uma
prego. Vamos então raciocinar de acordo com a eco- Comunicação de Liderança, pelo PSDB.
nomia e a lógica de mercado de que tanto falam? O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Como Lf-
Apresentem-me um dado referente ao crescimento der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o País
do comércio depois dessas medidas aplicadas. Qual inteiro está atento à decisão que a Câmara dos Depu-
foi, efetivamente, o crescimento da indústria? A nossa tados vai tomar a partir de hoje com referência à flexi-
indústria retomou o seu patamar de crescimento por bilização da CLT.
causa do banco de horas, do contrato temporário, da Um partido como o PSDB, socialdemocrata,
flexibilização já aprovada em projetos anteriores? tem como norte da sua atuação a preocupação com o
Onde estão esses dados? A indústria tem dado sinais emprego, base de sustentação da tese de fundação
de cansaço. do nosso partido. Jamais poderíamos admitir qual-

Não se trata de mão-de-obra no Brasil - é bom quer solução que implicasse risco de perda de em-
deixar isso muito claro, Deputado Fernando Gabeira prego para quem quer que fosse. Fragilizar a atuação
-, uma das mais baratas do mundo. Não podem ser sindical e impedir a livre negociação seria algo inad-
computados a esse valor da mão-de-obra o insuces- missível e contrariaria, de forma absoluta, a concep-
so da economia e a incapacidade da retomada do ção da fundação do nosso partido.
crescimento. São outros fatores que este Governo to- O PSDB recebeu a proposta do Governo, enca-
pou não debater, como a reforma tributária. minhada por sugestão do Ministro Francisco Dornel-

Esse valor é que deveria ser discutido como les, com a atenção devida. Procurou estudar o assun-
componente central. O custo do capital e a alta taxa to, debateu-o na sua bancada, analisou todas as con-
de juros deveriam ser atacados para responder à ne- seqüências e, por intermédio do seu Relator, Deputa-
cessidade concreta. Essas medidas teriam de ser do José Múcio Monteiro, buscou garantias absolutas
adotadas para que o crescimento fosse retomado. para que o emprego não fosse prejudicado. É impor-
Não deveriam pensar em taxa de juros a 19% ao ano. tante que as pessoas que nos estão ouvindo saibam

Portanto, computar como sendo responsabilida- exatamente o que está ocorrendo.
de dos trabalhadores o insucesso desse atual cenário Sr. Presidente, recebi um panfleto afirmando
econômico é uma irresponsabilidade que não tem ta- que se estava modificando a legislação para prejudi-
manho. Mais urna vez, aumentando o nível de precari- car e tirar garantias dos trabalhadores. Diziam nesse
edade no mercado de trabalho, aumentando a vulne- panfleto que não mais existiriam o décimo terceiro sa-
rabilidade dos trabalhadores, fragilizando as rela- lário, o auxílio-maternidade e não mais haveria dife-
ções, o Governo não vai de forma nenhuma reaque- rença entre o salário noturno e o diurno. Todas essas
cer a economia. Vai, sim, favorecer, como dizia muito questões não serão atingidas pela matéria que esta-
bem o Deputado Babá, que caminhemos para urna si- mos votando, porque infringiriam as normas estabele-
tuação como a da Argentina: lá, hoje, de cada dez em- cidas no art. 7° da Constituição.
pregos, oito são informais. Sr. Presidente, fui Constituinte e me orgulho mu-

O Partido dos Trabalhadores entende que o fun- ito da Constituição de 1988. Todas as garantias socia-
damental neste exato momento seria chamar aberta- is estão preservadas. Não se pode ferir qualquer le-
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gislação complementar. A hierarquia das leis não per- Sr. Presidente, um partido como o nosso, o
mite que uma lei ordinária confronte-se com uma lei PSDB, que defende o crescimento econômico, a esta-
complementar; se existir esse conflito, prevalecerá a bilidade da moeda, que tem a noção da responsabili-
lei complementar. dade fiscal, que tem a compreensão da necessidade

A CLT continuará a vigorar, exceto quando o sin- do crescimento e do emprego, não tem nenhuma difi-
dicato dos trabalhadores e o patronal concordarem culdade de votar esta proposta.
em que, no assunto específico que não fira a Consti- Este projeto moderniza as relações de trabalho.
tuição, lei complementar ou tema previdenciário, vale- O PSDB tem condição de deliberar hoje a urgência
rá o que for estabelecido entre as partes. constitucional da matéria, que já é do conhecimento

Dou um exemplo claro, para termos idéia do que da Casa, para que ele tenha condições de ser votado.
ocorre na realidade. Não deixo de reconhecer a extra- Sr. Presidente, aceitamos as ponderações do
ordinária importância da CLT quando da sua concep- PMDB, mas encaminharemos o debate para que a
ção, mas ela é de 1943, época em que o Brasil era ru- matéria seja votada hoje. Temos absoluta certeza de
ral, pré-industrial, e os sindicatos praticamente inexis- que a proposta do Ministro Francisco Dornelles, que a
tiam, e os que havia eram frágeis. defendeu tão bem em pronunciamentos e entrevistas,

Hoje o País tem uma nova realidade industrial. vai contar com o apoio da nossa bancada.
Os sindicatos passaram a ter presença, voz, força. O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente,
Isso tudo cria condições de não se permitir mais que peço a palavra pela ordem.
cada detalhe da negociação esteja presente numa lei O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. [x8

rígida, que decide até qual é o horário noturno - a lei a palavra.
diz que é de 52 minutos e 30 segundos. Isso não pode O SR. FERNANDO GABEIRA (PT - RJ. Pela or-
continuar ocorrendo. As pessoas e os sindicatos têm demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vou
condição de negociar o horário noturno de uma hora. . tentar formular esta questão da melhor maneira pos-
Não se vai reduzir o salário de quem quer que seja, sível. Segundo o nosso Regimento Interno, votação
porque a Constituição determina que se remunere por meio de chamada nominal só pode ser realizada
mais pela realização do trabalho à noite. em caso de pane nos instrumentos eletrônicos ou de

No Brasil, está crescendo, principalmente no impeachment.
Nordeste, o setor hoteleiro e de turismo, que é sazo- Fui informado de que milhões e milhões de pan-
nal e tem situações nítidas de picos de clientes num fletos estão circulando e vão circular, nos próximos
determinado período. Não é possível não se permitir dias, por todo o País, mostrando a posição dos Depu-
que haja negociação que flexibilize as férias. Hoje a tados nesta votação. Infelizmente, fui injustiçado, por-
CLT só permite férias contínuas. que eles me mostram como se eu tivesse votado de

Será que nos sindicatos, diante da necessidade certa maneira, quando me encontrava ausente do
do trabalho e do emprego, não podem conversar e de- plenário.
cidir que essas férias podem ser divididas em duas ou Pergunto a V. Exa se é possível que essa vota-
três vezes? Qual é o impedimento e o risco para o em- ção seja feita por chamada nominal para que cada
prego e para o sindicato dos trabalhadores nessa Deputado possa expressar sua posição de maneira
questão? Como há possibilidade de abusos, foi feita inequívoca e dizendo claramente a seu eleitorado
uma redação pelo Deputado José MúCio Monteiro, já qual foi seu voto. De outra maneira, ficaremos sujeitos
divulgada pela imprensa, segundo a qual essa legis- a interpretações e leituras do painel que podem não
lação aprovada terá um prazo de dois anos. Isso dá ser precisas. O Deputado, ao votar por meio da cha-
segurança. Se porventura existirem abusos que pos- mada, terá documentado na televisão seu posiciona-
sam ser corrigidos, que o esforço seja direcionado mento com relação ao projeto - se votou "não", se vo-
para a defesa do trabalho e do emprego. tou "sim".

Não podemos deixar de reconhecer o esforço, a Consulto V. Ex" sobre se não podemos realizar
inteligência e a dedicação do Relator José Múcio esta votação por meio da chamada nominal.
Monteiro, que, percebendo que existia uma dúvida O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Respon-
com relação ao vale-transporte, a alimentação e ao do a V. Ex8

, Líder Fernando Gabeira, de forma objeti-
FGTS, fez questão, no seu relatório, de explicitar situ- va. A fim de que os votos sejam transparentes e se sa-
ações que não gerem risco para conquistas vincula- iba a posição de cada Parlamentar, existem duas for-
das aos direitos dos trabalhadores. mas: uma delas é o pedido de verificação de votação,
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logo após anunciado o resultado. A outra é por meio então, vazada nisso, promoveu um recorde que deve
de prévia solicitação à Mesa, que seria submetida ao ir para o Livro Guiness. Se a CUT hoje está panfletan-
Plenário. do contra nós, também faremos um panfleto anunci-

Comunico que existe uma solicitação nesse ando que a CUT hoje entra para o Guiness Book por
sentido, feita pela Liderança do PDT, que será subme- promover uma redução salarial recorde no Brasil:
tida ao Plenário. Se este definir pela votação aberta, 25% a menos nos salários dos trabalhadores da Volk-
ela ocorrerá nominalmente. swagen em São Paulo. É um recorde!

O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente, A CUT não tem moral para botar o dedo no meu
então, existe a possibilidade. nariz. Só fala alto comigo quem tem moral. A CUT per-

.O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - E tam- deu a moral para falar comigo.
bém, como disse, por meio de pedido de verificação. Sr. Presidente, o que estamos fazendo é a flexi-

O SR. FERNANDO GABEIRA - Está respondi- bilização da legislação. Não estamos mudando direi-
do Sr Presidente tos. Enfatizo isso porque acabei de participar de reu-

, OSR. INÁcio ARRUDA - Sr. Presidente e o nião c~m Paulinho, Vice~Pr~sidente ~acional do ~T~
, P ç e Presidente da Força SindIcal, a maior central Slndl-

a palavra pela ordem. . . cal do Brasil. E ele está a favor do projeto. Disse-nos,
O SR. PRESIDENTE (Aeclo Neves) - Tem V. Et' durante a reunião, que está de acordo com o projeto,

a palavra. • nos termos do substitutivo dos Deputados Ney Lopes
O SR. INACIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE. e José Múcio Monteiro.

Pela or~em. Sem revisão do orador.) - ~r. Pr~si~ente, Vou mais longe, sem nenhum temor do terroris-
V. Et' liberou senhas p~ra que os p~rt.ld?s dlst~burs- mo da lista nominal, do índex que querem promover
sem ~s pessoas que qUisessem aSSistir a sessao das para constranger os Deputados que ainda não estão
gal:nas. Info~mo q~e neste momento essas p~ssoas convictos, apesar de entenderem que o projeto é
estao sendo Impedidas de ter acesso às galenas. bom. Muitos dizem que o projeto é excelente, mas-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A deter- meu Deus! - a CUT vai panfletar contra nós. Conse-
minação da Presidência é de que sejam imediata- guirão intimidar alguns, mas não todos.
mente fr~nq.ue~das.as ~alerias aos ~ort~dores das Pergunto: a motivação da CUT é salvar a Volk.
senhas dls~nbUldas as Lldera~çaspartldánas, ~onfor- swagen de São Paulo? Pelo que li no jornal, não! A
me entendimento deste_Presldent.e com os.lIdere~. Volkswagen de São Paulo vendeu 28 mil veículos a
Estranho que a or~em nao tenha ~Ido ~umpnda. MaiS mais de 10 de janeiro a 30 de setembro deste ano do
tarde esclarecerei a V. Exa as razoes diSSO. que no mesmo período do ano passado. Acontece

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presiden- que a média salarial da Volkswagen no Paraná é de
te, peço a palavra para uma Comunicação de Lide- 700 reais; em São Paulo, é de 1.500 reais. Então vão
rança, pelo PTB. reduzir o salário para igualar Paraná e São Paulo?!

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Et' Ora, essa motivação não é tão nobre, nem tão ideoló-
a palavra. gica, nem tão fundamental assim. E a CUT pula esse

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. detalhe.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Indago aos porta-vozes da CUT no plenário:
é uma questão de medo. A síndrome do pânico tomou quem pode mais, pela lógica, não pode menos? Se
conta da Câmara dos Deputados. Há aqui um clima posso reduzir o salário em até 25%, recorde nacional,
de terror. A tal lista está vagando por aí, e os Deputa- como a CUT fez hoje, por que não posso estabelecer
dos, sobressaltados, votarão contra a sua própria que uma empresa em dificuldades pague o décimo
convicção. É, como já disse, uma questão de medo. terceiro em até 12 vezes, e só se o sindicato quiser?

Eu, porém, tenho total segurança e serenidade Está claro o texto do projeto: se o sindicato não nego-
para dizer que votarei a favor do projeto. Ele é bom. Éque ciar, prevalecerão as normas da CLT.
estamos julgando com a verdade e a verossimilhança. Na verdade, a CUT teme ser chamada à negoci-

A CUT, hoje, com base na Constituição, que afir- ação por sua base. Prefere esconder-se atrás do bi-
ma ser o salário o principal objeto da relação traba- ombo e dizer: "Está na CLT. Não podemos fazer nada.
Ihista, apoiou a redução, na ordem de 25%, dos salá- Só pode haver redução, mas não o financiamento do
rios dos trabalhadores da Volkswagen em São Paulo. décimo terceiro".
A única cláusula na qual a Constituição permite uma Pode acontecer de alguma empresa, numa cri-
alteração contra a CLT se refere aos salários. A CUT, se de produção, inverter a situação e propor aos tra-
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balhadores: "Este ano, em vez de lhes darmos as féri- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vejam
as com apenas um terço de indenização, os senhores só: se o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo,
poderão vender três quartos e gozar uma semana de um dos mais fortes deste País, não teve condições de
férias". Deixem que a peãozada decida, indaguem a manter as cláusulas contratuais dos empregados da
eles se querem que assim seja. O adicional de um ter- Volkswagen, o que poderemos esperar dos trabalha-
ço das férias está preservado. Ele é intocável. Nesse dores sindicalizados do Rio de Janeiro, Deputado Ro-
caso, o sindicato poderá reunir-se com a base da ca- berto Jefferson? Ou ainda dos sindicatos de trabalha-
tegoria e resolver. dores do Rio Grande do Sul, do Ceará, de Pernambu-

A CUT tem medo do holofote, de ser chamada co, de Minas Gerais?
pela base. Ela teme o fortalecimento dos sindicatos. Sr. Presidente, V. Exa conduz a sessão que po-
Se ficarem fortes, todos vão sindicalizar-se e passa- derá significar a maior traição aos trabalhadores na
rão a discutir e a votar, e assim as pessoas perderão o História do País.
medo da pressão. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Condu-

. Sr. Presidente, ontem o PTB anunciou que vota- zo-a por decisão majoritária do Plenário desta Casa,
ria no termos desse substitutivo - já o li, porque pro- Sr. Deputado.
curei os Deputados Ney Lopes e José Múcio para O SR. INÁCIO ARRUDA - É claro, mas se trata
esse fim -, preservando todos os direitos constitucio- da História. Não temos o que fazer.
nai~, até mesmo porque neles não se poderia mexer. O que poderemos esperar dos trabalhadores ru-
Alei c~npleme~tar pr~s~rva o vale-transport~ ~.o va- rais, quando os pequenos proprietários sequer con-
le-r~fel~ao, e d~ a? Sindicato o ~?der de flexibilizar a seguiram renegociar suas dívidas? Já os grandes
aphcaçao dos direitos sem modificá-los. proprietários conseguiram, fizeram a renegociação.

Sr. Presidente, não tenho medo da lista, do ter- (Palmas.)
ror or~l, do te~ror r:tórico. A C~T~campeã mundial de Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o que se
reduçao salarial, nao tem condlçoes de me arrostar e debate neste instante não é a matéria nem estamos
me intimidar, porque não tem moral alguma. Quem re- discutindo seu mérito. O Governo quer'arrancar a fór-
~uz em 25% o salári? do trabalhador paulist~ para ceps essa votação em 45 dias para que a população,
Igualá-lo ao do Parana, que ganha a ~eta~e, na? tem majoritariamente, não saiba o que estamos votando.
moral para meter o dedo no meu nanz. Nao aceito as Não se trata da consciência dos senhores. Não se tra-
inti~idações desses se.nhores. At~ ac~edito que ~Ies ta da consciência de V. Exa, Deputado Roberto Jeffer-
estejam sendo pragmátiCOS pela primeira vez na Vida. sono Os trabalhadores não sabem o que está sendo

O PTB, com serenidade, sem medo, vota hoje discutido aqui. Será na surdina, de forma sorrateira e
pela aprovação do projeto. traiçoeira, que votaremos a matéria. Não se quer que

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Neste pe- dela a população saiba.
ríodo da sessão, estou concedendo a palavra aos U- Não quero falar sobre a Constituição Federal,
deres partidários porque o Regimento assim lhes per- porque quase todos os preceitos constitucionais fo-
mite, mas há uma extensa lista de Parlamentares ins- ram arranhados, salvo os que o Relator Ney Lopes -
critos para discutir a matéria. Em respeito a essas ins- que ainda não foi designado por V. Exa, mas já prote-
crições, solicito brevidade aos Srs. Uderes, a fim de riu parecer - estranhamente preservou: o Fundo de
que os demais Deputados também possam manifes- Garantia do Tempo de Serviço, a questão previden-
tar suas posições. ciária e a tributária.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo a Porque não se abre um debate nacional para se
palavra ao Uder Inácio Arruda, para uina Comunica- ver o que ainda se pode preservar dos direitos dos
ção de Liderança pelo Bloco Parlamentar PSB/PCdoB. trabalhadores? Por que não querem fazer isso?

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE. Não quero discutir os preceitos constitucionais.
Como Uder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, O Uder do PTB já disse o que se pretende fazer com
Sras. e Srs. Deputados, não possuo o mesmo dom da as férias e com o décimo terceiro salário. São garanti-
ironia para tratar dos direitos dos trabalhadores que as da Constituição Federal, mas quando e como se-
tem a Liderança conservadora e de direita do Deputa- rão pagos?
do Roberto Jefferson. Em respeito aos trabalhadores Sr. Presidente, se uma empresa entra em pro-
brasileiros, não deveríamos vir à tribuna para ironi- cesso de falência ou em concordata, sabe quem ga-
zá-Ios nem tripudiar sobre seus direitos. (Palmas.) rante que os trabalhadores terão prioridade no res-
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sarcimento? A CLT. Sabem o que acontecerá com
esse princfpio legal? Não mais existirá. Passará a ser
letra morta. E o Ministro ainda diz, com toda a desfa
çatez, que não estão mudando a CLT; estão apenas
dizendo que os acordos prevalecem sobre ela!

Esse acordo que o Deputado Roberto Jefferson,
Irdimo representante dos setores conservadores do
nosso Pafs, levantou no plenário, é semelhante ao
que aconteceu na Volkswagen com o maior sindicato
do Brasil. Votando a matéria, estamos colocando o
pescoço do povo na guilhotina. E lamento que seja V.
Ex", neto exatamente de um homem que disse que
não poderia pagar dfvida com o sangue dos trabalha
dores, que está permitindo essa votação. (Palmas.) É
isso que estamos fazendo, Sr. Presidente, dando o
sangue dos trabalhadores.

Os Uderes do Governo, mesmo com a oposição
do PMDB, resolveram peitar a Câmara dos Deputa
dos. É uma ordem! Está nos incisos XXXIII e XXXIV
do acordo com o Fundo Monetário Internacional! V.
Ex", Sr. Presidente, tem de cumprir a ordem do FMI,
não é? O Plenário da Câmara dos Deputados está
obrigado a cumprir uma ordem externa, e não se pou
pam os meios, os sofismas e a linguagem para que o
mandamento que vem de fora prevaleça sobre a
consciência dos Srs. Deputados!

.Sr. Presidente, não temos medo de panfleto. Po
dem trazê-los. Vamos ter o prazer de distribuf-Ios na
quantidade que acharmos necessária para mostrar
os rostos daqueles que traem os direitos dos traba
lhadores.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vai-se
passar à apreciação da matéria sobre a mesa e da
constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Item 1:

PROJETO DE LEI ~ 5.483-A, DE 2001
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Proje
to de Lei n° 5.483, de 2001, que altera o
dispositivo da Consolidação das 'Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943. Pendente de
pareceres das Comissões: de Trabalho,
de Administração e Serviço Público; e de
Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a
mesa requerimento no seguinte teor:

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 117 do inciso
VI do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
a retirada do Projeto de lei nO 5.483, de 2001, que "al
tera o dispositivo da Consolidação das Leis do Traba
lho, aprovada pelo Decreto-lei n° 5.542, de 1° de maio
de 1943", da pauta da presente sessão.

Sala das Sessões, 21 de novembro de 2001. 
Assina: Walter Pinheiro, Uder do PT .

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Deputado Rubens Bueno, para uma Co
municação de Liderança pelo Bloco Parlamentar
PDT/PPS.

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PRo
Como lidero Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, estamos assistindo a um de
bate que de repente ganha proporções pela virulência
com que é apresentado ao Parlamento. Na medida
em que vivemos o final do sétimo ano de um Governo
prestes a terminar e o infcio do debate eleitoral, ve
mos que esta pressa é para começar o processo de
engessamento do próximo Governo, que, com certe
za, não será da base indicada pelos partidos que
apóiam o atual.

Constata-se essa pressa também quanto à pro
posta, que está nesta Casa, de independência do Ban
co Central. Querem que a votemos rapidamente, esta
belecendo mandatos de três, quatro anos para os dire
tores do BACEN. Vemos ainda a abertura do capital
das empresas de radiodffusão e de jornais para o capi
tal estrangeiro. Trata-se de mais uma medida para
atender à grande pressão que exerce sobre o nosso
Pafs o poder econômico-financeiro que domina o mun
do. Estamos cedendo a nossa soberania nacional.

Neste momento, o Governo faz intensa propa
ganda, usando milhões de reais do contribuinte brasi
leiro, para dizer que está devolvendo o dinheiro do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Essa é outra
grande enganação. Na verdade, até o final do Gover
no Fernando Henrique Cardoso serão entregues 10%
dos valores devidos do Fundo de Garantia aos traba
lhadores brasileiros. Noventa por cento dos mais de
40 bilhões de reais serão distribuídos somente a par
tir do ano 2003.

Agora, na discussão desse projeto que agora se
apresenta para flexibilizar a Consolidação das leis do
Trabalho, o que está sendo proposto? Um período de
dois anos para que entre em vigor - portanto, passará
a valer no perfodo de 2003/2004!

Essa proposta obviamente visa engessar o pró
ximo Governo, que com certeza não será do PFl,
nem do PMDB, nem do PSDB.
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Portanto, Sr. Presidente, eu gostaria de chamar de Líderes com V. EJ<8, aquilo que foi elencado como,
a atenção de V. Exa e dos Srs. Parlamentares, que imaginávamos, matéria de consenso. Mesmo não o
aqui estão para discutir esse encaminhamento, para sendo, era o que traríamos à votação até o dia 15 de
a inconstitucionalidade desse projeto. É preciso dei- dezembro. E esse propósito também foi rompido.
xar isso bem claro. Não é com essa proposta que vem Esse acordo também não foi honrado por aqueles
agora, mesmo com emenda, que vai o Plenário mos- que estavam presentes naquela reunião do Colégio
trar que se está assegurando essa ou aquela lei com- de Líderes.
plementar. Isso nada tem a ver com a relação traba- Por isso, nossa preocupação vai além do debate
Ihista de que se propõe a flexibilização. Estamos tra- da flexibilização da CLT. Nossa preocupação é maior,
tando de periculosidade, de férias, de direitos asse- como disse ontem. O fato é que não estamos mais vi-
gurados por dezenas de anos - são conquistas do tra- vendo num Estado democrático de Direito, mas sim
balhador! no "estado democrático de mercado". Com essa pro-

Lá fora estão os trabalhadores, na chuva, no posta querem não apenas quebrar os direitos dos tra-
sol, esperando uma resposta desta que é a Casa do balhadores como também entregar a soberania· do
povo. Este é o fórum dos grandes debates da políti- Brasil.
ca nacional. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo

Sr. Presidente, os que se abrigam nos gabinetes a palavra ao nobre Deputado Miro Teixeira, para en-
refrigerados, os que freqüentam os banquetes oficia- caminhar o voto favorável ao requerimento de retirada
is, os grandes, os que detêm o poder econômico, que de pauta do projeto, assinado pelo Líder Walter Pi-
estão a oferecer jantares com o dinheiro público, que- nheiro.
rem trazer para cá uma proposta que derroga direitos O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ. Sem
dos trabalhadores brasileiros! revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-

Neste momento, ao discutir e votar esse projeto, putados, não imagino aprovarmos o adiamento desta
estamos não só quebrando os direitos assegurados discussão pura e simplesmente para buscarmos con-
pela Constituição como também ignorando o que foi vencer os Srs. Deputados da base do Governo de que
dito pelo Deputado Ulysses Guimarães: "Esta é uma essa matéria não pode ser aprovada. Não são os nos-
Constituição cidadã". Agora, com um projeto de lei, sos recursos, não são os nossos argumentos sobre
querem flexibilizar, querem violentar, querem rasgar a matéria que tramita em regime de urgência que os fa-
Constituição cidadã! rão mudar de idéia. Eu desejo abrir aos partidos da

Se assim procedermos, estaremos violentando base a possibilidade de exercitarem pressão para que
o direito sagrado do trabalhador brasileiro. o Governo retire a urgência do projeto que altera dis-

Sr. Presidente, essas questões têm de ser dis- positivo da Consolidação das Leis do Trabalho, como
cutidas. Não podem ser decididas desta forma como se deveria retirar a urgência de qualquer projeto que
se está propondo, por meio de requerimento encami- alterasse qualquer outra lei.
nhado pelo Poder Executivo, usando-se a Constitui- A Consolidação das Leis do Trabalho, que defi-
ção para dar urgência a um projeto de lei que vem vio- ne os direitos da massa trabalhadora, não pode ser
lentar este Parlamento. Esta é mais uma intervenção aviltada pela introdução de dispositivo inédito na or-
do Poder Executivo, uma demonstração da ditadura, ganização legal deste País. Eu não imagino este Ple-
da violência daqueles que usam da urgência constitu- nário discutindo dispositivo análogo na Lei das Socie-
cional para não deixar que o debate aconteça Iivre- dades Anônimas. Não imagino que se introduza na
mente nas Comissões Mistas, nas Comissões Técni- Lei das Sociedades Anônimas artigo, lá no final do
cas da Casa, ignorando-se até mesmo a Comissão texto, estabelecendo que se a assembléia, por sua
de Constituição e Justiça e de Redação, que sequer maioria ou até por dois terços, deliberar numa dire-
foi ouvida, porque se o tivesse sido esse projeto não ção, não são aplicáveis os princípios descritos naque-
estaria aqui com parecer favorável, pois temos na- la lei. Aliás, para testar aqueles que defendem a flexi-
quela Comissão figuras que representam à altura o bilização, estou preparando um projeto nessa dire-
saber jurídico do País. ção, com pedido de urgência, para ver se assinam em

Essa matéria vem ao Plenário devido à violência se tratando da Lei das Sociedades Anônimas.
do próprio Poder Executivo, que usa a urgência cons- Não, não há nenhum princípio de flexibilização
titucional neste momento para não permitir o bom de- em discussão aqui.
bate, não permitir que cheguemos ao final do ano ten- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves)- Deputado
do cumprido o que foi acordado na reunião do Colégio Miro Teixeira, a Mesa lamenta interrompê-lo por um
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segundo, mas o faz para prorrogar a presente sessão Preceitua a letra b do inciso 11 do § 10 que o Pre-
por uma hora. sidente da Casa se obriga a devolver ao Autor a pro-

Continua V. Exa com a palavra. posição que for evidentemente inconstitucional.
O SR. MIRO TEIXEIRA - Permitam-me - V. Ex!!! Sr. Presidente, acabo de receber um substitutivo

que me conhecem sabem que procuro ser suave no que corrige a inconstitucionalidade da matéria, assi-
trato, no relacionamento -, mas jamais vi expressão nado pelo zeloso e competente Deputado Ney Lopes.
tão cínica na elaboração de projeto legislativo como a Sr. Presidente, se V. Exa aceitar esse substitutivo, evi-
em que se constrói um dispositivo ao final da Consoli- dentemente ele corrigirá a inconstitucionalidade.
dação das Leis do Trabalho, o verdadeiro código dos Acabo de receber em mãos, repito, um substitu-
direitos do trabalhador, para estabelecer que, no caso tivo, assinado pelo zeloso e competente Deputado
de a maioria deliberar de forma contrária, não se apli- Ney Lopes, que corrige a inconstitucionalidade que
ca o conjunto de seiscentos e tantos artigos. Isso é levantei para V. Exa Se V. Exa receber esse substituti-
inadmissível! vo, será por entender que ele corrige a inconstitucio-

Muito além disso, recente pesquisa da Sensus nalidade. Assim, prevalece a decisão de V. Exa, aceite
sobre o que pensam os estrangeiros a respeito do ou não o substitutivo.
Brasil, sobre como os empresários estrangeiros gos- Com efeito, acho que V. Exa tem de decidir sobre
tariam de ver organizadas as coisas aqui, revela que esta matéria, porque eu estou levantando questão de
querem reduzir os custos com a mão-de-obra. Então, ordem sobre o projeto original, e agora recebo um
nós estamos sim, disse bem o Deputado Inácio Arru- substitutivo corrigindo a inconstitucionalidade. O que
da, sendo levados a votar uma ordem do Fundo Mo- estamos discutindo, Sr. Presidente, é que se V. Exa
netário Internacional, confirmada pelas forças dos acolher esse substitutivo não haverá mais matéria in-
grandes negócios estrangeiros que foram ouvidas constitucional, porque todo vício de inconstitucionali-
pela empresa Sensus. dade será corrigido pelo substitutivo. V. Exa tem de de-

Sr. Presidente, não imagino que a urgência cidir esta matéria, e sua decisão virará jurisprudência.
constitucional contribua para o aprofundamento da Se permitir que o substitutivo corrija o vício de incons-
discussão. A primeira coisa que deve ser feita é reti- titucionalidade no plenário, não haverá mais matéria
rar-se a urgência. O mérito da matéria será espanca- inconstitucional.
do no debate, que poderá seguir por semanas. Acima Eu solicito a V. Exa que decida esta matéria, que
de tudo, tenho a inamovível convicção de que a Co- é fundamental, pois sua decisão vai virar jurisprudên-
missão de Constituição e Justiça e de Redação da cia nesta Casa.
Câmara dos Deputados, ouvida após a retirada da ur- ReCebi agora o substitutivo corrigindo a incons-
gência, vai manifestar-se contrária ao projeto, porque titucionalidade que levantei na sessão passada. A
ele fere a técnica legislativa, fere a organização jurídi- matéria é claramente inconstitucional. Eu gostaria de
ca do País, fere a Constituição. É um texto cínico, repi- saber se V. Exa, Sr. Presidente, mantém ou não a de-
to, que não poderá ser apreciado por esta Casa. cisão. Tenho em mãos o substitutivo.
. Que fique aqui registrada a macula da submis- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Nobre De-
são aos interesses do capital internacional. putado Alexandre Cardoso, respondo com tranqüili-

Obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.) dade e serenidade a V. Exa Na qualidade de conhece-
o SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presiden- dor exímio do Regimento, naturalmente V. Exa com-

te, peço a palavra para uma questão de ordem. preenderá a decisão que a Mesa dará a mais esta
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa questão de ordem.

a palavra. . V. Exa recorre ao § 10 do art. 137, que em seu in-
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB _ CISO II~ letr~ b, estabele~e que ~ss~ regra val~ria para

RJ. Questão de ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. matéria eVldenteme~t: InCO~st~uclonal. Obvlam~nte,
Presidente, o art. 137 do Regimento reza o seguinte: trat~-se de uma declsao subjetiva que este Presl~en

te nao compreendeu que devesse tomar naquele InS-

Art. 137. Toda proposição recebida tante. TaJvez até por não ser constitucionalista, enten-
pela Mesa será numerada, datada, despa- di que o mais adequado seria ouvir a manifestação da
chada às Comissões competentes e publi- Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
cada no Diário do Congresso Nacional e Mas, além dessa razão, que já seria suficiente
em avulsos, para serem distribufdos aos para responder a V. Exa, há outra, recorrendo ao § 20

Deputados, às Lideranças e Comissões. do mesmo art. 137, que estabelece prazo de recurso
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ao Plenário de no máximo cinco sessões a partir da O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Se não
publicação do despacho. O despacho da Presidência houver mais matéria inconstitucional na Casa, será
em relação a essa matéria ocorreu na sessão do dia 3 uma boa coisa.
de outubro, o que significa que já venceu o prazo para O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
recurso. a palavra ao Uder Walter Pinheiro.

No entanto, Deputado Alexandre Cardoso, fico O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, o
com a decisão anterior. A Mesa não considerou haver Deputado Aloizio Mercadante, pela Liderança do PT,
ali urna evidente inconstitucionalidade e decidiu fará a defesa do requerimento.
aguardar que o Plenário se manifestasse sobre ela O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O Uder
após o parecer da Comissão de Constituição e Justi- Waher Pinheiro cede sua inscrição ao ilustre Deputado
ça e de Redação, que, para a Mesa, não obstante te- Aloizio Mercadante, a quem concedo a palavra, pelo
nha V. EXS dele cópia ou conhecimento, não existe ofi- prazo de cinco minutos, para encaminhar a votação.
cialmente. Ele será apresentado por Relator de Ple- O SR. ALOIZIO MERCADANTE (pT - SP) -
nário e submetido ao Plenário, que poderá inclusive Srs. Deputados, nesta noite, pedimos a V.Exas. que
considerá-lo inconstitucional; não conheço os seus reflitam sobre a importância histórica do projeto que
termos. vamos analisar, discutir e eventualmente votar.

A Mesa, portanto, indefere a questão de ordem A Oposição pede a retirada de pauta do projeto.
de V. EXS, já que caberia a ela, de forma subjetiva, Argumento especialmente à base do Governo quanto
considerar haver ou não ali uma evidente inconstituci- à irresponsabilidade política da Casa se prosseguir
onalidade, o que não encontrou. nesse caminho.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSS - É evidente que as empresas brasileiras têm pro-
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- ble~a.s com custos, pre~isam de eficiência, de com-
dente recorrerei novamente da decisão. Lembro a V. petltlVldade para sobreViver, para exportar, para pro-
EXS q~e está permitindo a correção de vício de in- duzir: Mas ~ maior pro~lema das empresa~ ~ão é ?
constitucionalidade no plenário. Isso é uma inovação. saláriO, e sim a taxa de Juros. Basta ver noticia publl-

. , . cada hoje pelo Jornal do Brasil que mostra que, du-
O SR. PRESIDENTE (Aeclo N~v~s) - Deputado rante o Plano Real, o lucro líquido dos bancos foi de

Alexandre Cardoso, V. EXS tem o direito de recorrer, 313%, em virtude de o País estar praticando a maior
mas me reporto novamente ao § 2° do art. 137 do Re- taxa de juros de toda a economia internacional.
gimento. V. Exa há de concordar comigo que a ques- Então, o problema das empresas é a ausência de re-
tão é extemporânea, porque o prazo de cinco sessões forma tributária, que esta Casa deveria ter votado, a
para recurso foi ultrapassado. fim de eliminar a cumulatividade e a irracionalidade

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presiden- da estrutura tributária. Não o fizemos por pressão do
te, recorro da decisão de V. Exa a partir do momento Governo durante esses sete anos.
em que tomo conhecimento de um substitutivo assi- Agora, no momento em que a economia entra
nado pelo eminente Relator da Comissão de Consti- em recessão, em que a produção despenca com a
tuição de Justiça e de Redação. crise energética, com a crise na Argentina, com a cri-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Deputado se econô~ica ger~da a partir de 11 se~embro, com a
Alexandre Cardoso a decisão está tornada. Em consi- estagnaç~o da ÁSia, com a queda ~áplda e brut~1 do
d - V ExB P 'ri t xt t PIS amencano e da nossa economia, vamos retirar a

M
eraçaoala' ,a am~nareA rema~endeo~~roSOt,a rede de proteção dos trabalhadores?!
esa esc receu os motivos. correçao e VICIO amo .

bém é prerrogativa da Comissão de Constituição e Jus- Srs. Dep~ta~os, foram ~~ces_sánas década~ de
ti a e de Redação. A questão está resolvida e V. ExB pc_ luta, de negocl~ç~o, ~e m?blllzaçao para conqUistar
d

Ç
'cadaum dos direitos Insendos na CLT, para assegu-

er recorrer. rar o mínimo de proteção social aos trabalhadores do
O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presiden- segundo país mais desigual do planeta.

te, não quero polemizar. Entendo que, se a Comissão Como será possível votar projeto de lei que vai
de Constituição e Justiça e de Redação pode corrigir retirar do trabalhador direitos assegurados na CLT, a
vícios de inconstitucionalidade, não haverá mais ma- exemplo de férias, licença-maternidade e piso salarial
téria inconstitucional na Casa. que protege as categorias? Que papel é esse que a

Muito obrigado. história está designando a esta instituição?
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Não é verdade que não há, hoje, mecanismos Por isso, a veemência da Oposição, a firmeza
de flexibilização das leis do trabalho. Inúmeros direi- neste plenário e o apelo que fazemos para que este
tos já foram revogados. A contratação temporária, o projeto não seja votado; para que haja negociação
banco de horas e tantas outras formas de flexibiliza- entre as centrais sindicais, o Governo e os empresári-
ção foram introduzidas. os. Que busquem, por meio da negociação, outros ca-

Como nós podemos votar projeto de lei que, minhos para a eficiência da produção e não este acor-
dos trinta direitos fundamentais do art. 7° da Constitu- do do pescoço com a guilhotina; que V. Ey,!i, presidin-
ição, poderá revogar quinze a partir da noite de hoje? do esta instituição, não ponha isso no seu currículo,
Não é esse o caminho da relação capitaVtrabalho não permita que, na inauguração de nova sessão le-
neste País. gislativa, ao apagar das luzes, votemos essa matéria.

Sr. Presidente, reporto-me, particularmente, ao Parte das conquistas que aí estão vem da luta
depoimento do Deputado Roberto Jefferson. S. Ey,!i sindical e da Central Única dos Trabalhadores. A re-
disse que a CUT reduziu em 15% o salário dos meta- dução da jornada de trabalho veio da greve de qua-
lúrgicos da Volkswagen. Primeiro, não é verdade. Não renta dias, e os trabalhadores do ABC começaram a
houve redução de salário. Houve negociação da redu- usufruir este benefício desde o início dos anos 80. O
ção do piso salarial para as contratações futuras, num décimo terceiro salário é fruto das lutas da década de
momento_em que não há ~ menor p~~sibilidade de 60; a licença-maternidade foi grande conquista do
contrataçao, em contrapartida à estabilidade no em- movimento feminista.
prego, com o máximo de setecentos trabalhadores • _ ~ .. . ..
num Plano de Demissão Voluntária. Essa é a catego- V. Ex!!.. nao tem o direito de ra~gar ~ hl~tona de
ria mais mobilizada e organizada do Brasil, que mais I~ta .d~s trabalhadores neste plenáno! Nao tem esse
conquistas teve, que paralisou a produção e ocupou a direito. (Palmas.) A

fábrica para chegar a um acordo precário como esse. O SR. INOCENCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
Repito as argumentações do Deputado Inácio peço a palavra pela ordem.

Arruda: que chances terão as pequenas categorias O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Ey,!i

espalhadas por este País? Que oportunidade este a palavra.
Plenário está dando à classe trabalhadora? O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL _

Quero prestar um depoimento, Deputado Ro- PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
berto Jefferson. Fazia cam~anha na Zon~ Sul de São dente, acabamos de chegar a um entendimento. O Lí-
Paulo, em 1998, e encontrei, antes de sair em carrea- der do Governo Arnaldo Madeira o Líder do PSDB
ta do PT, quatro mendigos sentados no chão, .bêb~- Jutahy Junior, o' Líder do PT, Watt~r Pinheiro, o Líde~
dos, às 9h. Um deles apontou o dedo para mim, dl- do PMDB Geddel Vieira Lima o Líder do PPB Odel-
zendo: "Eu te conheço. Você é o Deputado Aloizio mo Leão 'o Líder do PTB Rob~rto Jefferson a'nossa
Mercada~te". Eu d.isse: "Sou": '''(ocêjá esteve na por- Lideranç~, enfim, todos o~ Líderes dos partidos nesta
ta d~ mlnh~ f~~~lca, a. F~rJana ~ao. ~ernardo, no Casa resolveram o seguinte: em homenagem ao De-
ABC . Eu disse. Já .estlve . Ele disse. Mercadante, putado Geddel Vieira Lima, que gostaria de discutir
estou há um ano e Oito meses desempregado. O que . A bit d b d S E..8

b d . é' • t' d d' mais no am o e sua anca a, para que . Ao pu-
so rou e mim ISSO que v.o?e es a ven o, ~,en Igo e desse uniformizar esta matéria, e também conside-
alCOólatra...m~s quero participar da carreata.. . rando que S. Exa tem sido solidário com a base de

_ Já VI In~meras cena~ c~mo essa n~ penfena de sustentação do Governo, em todas as votações mais
São Paulo. Sao ex-~etalurglcos que estao na favela, importantes, resolvemos fechar o entendimento com
trabalhadores que ficam desempreg~d?s e ~oltam os partidos de oposição com a retirada de auta da
para casa sem ter o que comer. Que feliCidade e essa maté i ' P
estampada na fisionomia dos membros da base do r a.
Governo para votar projeto que vai degradar o precá- .Essa retirada vai ensejar, ~r. Presidente, o início
rio contrato de trabalho desta sociedade? da leitura dos pareceres pelos dOIS Relatores: o da Co-

Sr. Presidente, este País precisa de crescimen- missão de Trabalho, ~e. Admini~tração e Servi~o ~úbli-
to. Este País precisa de mercado de consumo forte. co, D~p~~do José.MuclO Montelr~, e o da Comlssao de
Este País precisa de salário. Não é possível viver no Constitu~o e Justiça ~ de.Redaçao, D~putado Ney Lo-
segundo país mais desigual do mundo e votar projeto peso Continuaremos discutindo a maténa.
que vai degradar ainda mais a massa de salário e os O SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente, peço
direitos trabalhistas. a palavra para uma questão de ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR. RUBENS BUENO (810co/PPS - PR. Qu
estão de ordem. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, o Deputado Alexandre
Cardoso fez uma questão de ordem baseado no art.
137, que, no seu § 1°, inciso 11, letra "b", mostra que
esta matéria é evidentemente inconstitucional.

V. 8(1, Sr. Presidente, em nenhum momento to
mou medida com relação à inconstitucionalidade des
ta matéria no art. 139 - agora falando do Regimento e
da questão de procedimento.

O art. 139 diz:

Art. 139. A distribuição de matéria às
Comissões será feita por despacho do Pre
sidente, dentro em duas sessões depois de
recebida na Mesa, observadas as seguintes
normas...

No inciso VI diz o seguinte:

VI. A proposição em regime de urgên
cia, distribuída a mais de uma Comissão,
deverá ser discutida e votada ao mesmo
tempo, em cada uma delas, desde que pu
blicada com as respectivas emendas, ou em
reunião conjunta, aplicando-se à hipótese o
que prevê o art. 49.

O Presidente da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, Deputado Freire Jú
nior, foi alertado da questão regimental, e evidente
mente não pôde assumir porque estava em tramita
ção o projeto.

Agora, estamos mais uma vez pedindo a V. 8(1

a correção de procedimento com relação a esta maté
ria. Que devolva o projeto à Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação para que seja melhor analisa
do. Talvez alguém possa até não gostar, mas nesta
Comissão estão os Parlamentares mais preparados e
qualificados. Os Deputados Alceu Collares, José Ro
berto 8atochio e Fernando Coruja representam o
Bloco PDT/PPS na Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação e gostariam de emitir suas opiniões,
seus pareceres, e lá não tiveram oportunidade.

Como esta proposta é flagrantemente inconstitu
cional, e não houve nenhuma tomada de providência
com relação ao encaminhamento deste projeto de lei,
estamos requerendo a V. Exa que dê a devida correção
de procedimento a esta proposta e a encaminhe à Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado
Rubens Bueno, esta é uma questão vencida. A Mesa

colocou essa matéria em plenário porque o prazo
constitucional está vencido. É imperativo. Eu posso
até ler o artigo da Constituição, se V. Exa assim prefe
riL O Art. 64 diz no seu parágrafo 2°:

Art. 64 .
§ 2° Se, no caso do parágrafo anterior,

a Câmara dos Deputados e o Senado Fede
ral não se manifestarem, cada qual, suces
sivamente, em até quarenta e cinco dias,
sobre a proposição, será esta incluída na or
dem do dia, sobrestando-se a deliberação
quanto aos demais assuntos, para que se
ultime a votação.

Portanto, a Mesa nada mais fez do que cum
prir o Regimento; já que o prazo constitucional de
45 sessões foi vencido, apesar de, pessoalmente,
esta Presidência ter manifestado seu lamento em
relação a essa questão. lamento, portanto, indeferir
a questão de ordem de V. Exa.

O SR. RUBENS BUENO - Então eu recorro da
decisão de V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - V. 8(1

pode, inicialmente, recorrer da decisão sobre a ques
tão de ordem.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - SL Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, solicito à bancada do PPB que permane
ça no recinto e aos Srs. Deputados que se encontram
em seus gabinetes que acorram ao plenário, porque
poderemos ter votação nominal em poucos instantes.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é so
bre o processo de votação. Houve uma proposta de
acordo. Peço a atenção do Líder Inocêncio Oliveira e
do Uder do Governo, Deputado Jutahy Junior. Todos
nós estamos fazendo esforço, evitando radicaliza
ções, já que delas ninguém tem medo. Radicalização
geraria mais radicalização, e entraríamos em um ce
nário interminável e imprevisível, o que nenhum de
nós deseja.

A esperança que temos é de que as forças do
Governo tenham possibilidade de conversar entre si
para viabilizar ou não um acordo, mas com uma mar-
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gem de tempo para conversar, para parlamentar no
sentido de retirar a urgência constitucional. Podere
mos retirar esse requerimento, mas, para que as Lide
ranças da base também se movam na direção de uma
reflexão maior, proponho um acordo: que não seja
lido o parecer.

Qual a importância dessa leitura, a não ser ga
rantir a urgência constitucional? Gostaria que ficasse
a critério dos Parlamentares da base discutir a manu
tenção ou não dessa emenda constitucional, sem que
se crie o fato consumado da leitura do parecer. Esta
ríamos diante de uma ótima possibilidade de acordo,
se, ouvidos os Lideres da base, pudéssemos avançar
nessa direção.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Com a pa
lavra, pela ordem, o nobre Deputado Inocêncio Oliveira.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, em homenagem ao Lider do PMDB, Deputado
Geddel Vieira Lima, que tem sido sempre solidário
conosco em todas as votações, resolvemos que faría
mos o acordo nos seguintes termos: retirar-se-ia o
projeto de pauta e nós, então, iniciaríamos o processo
com a leitura dos dois pareceres: o do Deputado José
Lúcio Monteiro, pela Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público, e o do Deputado Ney Lo
pes, pela Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação. A partir daí pararíamos e, na próxima ter
ça-feira, procederíamos à discussão e votação da
matéria.

Sr. Presidente, quando eu estava anunciando
que tinha fechado o acordo, a Oposição disse que
não o aceitava mais. O nobre Deputado Geddel Vieira
Lima nos disse que mantinha o entendimento. Então,
vamos votar a matéria. Vamos rejeitar o projeto que
pede a retirada de pauta. Rejeitando, fica mantido o
acordo. Leríamos apenas os dois pareceres, e quanto
à discussão e votação, só na próxima terça-feira.

Está mantido o acordo com o nobre Deputado
Geddel Vieira Lima e com o PMDB. Mantivemos o en
tendimento, em homenagem ao nobre Deputado
Geddel Vieira Lima e ao PMDB.

O SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PRo Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, es
tou pedindo a V. Exa tempo para que dialoguemos,
porque estamos próximos de um acordo.

Sr. Presidente, peço cinco minutos a V. Ex".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Darei a
palavra ao nobre Deputado Bispo Rodrigues, porque
no momento em que os outros Lideres encaminha
vam a matéria S. Exa não teve oportunidade de fa
zê-lo.

Enquanto S. Exa se manifesta na tribuna, os Srs.
Lideres podem buscar o entendimento para um acor·
do.

Esta Presidência aguardará, pois a Mesa é ab
solutamente paciente quando se busca entendimento
nesta Casa.

Parlamentem, Srs. Parlamentares!
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Com a

palavra o nobre Deputado Bispo Rodrigues, por 5 mi
nutos.

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
falo pelo meu partido, o Partido Liberal.

Hoje, pela manhã, reunimo-nos e fizemos acor
do para votar contra o projeto. Entendemos que está
sendo passada uma mentira ao povo brasileiro de que
a CLT é culpada pela descapitalização das empresas,
que estão demitindo e não têm condições de bancar a
carga do salário mais a tributação sobre o salário. É
uma mentira!

O Jornal do Brasil de hoje mostra por que as
empresas não estão agüentando pagar o trabalhador
dignamente. O artigo diz:

Lucro de banco dobra na era Fernando
Henrique. As trinta maiores instítuições fatu
raram 21 bilhões, de 1994 a 2000, e este
ano vão ganhar mais. O lucro dos trinta mai
ores bancos instalados no Brasil cresceu
313%, de dezembro de 1994 a dezembro do
ano passado, ou seja, mais do que o dobro
no Governo Fernando Henrique. O montan
te já soma 21 bilhões de reais, o que está
descapitalizando as empresas.

Sr. Presidente, essa política econômica de juros
está sangrando as empresas brasileiras, e não o salá
rio, o 130 salário ou encargos sobre a folha salarial.

O artigo diz ainda:

O Banco do Brasil anunciou ontem que
seu lucro líquido nos nove primeiros meses
do ano alcançou 750 milhões de reais. Ape
sar de ser a maior instituição financeira do
País, o lucro acumulado do banco está bem
abaixo de seus concorrentes privados,
como o Itaú e Bradesco, que tiveram no
mesmo período lucro de 2 bilhões e 100 mi-



Não são os salários e os encargos sociais que pe
sam para as empresas brasileiras, mas os juros bancá
rios que estão sendo cobrados hoje. Estamos mentindo
para o tr:abalhador, quando dizemos que as empresas
estão quebrando porque não estão podendo pagar o
que lhes é devido. O lucro da Volkswagen, por exemplo,
cresce anualmente. Ela não tem problema de caixa,
mas quer diminuir o salário do trabalhador.

Ora, Sras. e Srs. Parlamentares, esta Casa não
pode aceitar essa farsa, ou seja, que os bancos lu
crem 21 milhões e venhamos dizer que as empresas
não estão agüentando pagar a folha salarial e os en
cargos. Isso é mentira! Oque não se está agüentando
são os juros. O Brasil hoje é o terceiro País com maio
res juros do mundo.

Debatemos hoje, no Partido Liberal, pela ma
nhã, e achamos que os trabalhadores não devem pa
gar a· conta da polrtica econômica errada que está
sendo aplicada no Brasil.

Por isso, o Partido Liberal fechou questão. So
mos contra o projeto que tira o direito do trabalhador.
Somos a favor, sim, de que os banqueiros ganhem
menos, porque é impossível que num País de tanta
fome e miséria estejam ganhando tanto dinheiro.

Assim sendo, o Partido Liberal vai votar contra o
projeto.

Era o que tínhamos a dizer.
Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Consulto
os Srs. Líderes sobre se tomaram alguma posição.

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
estamos reunidos, os Líderes da Oposição, e quere
mos conversar com as Lideranças da base governis
ta, porque não queremos fazer um acordo de mão
única. Pediríamos pelo menos cinco minutos para fa
zermos essa discussão.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
dará exatamente os cinco minutos solicitados por V. Exa
a partir deste instante.

Está suspensa a sessão por cinco minutos.
(A sessão é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está rea

berta a sessão.
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Ihões de reais e o outro de 1 bilhão e 600 A Presidência pergunta aos Líderes se foi possí-
milhões de reais. vel chegar a um entendimento. Caso não tenha sido

possível o entendimento, colocará imediatamente em
votação o requerimento de retirada de pauta.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Ouço o Lí
der do PT, Deputado Walter Pinheiro, autor do reque
rimento que será submetido à votação.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, con
versamos agora há pouco com o PMDB, que assu
miu, na sessão de hoje, segundo foi relatado pelo seu
Líder, a posição de adiar a votação prevista para hoje.
Repito até o que S. Exa disse: "Como porta-voz desse
sentimento da bancada do PMDB".

É óbvio que há uma diferença entre a Oposição
e esse sentimento - na realidade, temos trabalhado
permanentemente pela retirada da urgência -, mas,
compreendendo a possibilidade de haver entendi
mento, com relação ao PMDB, que demonstra clara
mente a vontade de discutir a matéria e chegar a um
entendimento, ao compreender o nível de conse
qüências que a matéria traz, nós, da Oposição, acha
mos que seria importante caminhar na linda do acor
do proposto por esse bloco e aceito pela base do Go
verno, no sentido da retirada de pauta do referido re
querimento.

Assim sendo, hoje, após esse posicionamento,
faríamos a leitura do relatório e, imediatamente após
a leitura, remeteríamos o início da discussão da maté
ria para a próxima sessão deliberativa, que será reali
zada na terça-feira que vem, conforme havíamos
anunciado.

Portanto, após reunir-se com os Líderes Inocên
cio Oliveira, Geddel Vieira Lima, Odelmo Leão e ou
tros, aceitamos a retirada do primeiro requerimento
que trata da retirada de pauta da matéria. Será lido o
relatório e, após a leitura, suspende-se a sessão, para
iniciarmos a discussão da matéria somente na próxi
ma terça-feira.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
compreendeu bem. Apenas consulta os Líderes do
Governo sobre se o entendimento é exatamente este:
retira-se o requerimento de retirada da matéria de pa
uta, passa-se à leitura dos pareceres e, na próxima
semana, não havendo nenhuma posição diferente em
relação àquele que detém o poder da urgência consti
tucional, iniciaremos imediatamente a discussão da
matéria.

Éessa a compreensão dos Srs. Líderes? (Pausa.)



PROJETO DE LEI W 5.483-A, DE 2001
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Proje
to de Lei n° 5.483, de 2001, que altera dis
positivo da Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452,
de 10 de maio de 1943. Pendente de pare
ceres das Comissões: de Trabalho, de
Administração e Serviço Público; e de
Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. VIVALDO BARBOSA (Bloco/PDT - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero um esclarecimento. Retirado o requerimento de
pauta e após a leitura do parecer dos Relatores, será
posslvel a retirada da urgência da matéria?

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A urgên
cia é posslvel a qualquer tempo.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
reafirmar a posição que coloquei aqui sobre.o acordo.
Hoje faremos a leitura dos relatórios, ficando a dis
cussão para a próxima terça-feira. Não há nenhum
prejulzo de requerimentos etc.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, em nome dos partidos da base de sustentação
do Governo, reafirmo que o acordo anunciado pelo
Deputado Walter Pinheiro está mantido.

Os Relatores lerão os pareceres hoje e na próxi
ma terça-feira iniciaremos a discussão e votação da
matéria.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Cabe à
Presidência cumprir os acordos aqui celebrados.
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Está retirado de pauta o requerimento assinado Chamo a atenção do Líder Inocêncio Oliveira e
pelo Uder do PI. dos Líderes da base e da Oposição para o fato de que

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Lerei no- devemos ter a mesma compreensão do que foi aqui
vamente o item 1. acordado.

A partir do momento em que for retirado o re
querimento e se passar aos pareceres, será encerra
da a sessão. Há possibilidade, se for encerrada nesse
instante, sem o inIcio da discussão, de apresentação
de outro requerimento de adiamento da discussão.

Gostaria que ficasse claro que há possibilidade
de apresentação de requerimento de adiamento da
discussão se este for o entendimento dos Uderes.

O SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PRo Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, se se
preserva o acordo, preserva-se o Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O Regi
mento sempre é preservado.

O SR. RUBENS BUENO - Até para a próxima
sessão.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Portanto,
vão ser lidos os pareceres, mas há possibilidade de,
não iniciando hoje a discussão, na próxima terça-feira
ser apresentado outro requerimento de adiamento da
discussão.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Pela ordem. Sem revisão do orador) - Sr. Presi
dente, este fato é novo. O que disse foi o seguinte: ini
ciaria a discussão e, depois, poderia ser adiado o pro
cesso de votação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo a
palavra, para oferecer parecer ao projeto, em substitui
ção à Comissão de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público, ao Sr. Deputado José Múcio Monteiro.

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PSDB - PE.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, o Projeto de Lei n°
5.483, de 2001, tem gerado manifestações de toda a
sociedade, refletindo nos membros do Congresso
Nacional.

Várias delas têm sido contrárias à proposição
do Poder Executivo.

Esquecem os seus autores que nossa legisla
ção trabalhista está totalmente defasada e inadequa-
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da à sociedade e que se tem, agora, a oportunidade
de discutir o futuro das relações de trabalho no Brasil
e decidir o modelo que pretendemos adotar.

A Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, de
origem corporativista, foi inspirada na Carta dei Lavo
ro italiana. Por mais que tenha representado um avan
ço para as relações trabalhistas na década de 40,
está ultrapassada e não mais protege o trabalhador
adequadamente.

O nível de desemprego é alarmante e a Justiça
do Trabalho está sobrecarregada de processos, indi
cadores que demonstram que precisamos alterar o
modelo vigente. Precisamos de uma reforma radical
da legislação.

A proposição em análise permite que os interlocu
tores sociais disponham sobre as condições de trabalho
da maneira que lhes aprouver, ainda que de forma di
versa da prevista na legislação, mas desde que sejam
respeitados os direitos trabalhistas previstos na Consti
tuição Federal e as normas relacionadas à saúde, à se
gurança do trabalho, normas de ordem pública e, por via
de conseqüência, cogentes e inafastáveis.

São os próprios interessados, sindicatos repre
sentantes das categorias profissionais e econômicas,
que decidirão sobre as condições de trabalho. São
eles que conhecem a realidade do trabalho e da em
presa e podem melhor decidir sobre as cláusulas es
pecíficas que devem adotar, se assim entenderem.

As diferenças regionais no Brasil são enormes,
da mesma forma que várias são as atividades econô
micas e profissionais.

Verificamos a especialização em várias profis
sões e atividades que não podem mais seguir um mo
delo único, inflexível.

É difícil imaginar um modelo trabalhista que
atenda a todas as demandas dos trabalhadores e em
presários. Muito menos um modelo que apresente de
talhadamente as condições para a relação de traba
lho, não deixando margem à negociação coletiva.

A flexibilização prevista no projeto permite que a
relação de trabalho seja discutida pelos próprios ínte
ressados, podendo ser modernizada e adequada à rea
lidade. Essa é uma tendência internacional, incentivada
pela Organização Internacional do Trabalho - Oll.

É óbvio que surge a discussão em torno da pre
valência de norma acordada sobre a norma imposta
pelo Estado, gerando o receio de que venham a ser
adotadas regras prejudiciais ao trabalhador. No en
tanto, esse receio não procede.

Em primeiro lugar, o projeto não dispõe sobre a
prevalência do acordado de forma ilimitada. O fato de

as partes poderem dispor sobre as condições de tra
balho de forma diversa da prevista em lei não significa
que, necessariamente, disponham de forma menos
favorável ao trabalhador.

A autonomia privada coletiva, que ganha ampli
tude nos termos deste projeto, está limitada pelos dis
positivos constitucionais e legais.

O caput do art. 7° da Constituição Federal elen
ca direitos dos trabalhadores "além de outros que vi
sem à melhoria de sua condição social", o que signifi
ca que as matérias negociadas, ainda que disponham
de forma divergente da lei, devem, sempre, contribuir
para tal melhoria, sob pena de a convenção ou acordo
coletivo serem considerados inconstitucionais e, con
seqüentemente, rechaçados pelo Poder Judiciário.

Além disso, convenção ou acordo coletivo de
vem observar normas relativas aos princípios gerais
dos contratos, especialmente o equillbrio das condi
ções estipuladas pelas partes, pois não é aceito pelo
nosso ordenamento jurídico qualquer tratativa que
imponha deveres e obrigações a apenas uma das
partes. Devem ser feitas concessões mútuas, a fim de
se manter o equilíbrio contratual. Caso contrário, a
convenção ou acordo coletivo devem ser anulados ju
dicialmente.

Saliente-se que essas normas contratuais não
podem ser objeto de negociação, uma vez que o pro
jeto é claro no sentido de que apenas as condições de
trabalho estão sujeitas à regra da prevalência do ne
gociado sobre o legislado.

A autonomia privada coletiva, outrossim, não
pode tampouco dispor sobre normas que, de qual
quer forma, alcancem terceiros. Somente a matéria
sobre a qual tenha plena disponibilidade pode ser ne
gociada.

Por outro lado, não acreditamos que os sindica
tos representativos da categoria profissional renunci
em a direitos em prejuízo de seus filiados.

Considerando todos os argumentos colhidos
nos debates e nas audiências públicas de que partici
pamos, julgamos oportuna a apresentação de substi
tutivo ao projeto, adotando algumas das emendas
apresentadas, a fim de deixar claras algumas restri
ções à autonomia privada coletiva.

Saliente-se que o substitutivo ora apresentado é
resultado de ampla negociação, tendo sido elaborado
em conjunto com o Deputado Ney Lopes, Relator da
matéria na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, o qual o assina, também.

Em primeiro lugar, consideramos que a redação
original, em especial o termo "prevalência", deve ser



O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°. O art. 618 da Consolidação das

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n° 5.452, de 1° de maio de 1943, passa a vi
gorar com a seguinte redação:

'Art. 618. Na ausência de convenção
ou acordo coletivo firmados por manifesta
ção expressa da vontade das partes e ob
servadas as demais disposições do Título VI
desta Consolidação, a lei regulará as condi
ções de trabalho.

Parágrafo único. A convenção ou acor
do coletivo, respeitados os direitos trabalhis
tas previstos na Constituição Federal, não
podem contrariar lei complementar, as Leis
n° 6.321, de 14 de abril de 1976, e n° 7.418,
de 16 de dezembro de 1985, a legislação tri
butária, a previdenciária e a relativa ao Fun
do de Garantia do Tempo de Serviço 
FGTS, bem como as normas de segurança
e saúde do trabalho'.

Art. 2°. Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação e tem vigência de dois anos.

Obrigado, Sr. Presidente.
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alterado. Preferimos que fique expresso que a lei re- Como toda inovação, ainda mais dessa magni-
gula as condições de trabalho na ausência de con- tude, deve passar por um período de avaliação, como
venção ou acordo coletivo. recomenda o bom senso, sugerimos que a lei a ser

Entendemos que essa parte do substitutivo dei- aprova~a tenha vigência de ape~as .dois ~nos, para
xa clara a intenção de que, casos as partes não che- que seja testada quanto à sua eficácia social.
guem a uma norma acordada, a lei é aplicada. Assim, Na elaboração do substitutivo não foram aprovei-
convenção ou acordo coletivo de trabalho comple- tadas três emendas. A Emenda n° 4 permite que ocor-
mentam a lei, pois a negociação já parte dos pressu- ra a prevalência da matéria acordada sobre a legislada
postos mínimos legais. somente em casos excepcionais, nas hipóteses de

Caso os interlocutores sociais entendam que, conju~tu.ra ~co~ômica desfav?rá~el. O. escopo do
em virtude da sua situação fática, é conveniente dis- subStltutlVO_e estlr~~lar a negoclaçao coletiva de forma
por sobre condições de trabalho de forma diversa da ampla, e nao restntlva, :omo pretende a emen~a. .
prevista em lei, podem fazê-lo, sem ter o receio de _ Tanto a Eme~da_n 5 q~anto a. Emenda n 6 d~-
que o acordado os sujeitará ao pagamento de multas poe~. que a negoclaçao esteja_restrita .a normas ~IS
administrativas. beneflcas ao trabalhador, mas nao permitem que se dlS-

Alé d
· I I f . I 'd ponhadeformadiversadalei,queéoquesepretende.

m ISSO a gumas caute as oram Inc UI as. .
. ' . . . Diante do exposto, votamos, no mérito, nos ter-

ao texto do projeto, poiS o Instrumento coletiVO deve d b t't t' . t d D t d N Lf . 'f - d d mos o su s I UIVO conJun o o epu a o ey opes
representar e etlvamente a manl estaç~o a vonta e e meu, pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.483, de
das partes, bem como devem ser respeitadas as nor- 2001 d E d oS 1 2 3 7 8 9 10' I

d· t' I t' à I b - d - ,e as men as n "'" e , e pe amas proce Imen ais re a Ivas e a oraçao e a oçao . . - d E d os 4 5 6
de convenção ou acordo coletivo. Decorre daí a ne- reJel~o as men as.n , e .
cessidade da observância do Título VI da CLT, que E o voto, Sr. Presld~nt~.
dispõe sobre tais regras. O aspecto formal deve ser Passo a ler o substitutiVO.
respeitado para que se garanta a legitimidade e a le- Substitutivo ao Projeto de Lei n° 5.483, de 2001.
galidade da negociàção. Altera o art. 618 da Consolidação das Leis do

Sr. Presidente, optamos por incluir um pará- Trabalho - CLT.
grafo único que dispõe sobre os limites da matéria a Diz o substitutivo:
ser negociada. Nos termos do substitutivo, devem
ser sempre respeitados os direitos trabalhistas pre
vistos na Constituição Federal e, também, os dis
postos em legislação complementar. A proposição,
se aprovada, terá a hierarquia de lei ordinária e,
portanto, jamais poderia autorizar que direitos tra
balhistas previstos constitucionalmente ou por lei
complementar fossem alterados mediante conven
ção ou acordo coletivo.

Ademais, a negociação coletiva não pode atin
gir terceiros. Verificamos a preocupação de vários
Deputados com relação a esse tópico, que foi obje
to de inúmeras emendas, visando excluir da negoci
ação aspectos relacionados à previdência social,
tributação, vale-transporte e Programa de Alimen
tação do Trabalhador. Além de excepcionar tais ma
térias, incluímos também a legislação relativa ao
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Esses
conteúdos são intangíveis.

As normas de segurança e saúde do trabalho
não podem ser, como previsto no projeto original, ob
jeto de negociação, por serem de ordem pública.
Aqui, não merece qualquer reparo a iniciativa do Po
der Executivo.



11 - Voto do Relator

O Projeto de Lei n° 5.483, de 2001 , tem gerado
manifestações de toda a sociedade, refletindo nos
membros do Congresso Nacional.

Várias delas têm sido contrárias à proposição
do Poder Executivo. Esquecem os seus autores que a
nossa legislação trabalhista está totalmente defasada
e inadequada à sociedade e que se tem, agora, a
oportunidade de discutir o futuro das relações de tra
balho no Brasil e decidir o modelo que pretendemos
adotar.

A Consolidação das Leis do Trabalho -CLT, de
origem corporativista, foi inspirada na Carta dei La
voro italiana. Por mais que tenha representado um
avanço para as relações trabalhistas na década de
quarenta, está ultrapassada e não mais protege o tra
balhador adequadamente.

O nfvel de desemprego é alarmante e a Justiça
do Trabalho está sobrecarregada de processos, indi
cadores que demonstram que precisamos alterar o
modelo vigente. Precisamos de uma reforma radical
da legislação.

A proposição em análise permite que os interlocu
tores sociais disponham sobre as condições de trabalho
da maneira que lhes aprouver, ainda que de forma di
versa da prevista na legislação, mas desde que sejam
respeitados os direitos trabalhistas previstos na Consti
tuição Federal e as normas relacionadas à saúde e se
gurança do trabalho, normas de ordem pública e, por via
de conseqüência. cogentes e inafastáveis.

São os próprios interessados, sindicatos repre
sentantes das categorias profissionais e econômicas,
que decidirão sobre as condições de trabalho. São

"Altera dispositivo da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo De
creto-Lei n° 5.452, de 10 de maio de 1943."

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado José Múcio Monteiro

I - Relatório
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PARECER ESCRITO ENCAMINHADO Emenda nO 8 - acrescenta às normas que não
À MESA podem ser contrariadas por convenção ou acordo co

letivo as relativas à alimentação e ao transporte do
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO trabalhador.

E SERViÇO PÚBLICO Emenda nO 9 - da mesma forma que a emenda

PROJETO DE LEI N° 5.483, DE 2001 anterior, não permite que convenção ou acordo coleti
vo contrarie a Lei n06.321 , de 14 de abril de 1976, que
"dispõe sobre a dedução, do lucro tributável, para fins
de imposto sobre a renda das pessoas jurfdicas, do
dobro das despesas realizadas em programas de ali
mentação do trabalhador", e a Lei nO 7.418, de 16 de
dezembro de 1985, que "institui o vale-transporte e dá
outras providências".

Emenda n° 1O - estabelece que não pode ser
contrariada a legislação específica do Programa de
Alimentação do Trabalhador além das já previstas no
projeto.

É o relatório.

o projeto de lei do Poder executivo, que altera a
redação do art. 618 da Consolidação das Leis do Tra
balho, dispõe que as normas relativas às condições
de trabalho previstas em convenção ou acordo coleti
vo prevalecem sobre o disposto em lei, desde que
não contrariem a Constituição Federal e as normas
de segurança e saúde do trabalho.

Foram apresentadas dez emendas de Plenário
ao Projeto, a saber:

Emenda n° 1 - dispõe que a norma coletiva não
pode contrariar a legislação tributária e previdenciá
ria, além das normas de segurança e saúde do traba
lho, já previstas no projeto.

Emenda n02 - dispõe de forma idêntica à Emen
da nO 1.

Emenda n° 3 - estabelece que não pode ser
contrariada a Lei nO 7.418, de 16 de dezembro de
1985, que "institui o vale-transporte e dá outras provi
dênCias".

Emenda n° 4 - dispõe que as condições de tra
balho ajustadas em convenção ou acordo coletivo so
mente prevalecem ao disposto em lei transitoriamen
te e desde que a empresa comprove condições que
recomendem a adoção de tal medida em face da con
juntura econômica.

Emenda n° 5 - estabelece que o negociado co
letivamente prevalece apenas no caso de constituir
norma mais favorável ao trabalhador, hipótese em
que não será aplicado o § 3° do art. 614, que limita a
vigência de acordo e convenção coletiva em dois
anos.

Emenda n° 6 - inclui entre as normas que não
podem ser contrariadas pela convenção ou acordo
coletivo as destinadas à proteção do trabalhador.

Emenda nO 7 - inclui o parágrafo único ao art.
618, alterado pelo projeto, dispondo que não será ob
jeto de acordo o vale-transporte, instituído pela Lei n°
7.418, de 16 de dezembro de 1985.
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eles que conhecem a realidade do trabalho e da em- Saliente-se que essas normas contratuais não
presa e podem melhor decidir sobre as cláusulas es- podem ser objeto de negociação, uma vez que o pro-
pecíficas que devem adotar, se assim entenderem. jeto é claro no sentido de que apenas as condições de

As diferenças regionais no Brasil são enormes, trabalho estão sujeitas à regra da prevalência do ne-
da mesma forma que várias são as atividades econô- gociado sobre o legislado.
micas e profissionais. Verificamos a especialização A autonomia privada coletiva, outrossim, não
em várias profissões e atividades que não podem pode tampouco dispor sobre normas que, de qual-
mais seguir um modelo único, inflexível. quer forma, alcancem terceiros. Somente a matéria

É difícil imaginar um modelo trabalhista que sobre .a qual tenham plena disponibilidade pode ser
atenda a todas as demandas dos trabalhadores e em- negociada.
presários. Muito menos um modelo que apresente de- Por outro lado, não acreditamos que os sindica-
talhadame::mte as condições para a relação de traba- tos representativos da categoria profissional renunci-
lho, não deixando margem à negociação coletiva. em direitos em prejuízo de seus filiados.

A flexibilização prevista no projeto permite que Considerando todos os argumentos colhi-
a relação de trabalho seja discutida pelos próprios dos nos debates e audiências públicas que participa-
interessados, podendo ser modernizada e adequa- mos, julgamos oportuna a apresentação de substituti-
da à realidade. Essa é uma tendência internacional, vo ao projeto, adotando algumas das emendas apre-
incentivada pela Organização Internacional do Tra- sentadas, a fim de deixar claras algumas restrições à
balho - OIT. autonomia privada coletiva.

É óbvio que surge a discussão em torno da pre- Saliente-se que o substitutivo ora apresentado é
valência de norma acordada sobre a norma imposta o resultado de ampla negociação, tendo sido elabora-
pelo Estado, gerando o receio que venham a ser ado- do em conjunto com o Deputado Ney Lopes, relator
tadas regras prejudiciais ao trabalhador. No entanto, da matéria na Comissão de Constituição e Justiça e
esse receio não procede. de Redação, que o assina.

Em primeiro lugar, o projeto não dispõe sobre a Em primeiro lugar, consideramos que a redação
prevalência do acordado de forma ilimitada. O fato original, em especial o termo "prevalência", deve ser
das partes poderem dispor sobre as condições de tra- alterado. Preferimos que fique expresso que a lei re-
balho de forma diversa da prevista em lei, não signifi- gula as condições de trabalho na ausência de con-
ca que; necessariamente, disponham de forma me- venção ou acordo coletivo.
nos favorável ao trabálhador. Entendemos que essa parte do substitutivo dei-

A autonomia privada coletiva, que ganha ampli- xa clara a intenção de que caso as partes não che-
tude nos termos desse projeto, está limitada pelos guem a uma norma acordada, a lei é aplicada. Assim,
dispositivos constitucionais e legais. convenção ou acordo coletivo de trabalho comple-

O caput do art. ]O da Constituição Federal elen- mentam a I~i, pois a ~egociação já parte dos pressu-
ca direitos dos trabalhadores, "além de outros que vi- postos mínimos legaiS.
sem à melhoria de sua condição social", o que signifi- Caso os interlocutores sociais entendam que,
ca que as matérias negociadas, ainda que disponham em virtude da sua situação fática, é conveniente dis-
de forma divergente da lei, devem, sempre, contribuir por sobre condições de trabalho de forma diversa da
para tal melhoria, sob pena do convenção ou acordo prevista em lei, podem fazê-lo, sem ter o receio de
coletivo serem considerados inconstitucionais e, con- que o acordado os sujeitará ao pagamento de multas
seqüentemente, rechaçados pelo Poder Judiciário. administrativas.

Além disso, convenção ou acordo coletivo de- Além disso, algumas cautelas foram incluídas ao
vem observar normas relativas aos princípios gerais texto do projeto, pois o instrumento coletivo deve re-
dos contratos, especialmente o equilíbrio das condi- presentar efetivamente a manifestação da vontade
ções estipuladas pelas partes, pois não é aceito pelo das partes, bem como devem ser respeitadas as nor-
nosso ordenamento jurídico qualquer tratativa que mas procedimentais relativas à elaboração e adoção
imponha deveres e obrigações a apenas uma das de convenção ou acordo coletivo.
partes. Devem ser feitas concessões mútuas a fim de Decorre daí a necessidade de observância do
se manter o equilíbrio contratual, caso contrário, a Título VI da CLT que dispõe sobre tais regras. O as-
convenção ou acordo coletivo devem ser anulados ju- pecto formal deve ser respeitado para que se garanta
dicialmente. a legitimidade e a legalidade da negociação.
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Optamos por incluir um parágrafo único que dis
põe sobre os limites da matéria a ser negociada. Nos
termos do substitutivo devem ser sempre respeitados
os direitos trabalhistas previstos na Constituição Fe
deral e, também, os dispostos em legislação comple
mentar. A proposição, se aprovada, terá a hierarquia
de lei ordinária e, portanto, jamais poderia autorizar
que diretos trabalhistas previstos constitucionalmente
ou por lei complementar fossem alterados mediante
convenção ou acordo coletivo.

Ademais, a negociação coletiva não pode atingir
terceiros. Verificamos a preocupação de vários Depu
tados com relação a esse tópico, que foi objeto de inú
meras emendas visando excluir da negociação as
pectos relacionados à previdência social, tributação,
vale-transporte (Lei n° 7.418, de 16 de dezembro de
1985) e Programa de Alimentação do Trabalhador 
PAT (Lei nO 6.321, de 14 de abril de 1976). Além de ex
cepcionar tais matérias, incluímos também a legisla
ção relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Servi
ço - FGTS. Esses conteúdos são intangíveis.

As normas de segurança e saúde do trabalho
não podem ser, como previsto no projeto original, ob
jeto de negociação, por serem de ordem pública.
Aqui, não merece qualquer reparo a iniciativa do Po
der Executivo.

Como toda inovação, ainda mais dessa magni
tude, deve passar por um período de avaliação, como
recomenda o bom-senso, sugerimos que a lei a ser
aprovada tenha vigência de apenas 2 (dois) anos,
para que seja testada quanto à sua eficácia social.

Na elaboração do substitutivo não foram aprovei
tadas três emendas. A emenda nO4 permite que ocorra
a prevalência da matéria acordada sobre a legislada
somente em casos excepcionais, nas hipóteses de
conjuntura econômica desfavorável. O escopo do
substitutivo é estimular a negociação coletiva de forma
ampla e não restritiva como pretende a emenda.

Tanto a Emenda n° 5 quanto a Emenda n° 6 dis
põem que a negociação esteja restrita a normas mais
benéficas ao trabalhador, mas não permite que se
disponha de forma diversa da lei, que é o que se pre
tende.

Diante do exposto, votamos, no mérito, nos ter
mos do substitutivo conjunto do Deputado Ney Lopes
e meu, pela aprovação do PL n° 5.483, de 2001, das
Emendas n° 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10; e pela rejeição das
Emendas n° 4, 5, 6.

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2001. 
Deputado José Múcio Monteiro, Relator.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
ti' 5.483, DE 2001 '

Altera o art. 618 da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 618 da Consolidação das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1°
de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte re
dação:

"Art. 618. Na ausência de convenção ou acordo
coletivo firmados por manifestação expressa da von
tade das partes e observadas as demais disposições
do Título VI desta Consolidação, a lei regulará as con
dições de trabalho.

Parágrafo único. A convenção ou acordo coleti
vo, respeitados os direitos trabalhistas previstos na
Constituição Federal, não podem contrariar lei com
plementar, as Leis nO 6.321 , de 14 de abril de 1976, e
no 7.418, de 16 de dezembro de 1985, a legislação
tributária, a previdenciária e a relativa ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, bem como as
normas de segurança e saúde do trabalho." (NA)

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação e tem vigência de 2 (dois) anos.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001 . 
Deputado Ney Lopes, Relator da Comissão de Cons
tituição; Deputado José Múcio Monteiro, Relator da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Antes de
encerrar a sessão, V. Ex!! terão oportunidade de usar
da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Apenas
para dar seqüência ao acordo entre os Líderes, con
cedo a palavra ao Deputado Ney Lopes, para oferecer
parecer ao projeto, em substituição à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. NEY LOPES (Bloco/PFL - AN. Para emi
tir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, em toda minha vivência parla
mentar, jamais vi projeto com tantas indagações in
fundadas, do ponto de vista jurídico, quanto este em
análise. Daí por que lerei o parecer também com sen
tido didático e apelando para a boa-fé daqueles que,
mesmo discordando, o façam dentro da realidade, e
não de hipóteses absurdas.

O projeto visa alterar um artigo da CLT, e não
mais do que um: o art. 618. Essa é a única alteração
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pretendida. O que pretende o projeto? Flexibilizar as de interesses. Esses instrumentos são legítimos, des-
relações de trabalho, permitindo que a convenção ou de que o interesse público seja preservado.
acordo coletivo disponham tão-somente sobre as A CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de
condições de trabalho. É ampliada, portanto, a maté- 1943, regula as condições de trabalho de forma bas-
ria sujeita à negociação coletiva. tante detalhada e restritiva, não restando muito a ser

Entretanto, se por um lado o projeto amplia a negociado pelas partes em beneffcio do trabalhador.
matéria, de outro a restringe, a limita, porque diz ex- Esse rigor excessivo contribui para a informali-
pressamente: "não é posslvel negociar Fundo de Ga· dade de vários aspectos do contrato de trabalho, cri-
rantia, não é posslvel negociar regra de lei comple- ando um verdadeiro mercado paralelo de direitos tra-
mentar, não é possível negociar nada ligado à saúde balhistas. Muitos direitos são negociados entre os in-
e à segurança do trabalhador". Portanto, trata-se de teressados, mas, por não haver respaldo legal, sujei-
flexibilização feita sob limites e sob a vigilância da tam as empresas a multas administrativas. No que
Justiça, que, a qualquer momento, pode declarar contribui uma multa administrativa, Sr. Presidente,
nula, total ou parcialmente, cláusula do acordo ou da para a melhoria das relações de trabalho ou para a
convenção. melhoria social do trabalhador? Em absolutamente

A flexibilização das relações de trabalho é uma nada.
tendência mundial e irreversível, defendida principal- A discussão em torno do projeto tem causado
mente pelos partidos socialistas europeus. Esse é o ca- muita polêmica, em especial quanto a sua constituci-
minho que valoriza a livre vontade dos trabalhadores. onalidade. Em primeiro lugar, deve ser destacado que

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Peço às qualquer projeto de lei, bem como qualquer conven-
galerias que se mantenham em silêncio para ouvir o ção ou acordo coletivo, devem respeitar a Constitui-
orador, até para que, em outras oportunidades, sejam ção Federal, ou serão declarados inconstitucionais.
franqueadas à participação de todos que queiram Chamo a atenção do Plenário, apelando para o
acompanhar os trabalhos da Casa. bom senso dos nobres Deputados, sobretudo dos

O SR. NEY LOPES - Esse é o caminho, como que, democraticamente, discordam: o norte, a orien-
dizia, Sr. Presidente, que valoriza a livre vontade dos tação, a bússola deste projeto é o art. 7° da Constitui-
trabalhadores e empregadores, na busca de melhori- ção Federal, que versa sobre os direitos sociais dos
as sociais. Se um acordo ou uma convenção celebra- trabalhadores. Diz o caput - a cabeça - do artigo 7°,
da na forma proposta trouxer prejuízo ao trabalhador, que é o comando do processo:
é nula de pleno direito. Por quê? Vou expor mais adi- Art. 7.° São direitos dos trabalhadores urbanos e
ante e citar a regra que estipula isso. rurais, além de outros que visem à melhoria de sua

Não podemos concordar, Sr. Presidente, com a condição social:
opinião dos que consideram os nossos sindicatos frá- Ora, Sr. Presidente, se a Constituição diz que
geis ou incapazes de defender a contento os interes- tais e tais direitos, todos eles preservados, defendem
ses dos trabalhadores. Essa é uma visão equivocada e o trabalhador, e ainda diz que, além desses, outros,
preconceituosa. Nesta Casa, inúmeros ilustres Depu- desde que melhorem a condição social, é claro que,
tados são oriundos do movimento sindical, numa prova se for feito acordo ou convenção coletiva de trabalho
inconteste de organização, competência e poder políti- com cláusula em desfavor do trabalhador, ela será
co da valorosa classe trabalhadora brasileira. nula de pleno direito. Isso é óbvio como o sol do me-

Este projeto de lei é um estfmulo para que os io-dia. É a Constituição que o diz, e não o projeto. A
sindicatos se fortaleçam e se adaptem às orientações Constituição se sobrepõe a tudo, e ela diz que não
mais modernas sobre negociação coletiva, constituin- pode haver cláusula que vise à piora da condição so-
do-se em instrumento de valorização das entidades cial do trabalhador. Isso está dito na Constituição, e,
sindicais, porque não pode ser feita uma convenção evidentemente, o projeto não a poderia revogar.
ou um acordo fora do sindicato. E como se pode dizer Portanto, Sr. Presidente, qualquer lei, convenção
que isso é contra o trabalhador? ou acordo coletivo devem estabelecer direitos que vi-

Há também os que argumentam que o projeto sem à melhoria da condição social do trabalhador, sob
permitirá o surgimento de fortes pressões econômi- pena de serem considerados inconstitucionais.
cas em desfavor dos trabalhadores, esquecendo-se O que pode ser inconstitucional, na prática? Tal-
de que isso já ocorre. Em toda negociação coletiva, vez o temor de muitos ilustres colegas desta Casa
não só por parte dos empregadores quanto dos traba- seja que alguma cláusula de algum acordo desrespei-
Ihadores, são usadas formas de pressão em defesa te regra social estabelecida em lei complementar ou



59698 Quinta-feira 22 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2001

direito consagrado na Constituição. Isso pode ocorrer, carteira profissional... Ora, respeito quem tenha dito
mas a inconstitucionalidade será do acordo, e não da isso de boa-fé, mas quem faz essa afirmação só em
lei. A lei não manda que se faça isso; a lei não reco- busca de voto, de transformar o sofrimento do traba-
menda nem chancela tal comportamento. A inconsti- Ihador num palanque eleitoral, é um criminoso contra
tucionalidade, portanto, será declarada caso a caso, os interesses do trabalhador brasileiro, porque se fos-
de forma pontual, nunca de forma genérica. se proposta uma lei que viesse ferir conquistas do tra-

Nenhum direito, Sr. Presidente, está sendo revo- balhador brasileiro esta Casa não a acolheria, sequer
gado neste projeto. Nenhum direito! Renuncio a meu a discutiria. Mas com o tempo essa desinformação vai
mandato se me mostrarem um só direito social, um só cair por terra, na medida em que a população tomar
direito dos trabalhadores revogado por este projeto. conhecimento do substitutivo e de suas bases jurfdi-
Em momento algum o projeto autoriza que sejam es- cas e constitucionais.
tabelecidas condições de trabalho em prejufzo do tra- A Constituição Federal admite expressamente a
balhador. Na realidade, ele permite que a convenção via negociai, nos incisos VI, XIII e XIV do art. 70

, que
e o acordo estabeleçam condições de trabalho alter- tratam respectivamente da irredutibilidade de salári-
nativas e complementares às previstas em lei ordiná- os, da faculdade de compensação de horários e redu-
ria. Amplia-se, dessa forma, a matéria a ser negocia- ção de jornada e de jornada de turnos ininterruptos
da, sem prejufzo nenhum para o trabalhador, sob de revezamento.
pena de nulidade. Outrossim, estabelece limites para Af, dizem alguns, de boa-fé, que a Constituição
a negociação coletiva, determinando o respeito aos só admite convenção ou acordo em três hipóteses.
direitos trabalhistas previstos na Constituição e às Estão equivocados, data venia, Sr. Presidente, por-
normas de segurança e saúde do trabalho, que são, que as três hipóteses citadas pela Constituição são
por excelência, normas de ordem pública. as piores para o trabalhador, como está sendo pro-

Não vislumbramos, em sã consciência, com posto agora em São Paulo - ou seja, uma redução de
toda tranqüilidade, nenhuma hipótese de inconstituci- 25% do salário. A Constituição diz que, nesse caso,
onalidade do projeto, já que ele não fere princfpio ou quando for para reduzir salário - o trabalhador se pre-
dispositivo constitucional. judica pelo menos no recebimento dos valores -, o

Esclareço que não me refiro ao projeto original, acordo ou convenção estão autorizados. Agora, a
mas ao substitutivo que a Casa conheceu nesta tar- Constituição não o diz quando é para melhorar, e o
de, cuja redação foi alterada para não pairar dúvida que este projeto regula são melhorias para a condi-
sobre o fato de um acordo poder revogar uma lei. O ção social do trabalhador. Este projeto, em nenhum
substitutivo estabelece que acordo ou convenção for- momento, vai aumentar jornada de trabalho, reduzir
malmente celebrados, respeitado o Trtulo VI da CLT, salário ou repouso semanal remunerado, porque isso
terão força de lei ordinária - terão identidade - a fim seria um crime, uma inconseqüência que somente o
de beneficiar o trabalhador, mas não serão como a radicalismo poderia acolher, ou alguém que quisesse
Constituição ou lei complementar, porque estas ocu- enganar o povo brasileiro.
pam lugar mais alto, pela hierarquia. Portanto, nas três hipóteses em que a Constitui-

Por outro lado, uma convenção ou acordo coleti- ção diz sobre o que os acordos ou convenções po-
vo, ao estabelecerem condições de trabalho, poderão dem dispor, trata-se de dispor para pior, num momen-
ser considerados inconstitucionais se as partes inter- to de crise. Quando é para dispor dentro da regra do
pretarem a lei de forma equivocada. Pode ocorrer de art. r, ou seja, para melhorar a condição social do
se celebrar acordo ou convenção, e estes serem con- trabalhador, tudo se pode. Não poder seria uma in-
siderados inconstitucionais. Mas a inconstitucionali- sensatez.
dade será do instrumento, do acordo, e não da lei, A proposta representa a fundamentação legal
porque ela não manda fazer isso, nem poderia man- para que o instrumento normativo disponha sobre as
dar. Nesses casos, a parte que se julgar prejudicada condições de trabalho de forma alternativa e comple-
pode ajuizar a ação cabível. Repito: somente a inter- mentar à prevista em lei, observados os parâmetros
pretação equivocada pode gerar possível inconstitu- constitucionais. É bom que fique registrado que esta-
cionalidade - não do projeto, mas da convenção ou mos aprovando uma lei ordinária alternativa, optativa
acordo coletivo de trabalho que não respeite os limi- e complementar, que não revoga qualquer outra lei vi-
tes que ele estabelece. gente. Esta é uma lei sui generis no mundo jurfdico

Disseram, Sr. Presidente, que o projeto revoga- brasileiro, porque ela é alternativa, não revoga. Se o
ria décimo terceiro salário, licença à gestante, FGTS, trabalhador quiser usá-Ia para fazer um acordo, uma
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convenção, ele a usa. Se não, ele usa a lei vigente. É técnica legislativa, bem como para aproveitar várias
uma alternativa. Não há imposição, não há quebra do emendas oferecidas. Inegavelmente, a matéria envol-
direito, da liberdade do trabalhador. Dizer o contrário ve mérito constitucional, tendo em vista que, na práti-
é desinformação ou pura má-fé. ca, o direito de trabalho está quase que completa-

Almeja-se assegurar a prevalência da vontade, da mente constitucionalizado no art. 7°.
autonomia privada coletiva nas condições de trabalho Assim, a redação de nosso substitutivo não dis-
ajustadas, observadas as normas constitucionais e as põe que convenção ou acordo prevaleçam sobre a lei.
relacionadas à segurança e à saúde do trabalho. Repito, o substitutivo não dispõe que convenção ou

Nenhuma lesão sofre o princípio da legalidade, acord? prev~l~çam sobre a lei. T~I ~ntendim~nto, ~r

na medida em que a proposta ora em análise tem efi- de~als g~nerlco, s~m qualquer limite, poderl~ s~~c~-
cácia coercitiva de lei ordinária, prevalecendo apenas tar, InclUSive,. qu~stlo~amentos qu~nto à sua JUrldlcl-
nas hipóteses de regulamentação infraconstitucional dade e C?~~tltu~lo~alldad~. I~so f~1 mudado. E é bom
de mesma hierarquia. Não vai revogar lei complemen- q~e .a .oplnlao ~ubhca brasl~e~~a saiba, ~rqu~ a re~a-
tar, não vai revogar a Constituição, nem revoga a lei çao IniCiai previa essa pOSSibilidade, e hOJe nao mais.
ordinária, mas pode tomar por base um dispositivo de Determina, sim, o substitutivo ora em discussão,
lei ordinária e ampliá-lo, naquilo que for possível, em a prevalência das condições de trabalho ajustadas
favor do trabalhador. Nunca restringiria, porque seria em convenção ou acordo, desde que observados al-
uma cláusula nula. guns limites. Quais são os limites? Os direitos sociais

Entre as muitas regras a serem observadas, as do trabalhador ~efinidos na Constituição, as matérias
convençÕes e acordos coletivos devem conter, como reservadas, à lei complementar, as normas de segu-
o projeto recomenda, as exigências do art. 613 da rança e saude do trabalho, o FGTS.
Consolidação - como esta lei acabaria com a Conso- Além disso, conforme consta de várias emen-
lidação, como dizem alguns, se manda obedecer o das, não podem ser objeto de negociação as parcelas
Capítulo VI, que regula as convenções e os acordos integrantes da remuneração do trabalhador sobre as
coletivos de trabalho? quais não incidam contribuições sociais.

a) Designação dos sindicatos convenentes _ .. Tam~ém e~tão excluíd~s ~s normas previden-
que a lei exige para celebrar convenção; clárlas e tributárias e, como Já disse, o FGTS.

b) prazo de vigência' O substitutivo prevê, ainda, que a vigência da lei
. ' será de dois anos. Repito: a vigência da lei será de

c~ categorias ou classes de trabalhadores dois anos, período suficiente para que se avalie a sua
abrangld~s... . . utilização e a sua eficácia social. Se for eficaz, perma-

Enfim, todas aquelas hipóteses legaiS do art. nece; se não for...
6~ ~ para q~e a convenção seja válida e não sofra de A experiência deu certo em várias partes do
VICIO de nulidade. mundo; em outras, não. Mas temos de defender no

Assegura-se a prevalência da autonomia priva- Brasil a experiência da negociação coletiva, reco-
da coletiva, da vontade dos interlocutores sociais (sin- mendada pela 011. O Brasil tem tratados firmados
dicatos representantes das categorias profissionais e com a Organização Internacional do Trabalho que re-
econômicas), desde que manifestada em convenção comendam a negociação coletiva, e todos aplaudem.
ou acordo coletivo de trabalho. Terá, portanto, essa flexibilização, nos termos expos-

A negociação coletiva continua a respeitar os di- tos, com a duração de apenas dois anos.
reitos trabalhistas previstos constitucionalmente, as- Entendemos que, nos termos de nosso substitu-
sim como a legislação infraconstitucional de natureza tivo, várias são as hipóteses de cláusulas coletivas
complementar ou delegada, uma vez que a pretendi- dispondo, de forma complementar, de modo diverso
da flexibilização se fará por meio de lei ordinária e so- do previsto na lei ordinária.
mente quando beneficiar o trabalhador. Por quê? Por- Por exemplo: 1. Parcelamento das férias em
que o art. 7° da Constituição diz que, não benefician- mais de duas vezes. O que está contra o trabalhador,
do, não melhorando a condição social do trabalhador, se ele quiser firmar um acordo para as suas férias se-
é nula qualquercláusula de acordo ou de convenção. rem em três períodos ou em quatro semanas? Quem

Optamos por apresentar substitutivo em conjun- deve decidir é o trabalhador, Sr. Presidente. Sozinho,
to com o ilustre Deputado José Múcio Monteiro, Rela- não, mas no sindicato dele, valorizando seu sindicato
tor da matéria no âmbito da Comissão de Trabalho, de e sujeito às regras legais. Se quer trinta dias, isso é
Administração e Serviço Público, para aperfeiçoar a inatacável. É uma mentira dizer que o projeto reduz o
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período de férias, porque férias são saúde do traba
lhador, e tudo que diga respeito à saúde é intocável
neste projeto. Todo dia se diz o contrário. É preciso
que o País abra os olhos e critique, mas o faça em
função da realidade, e não da metáfora ou, para ser
mais objetivo, da mentira institucionalizada.

2. Registro do contrato de trabalho em Carteira
de Trabalho e Previdência Social em prazo superior a
48 horas, em virtude do acesso difícil ao local de traba
lho. Na minha região, em área rural, Sr. Presidente,
quantas empresas agrícolas são penalizadas por muI
tas administrativas porque não registram o trabalhador
em 48 horas, como manda a CLT? Em quê prejudica o
trabalhador se esse prazo for para 5 dias? A empresa
tem que instalar um escritório, uma estrutura no meio
do campo. Como pode prejudicá-lo, se fica claro que
ele está prestando serviço? É apenas uma lei da Era
Vargas, que dizia 48 horas porque não havia distânci
as. Mas hoje estamos no século XXI, embora muitos
persistam em continuar no século passado.

3. Fixação da média das horas in itinere, perío
do despendido da residência do trabalhador até o lo
cai de trabalho, em condução fornecida pela empre
sa. Esse lapso de tempo é considerado à disposição
do empregador. O que impede que um acordo esta
beleça uma hora, uma hora e meia, de consenso,
para o período de deslocamento do trabalhador, evi
tando-se os prejuízos que o trabalhador hoje tem ao
recorrer à Justiça para pedir esse direito?

4. Alteração da jornada de trabalho, estabele
cendo o regime de 12 por 36 horas, atendendo às pe
culiaridades dos serviços prestados pela empresa.
Hoje, issonão é possível; têm que ser 10. Mas, se o
trabalhador entender que podem ser 12, com 3 dias
de descanso, em que isso o prejudica, Sr. Presiden
te? Não o prejudica, antes o ajuda.

5. Participação nos lucros com a periodicidade
maior que a de duas vezes por ano. A lei de hoje diz
que o lucro só pode ser pago duas vezes. Por que não
pagá-lo mês a mês, Sr. Presidente? Quem se opõe a
que o trabalhador tenha acesso ao lucro mês a mês,
ou bimensalmente? Quem é contra esse direito do
trabalhador é contra este projeto, que permite tal
avanço.

6. Banco de horas, instituindo a possibilidade de
compensação durante o período adequado para os
trabalhadores e a empresa.

Vários são os direitos preservados.
Já afirmaram que o projeto acabava com a prote

ção contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa.
Desinformação ou má-fé, porque essa é a única hipó
tese, na CLT, em que a legislação infraconstitucional é

de natureza complementar. Uma lei ordinária não pode
revogar uma lei complementar. Esse é o abc do Direito.
Não pode, mas se divulga que o trabalhador vai perder
as garantias do emprego, porque essa lei revoga a an
terior. Uma lei ordinária revogar uma lei complemen
tar? Como, Sr. Presidente? Que magia é essa, a não
ser por uma inverdade ou desinformação?

Dizem que o salário mínimo vai baixar. Como
baixar o salário mínimo, se a Constituição estabelece
que ele é nacionalmente unificado? É o art. 7°, inciso
IV, da Constituição Federal. Como seria possível bai
xar o salário mínimo em um acordo sem afrontar a
Constituição, Sr. Presidente? Isso não existe. O traba
lhador brasileiro precisa estar consciente de que ja
mais se pretendeu fazer isso. O que se cogita é au
mentar o salário mínimo pela negociação, nunca dimi
nuí-lo, porque seria inconstitucional. Uma lei não po
deria dispor sobre isso.

O piso salarial não está vinculado a valores mo
netários. Pela Constituição, ele está vinculado à ex
tensão e complexidade do trabalho, aspecto que não
será alterado. Será mantido. Não se toca nisso. É
constitucional.

Os trabalhadores que percebem remuneração
variável continuarão a ter a garantia de salário nunca
inferior ao mínimo. Nunca inferior - repito -, porque é
constitucional. Como uma lei vai revogar a Constitui
ção, a não ser no palanque eleitoral de quernqueira
iludir a classe trabalhadora brasileira?

O décimo terceiro salário é obrigatoriamente
calculado sobre a remuneração integral, valendo a
negociação apenas para a forma de pagamento. O
trabalhador vai decidir em assembléia se que receber
o décimo terceiro salário mensal ou bimensal, se quer
que a empresa o deposite numa caderneta de pou
pança mês a mês, para no fim do ano ter mais salário
do que teria pelo sistema atual. Quem vai se opor são
as empresas, porque estão pagando anualmente
esse salário e não o quererão fazer, uma vez que vão
empatar capital de giro. Quem é contra essa lei está
defendendo as empresas, não os trabalhadores, pois
está impedindo que elas paguem ou antecipem o dé
cimo terceiro salário. A lei atual não permite, mas o
projeto torna possível que isso seja negociado.

A remuneração do trabalho noturno superior à
do diurno é direito intocável, sendo a proteção do tra
balho noturno e suas restrições uma norma de saúde
e segurança do trabalhador.

É igualmente intocável o repouso semanal re
munerado, que configura norma que visa à defesa da
saúde do trabalhador. Nisso não se toca.
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o adicional da remuneração de horas extras
continua a ser de, no mínimo, 50% acima da hora nor
mal de trabalho. Está na Constituição. Como uma lei
pode revogar?

O período de férias constitui norma de seguran
ça e saúde do trabalho. Ainda que exista a hipótese
de ele ser dividido em maior número de vezes, não
pode ser reduzido o período de gozo hoje vigente,
porque é norma de saúde do trabalhador.

A estabilidade da gestante, bem como a licen
ça-maternidade, estão constitucionalmente garant~

das, devendo ser salientado que o pagamento da lI
cença está a cargo da Previdência Social, e não do
empregador - restando, assim, fora do âmbito da ne
gociação. Nem que se quisesse seria possível nego
ciar uma obrigação que não é do empregador, mas da
Previdência. Como se diz, então, que a lei quer tirar a
licença-maternidade? É desinformação ou má-fé.

Saliente-se que apenas listamos exemplificada
mente os direitos que podem ou não ser negociados
de forma alternativa à prevista em lei, o que deixa pa
tente a inexistência de injuridicidade no projeto.

Para elaboração do substitutivo conjunto, aco
Ihemosas Emendas nOs 1,2,3,7,8,9,10.

A Emenda n° 4 não apresenta o requisito de juri
dicidade, uma vez que dispõe sobre condições ex
cepcionais que, atualmente, já autorizam a negocia
ção coletiva. As Emendas nOs 5 e 6 representam um
bis in idem, pois a legislação vigente já permite a ne
gociação de normas mais benéficas.

Diante do exposto, Sr. Presidente, votamos pela
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legisla
tiva, nos termos do substitutivo apresentado.

Elaborei, juntamente com o ilustre Deputado
José Múcio Monteiro, substitutivo que será levado à
Mesa, que altera a redação inicial do PL n° 5.483, de
2001, e acolhe as Emendas nOs 1,2,3, 7, 8, 9, 10; e
somos pela injuridicidade das Emendas nOs 4, 5 e 6.

Este é o parecer.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇAO

PROJETO DE LEI N° 5.483, DE 2001

Altera dispositivo da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo De
creto-lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.

Autor: Poder Executivo

Relator: Deputado Ney Lopes

Quinta-feira 22 59701

I - Relatório

A proposição encaminhada pelo Poder Executi
vo tem por escopo, ao alterar o art. 618 da Consolida
ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n.° 5.452, de 1° de maio de 1943, permitir que negoci
ação ou acordo coletivo, com prevalência sobre a lei,
possam estabelecer condições de trabalho, "desde
que não contrariem a Constituição Federal e as nor
mas de segurança e saúde do trabalho".

Foram recebidas 10 (dez) emendas, a saber:

Emenda n° 1 - dispõe que a norma coletiva não
pode contrariar a legislação tributária e previdenciá
ria, além das normas de segurança e saúde do traba
lho, já previstas no projeto.

Emenda nO 2 - dispõe de forma idêntica à emen
da n° 1.

Emenda n° 3 - estabelece que não pode ser
contrariada a Lei n.° 7.418, de 16 de dezembro de
1985, que "institui o vale-transporte e dá outras provi
dências".

Emenda n° 4 - dispõe que as condições de tra·
balho ajustadas em convenção ou acordo coletivo so
mente prevalecem sobre o disposto em lei transitoria
mente e desde que a empresa comprove condições
que recomendem a adoção de tal medida em face da
conjuntura econômica.

Emenda n° 5 - estabelece que o negociado co
letivamente prevalece apenas no caso de constituir
norma mais favorável ao trabalhador, hipótese em
que não será aplicado o § 30 do art. 614, que limita a
vigência de acordo e convenção coletiva em dois
anos.

Emenda nO 6 - inclui entre as normas que não
podem ser contrariadas pela convenção ou acordo
coletivo as destinadas à proteção do trabalhador.

Emenda nO 7 - inclui o parágrafo único ao art.
618, alterado pelo projeto, dispondo que não será ob
jeto de acordo o vale-transporte, instituído pela Lei n.°
7.418, de 16 de dezembro de 1985.

Emenda nO 8 - acrescenta às normas que não
podem ser contrariadas por convenção ou acordo co
letivo as relativas à alimentação e ao transporte do
trabalhador.

Emenda n° 9 - da mesma forma que a emenda
anterior, não permite que convenção ou acordo coleti
vo contrarie a Lei n.O 6.321, de 14 de abril de 1976,
que "dispõe sobre a dedução, do lucro tributável, para
fins de imposto sobre a renda das pessoas jurídicas,
do dobro das despesas realizadas em programas de
alimentação do trabalhador', e a Lei n.o 7.418, de 16
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de dezembro de 1985, que "institui o vale-transporte e
dá outras providências".

Emenda nO 1O - estabelece que não pode ser
contrariada a legislação específica do Programa de
Alimentação do Trabalhador, além das já previstas no
projeto.

O projeto em apreço tramita em regime de ur
gência constitucional, tendo sido distribuído, conco
mitantemente, à Comissão de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público e à Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O projeto em análise pretende flexibilizar as re
lações de trabalho, permitindo que convenção ou
acordo coletivo disponham sobre as condições de tra
balho. É ampliada, portanto, a matéria sujeita à nego
ciação coletiva.

A flexibilização das relações de trabalho é uma
tendência mundiai e irreversível defendida, inclusive,
pelos partidos socialistas europeus. Esse é o cami
nho que valoriza a livre vontade dos trabalhadores e
empregadores, na busca de melhorias sociais.

A Organização Internacional do Trabalho - OIT,
em todas as suas convenções e recomendações,
sempre incentivou a negociação coletiva.

Não podemos concordar com a opinião dos que
consideram os nossos sindicatos frágeis ou incapa
zes de defender a contento o interesses dos trabalha
dores. Isso é uma visão equivocada e preconceituosa.
Nesta Casa, inúmeros Deputados são oriundos do
movimento sindical, numa prova inconteste de organi
zação, competência e poder político da valorosa clas
se trabalhadora brasileira.

Este projeto de lei é um estímulo para que os
sindicatos se adequem às orientações mais moder
nas sobre negociação coletiva, constituindo-se em
instrumento de valorização das entidades sindicais.

Há também os que argumentam que o projeto
permitirá o surgimento de fortes pressões em desfa
vor dos trabalhadores, esquecendo-se que isso já
ocorre. Em toda negociação coletiva, não só por parte
dos empregadores quanto dos trabalhadores, são
usadas formas de pressão em defesa de interesses.
Esses instrumentos são legítimos, desde que o inte
resse público seja preservado.

A Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei n.O 5.452, de 10 de maio
de 1943, regula as condições de trabalho de forma
bastante detalhada e restritiva, não restando muito a
ser negociado pelas partes.

Esse rigor excessivo contribui para a informali
dade de vários aspectos do contrato de trabalho, cri
ando um verdadeiro mercado paralelo de dire~os tra
balhistas. Muitos direitos são negociados entre os in
teressados, mas por não haver respaldo legal, sujei
tam as empresas a multas administrativas. No que
isso contribui para a melhoria das relações de traba
lho? Absolutamente nada.

A discussão em torno do projeto tem causado
muita polêmica, em especial quanto a sua constituci·
onalidade. Em primeiro lugar, deve ser destacado que
qualquer projeto de lei, bem como qualquer conven
ção ou acordo coletivo, devem respeitar a Constitui
ção Federal, ali serão declarados inconstitucionais.

O caput do art. 7° da Constituição Federal as
sim dispõe:

"Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos
e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:" (grifo nosso)

Portanto, qualquer lei, convenção ou acordo co
letivo devem estabelecer direitos que visem à melho
ria da condição social do trabalhador, sob pena de se
rem considerados inconstitucionais.

Nenhum direito está sendo revogado. O projeto
em análise, em momento algum, autoriza que sejam
estabelecidas condições de trabalho em prejuízo do
trabalhador. Na realidade, ele permite que a conven
ção e o acordo coletivo estabeleçam condições de
trabalho alternativas e complementares às previstas
em lei ordinária. Amplia-se, dessa forma, a matéria a
ser negociada, sem prejuízos para o trabalhador. Ou
trossim, estabelece limites para a negociação coleti
va, determinando o respeito aos direitos trabalhistas
previstos na Constituição Federal e às normas de se
gurança e saúde do trabalho, que são, por excelência,
normas de ordem pública.

Não vislumbramos qualquer hipótese de incons
titucionalidade do projeto, já que não fere nenhum
princípio ou dispositivo constitucional. É possível, por
outro lado, que convenção ou acordo coletivo ao esta
belecerem as condições de trabalho, venham a ser
considerados inconstitucionais pela interpretação
equivocada que as partes fizerem da lei. Nesses ca
sos específicos, a parte que se julgar prejudicada
pode ajuizar a ação judicial cabível.

Repita-se que somente a interpretação equivo
cada do projeto pode gerar possível inconstitucionali
dade, não do projeto, remarque-se, mas de conven
ção ou acordo coletivo de trabalho que não respeite
os limites por ele delineados.

A Constituição Federal expressamente admite a
via negociaI. Saliente-se que os incisos VI, XIII e XIV
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do art. 7° permitem, inclusive, que convenção ou
acordo coletivo disponham sobre direitos constitucio
nalmente garantidos. Tais direitos se referem, respec
tivamente, à irredutibilidade de salário, faculdade de
compensação de horários e redução de jornada, e
jornada para turnos ininterruptos de revezamento.

Isso não invalida que, além das situações ex
postas, a. jurisprudência e a legislação in
fra-constitucional ordinária assegurem às partes, nas
convenções e acordos coletivos de trabalho, o livre ar
bítrio para ajuste de condições especiais de trabalho,
desde que não contrariem os direitos sociais estabe
lecidos na Carta Magna.

A proposta representa a fundamentação legal
para que o instrumento normativo disponha sobre as
condições de trabalho de forma alternativa e comple
mentar à prevista em lei, observados sempre os parâ
metros constitucionais. É bom que fique registrado
que estamos aprovando uma lei ordinária alternativa,
optativa e complementar, que não revoga qualquer
outra lei ordinária vigente.

Almeja-se assegurar a prevalência da vontade,
da autonomia privada coletiva, nas condições de tra
balho ajustadas, observadas as normas constituciona
is e as relacionadas à segurança e saúde do trabalho.

Nenhuma lesão sofre o princípio da legalidade,
na medida em que a proposta ora em análise tem efi
cácia coercitiva de lei ordinária, prevalecendo apenas
as hipóteses de regulamentação infra-constitucional
de mesma hierarquia. Ademais, a legalidade formal e
material das convenções e acordos coletivos está as
segurada pela vigência do Título VI da CLT, que disci
plina a matéria e permanece intocável.

Entre as muitas regras a serem observadas, as
convenções e acordos coletivos devem conter, como
estabelece o art. 613 da CLT:

a) designação dos sindicatos convenen
tes ou dos sindicatos e empresas acordantes;

b) prazo de vigência;
c) categorias ou classes de trabalhado

res abrangidas pelos respectivos dispositivos;
d) condições ajustadas para reger as

relações individuais de trabalho durante sua
vigência;

e) normas para a conciliação das diver
gências surgidas entre os convenentes por
motivo da aplicação de seus dispositivos;

f) disposições sobre o processo de sua
prorrogação e de revisão total ou parcial de
seus dispositivos;

g) direitos e deveres dos empregados e
empresas;

h) penalidades para os sindicatos con
venentes, os empregados e as empresas
em caso de violação de seus dispositivos;

i) celebração por escrito.

Assegura-se a prevalência da autonomia priva
da coletiva, da vontade dos interlocutores sociais
(sindicatos representantes das categorias profissio
nais e econômicas), desde que manifestada em
convenção ou acordo coletivo de trabalho.

A negociação coletiva continua a respeitar os di
reitos trabalhistas previstos constitucionalmente, as
sim como a legislação infra-constitucional de nature
za complementar ou delegada, uma vez que a preten
dida flexibilização se fará por meio de lei ordinária.

Ressalte-se que qualquer lesão de direito que
eventualmente venha a ocorrer, em virtude de cláusu
la contratual, está sujeita ao controle do Poder Judi
ciário que, certamente, reparará o dano, se for o caso.
Isso é uma garantia constitucional prevista no art. 5°,
inciso XXXv.

Optamos, no entanto, por apresentar substituti
vo em conjunto com o Ilustre Deputado José Múcio
Monteiro, Relator da matéria em âmbito de Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, para
aperfeiçoar a técnica legislativa, bem como para apro
veitar várias emendas oferecidas. Inegavelmente, a
matéria envolve mérito constitucional, tendo em vista
que, na prática, o direito do trabalho está quase que
completamente constitucionalizado no art. 7°.

Assim, a redação de nosso substitutivo não dis
põe que convenção ou acordo coletivo prevaleçam
sobre a lei. Tal entendimento, por demais genérico,
sem qualquer limite, poderia suscitar, inclusive, ques
tionamentos quanto à sua juridicidade e constitucio
nalidade.

Determina a prevalência das condições de tra
balho ajustadas em convenção ou acordo coletivo,
desde que observados alguns limites: os direitos soci
ais definidos na Constituição Federal, as matérias re
servadas à lei complementar e as normas de segu
rança e saúde do trabalho.

Além disso, conforme constam de várias emen
das, não podem ser objeto de negociação as parcelas
integrantes da remuneração do trabalhador sobre as
quais não incidam contribuições sociais, incluindo,
portanto, o vale-transporte e o Programa de Alimenta
ção do Trabalhador - PAI.

Também estão excluídas as normas previden
ciárias e tributárias, bem como a legislação relativa ao
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.



o SR. PRESIDENTE (Jaime Martins) - Os pare
ceres vão à publicação e a matéria, conforme acordo.
das Lideranças, mantida a urgência, volta à pauta
para votação na próxima terça-feira.

Está prejudicado o seguinte Requerimento:
Senhor Presidente,
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O substitutivo prevê, ainda, que a vigência da lei 7. A remuneração do trabalho noturno superior à
será de dois anos, período suficiente para que se ava- do diurno é direito intocável, sendo a proteção do tra-
lie a sua utilização e, portanto, sua eficácia social. balho noturno e suas restrições normas relacionadas

Entendemos que, nos termos de nosso substitu- à saúde e segurança do trabalhador;
tivo, várias são as hipóteses de cláusulas coletivas 8. É inatingível o repouso semanal remunerado,
disporem de"forma diversa à prevista em lei ordinária, que configura norma que visa a proteção da saúde do
por exemplo: trabalhador;

1. Pcocelamento dasférias em mais de duas vezes; 9. O adicional da remuneração de horas extras
2. Registro do contrato de trabalho em Carteira continua a ser de, no mínimo, 50% acima da hora nor-

de Trabalho e Previdência Social - CTPS em prazo mal de trabalho;
superior a 48 horas em virtude do acesso difícil ao 10- 10. O período de férias constitui norma de segu-
cal de trabalho; rança e saúde do trabalho, ainda que exista a hipóte-

3. Fixação da média das horas in itinere - pe- se de ser dividida em maior número, não podendo ser
ríodo despendido da residência do trabalhador até o reduzido o período de gozo hoje vigente;
local de trabalho, em condução fornecida pela empre- 11. A estabilidade da gestante, bem como a li-
sa. Esse lapso de tempo é considerado à disposição cença maternidade estão constitucionalmente garan-
do empregador; tidas, devendo ser salientado que o pagamento da li-

4. Alteração da jornada de trabalho estabele- cença está a cargo da Previdência Social e não do
cendo o regime de 12 x 36 horas, por exemplo, aten- empregador, e, assim, fora do âmbito da negociação.
dendo às peculiaridades dos serviços prestados pela Saliente-se que apenas listamos exemplificati-
empresa; vamente os direitos que podem ou não ser negocia-

S. Participação nos lucros com a periodicidade dos de forma alternativa à prevista em lei, o que deixa
maior que a de duas vezes por ano; patente a inexistência de injuridicidade no projeto.

6. Banco de horas, instituindo a possibilidade de Para a elaboração de nosso substitutivo conjun-
compensação durante o período adequado para os to, foram aproveitadas as Emendas de nOs 1,2,3,7,8,
trabalhadores e a empresa. 9,10.

Vários são os direitos que estão preservados e, A Emenda n° 4 não apresenta o requisito neces-
a título ilustrativo, citamos alguns: sário de juridicidade uma vez que dispõe sobre condi-

1. Figuras de dispensa arbitrária ou sem justa ções excepcionais que, atualmente, já autorizam a
causa são mantidas, pois somente podem ser altera- negociação coletiva. As Emendas nOs 5 e 6 represen-
das por lei complementar (art. 7°, inciso I). O vigente tam bis in idem, pois a legislação vigente já permite a
art. 482, da CLT, que elenca as hipóteses caracteriza- negociação de normas mais benéficas.
doras de justa causa para despedimento, a nosso juí- Diante do exposto votamos pela constitucionali-
zo, não pode ser alterado, já que tem status de lei dade, juridicidade e boa técnica legislativa, nos ter-
complementar; mos do substitutivo apresentado em conjunto com o

2. A legislação relativa ao FGTS é excluída das Ilustre Deputado José Múcio Monteiro, do PL nO
hipóteses de negociação; 5.483, de 2001 , edas Emendas n01, 2, 3, 7,8,9,10; e

3. O salário mínimo é nacionalmente unificado pela injuridicidade das Emendas de nO 4, 5 e 6.
conforme o inciso IV da Constituição Federal, sendo Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001. -
impossível reduzi-lo sem afronta irreparável ao texto Deputado Ney Lopes, Relator.

constitucional; O Sr. Aécio Neves Presidente deixa a
4. ~ piso salarial .não ~stá vin~ula?o a. valores cadeira da presidência, 'que é ocup~da pelo·

monetários, mas aos princípiOS constitucionaiS da ex- Sr. Jaime Martins § 2° do art. 18 do Regi-
tensão e complexidade do trabalho, aspecto que não menta Interno. '
será alterado;

5. Os trabalhadores que percebem remunera
ção variável continuarão a ter garantia de salário,
nunca inferior ao mínimo constitucional;

6. O décimo terceiro salário é obrigatoriamente
calculado sobre a remuneração integral, valendo a
negociação apenas para a forma de pagamento;



APRESENTAM PROPOSiÇÕES OS
SRS:

21-11-01
RICARDO FERRAÇO - Projeto de Lei - Altera a

Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabe
lece as diretrizes e bases da educação nacional. (PL.
n° 5.734/01).

SÉRGIO BARROS - Requerimento de Sessão
Solene - Requer, com base no art. 68 do RICO, a con
vocação de sessão solene da Câmara dos Deputados
para o dia 28-2-2002, às 10:00 horas, a fim de come
morar, em Plenário, o 35° Aniversário da Superinten
dência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA.

WILSON SANTOS - Projeto de Lei - Dispõe so
bre a concessão de desconto para professores na
compra de livro didático. (PL. n° 5.735/01).

O Presidente da Câmara dos Deputa
dos, no uso das atribuições regimentais, re
solve, excepcionalmente, prorrogar por dez
sessões o prazo para recebimento de
emendas ao Projeto de Lei nO 5.703, de
2001, do Poder Executivo, que dispõe sobre
a Gratificação de EsUmulo à Docência, de
que trata a Lei n° 9.678, de 3 de julho de
1998, e a Gratificação de Incentivo à Docên
cia, de que trata a Lei n° 10.187, de 12 de
fevereiro de 2001.

Publique-se.
Brasília, 21 de novembro de 2001 . - Presidente

Aécio Neves.
O SR. PRESIDENTE (Jaime Martins) - Apre

sentação de proposições.
Os Senhores Deputados que tenham proposi

ções a apresentar queiram fazê-lo.
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Requeremos, nos termos regimentais, o adia- Projeto de Lei - Institui o Fundo de Apoio aos
mento da discussão do PL 5.483-A/2001, constante Serviços de Iluminação Pública - FASIP. (PL. n°
da pauta da presente Sessão, por (02) sessões. 5.736/01).

Sala das Sessões, em 21 de novembro de 2001. Projeto de Lei - Altera a redação do inciso 11, do
Assina: Fernando Coruja, Vice-Líder do Bloco § 3° do art. 6° da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de

Parlamentar PDT/PPS 1995, para considerar como descontinuidade do ser-
O SR. PRESIDENTE (Jaime Martins) - Ficam viço a interrupção do fornecimento de água, energia

adiados os demais itens da pauta (Requerimentos de elétrica e telefonia. (PL. nO 5.737/01).
urgência para os Projetos de Decreto Legislativo nOs Requerimento de Sessão Solene - Requer, com
159-B/92 e 731/00 e para os Projetos de Lei nOs base no art. 68 do RICO, a convocação de sessão so-
6.132190 e 4.370/98; e as Medidas Provisórias nOs 8 Iene da Câmara dos Deputados em homenagem ao
e 9 de 2001). Jornal Diário de Cuiabá.

O SR. PRESIDENTE (Jaime Martins) - Antes MÁRCIO BITTAR - Projeto de Lei - Cria restri-
de dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá co- ções para a produção, importação e uso de disper-
nhecimento ao Plenário do seguinte santes químicos. (PL. nO 5.738/01).

Ato da Presidência: ELCIONE BARBALHO e OUTROS - Proposta
de Emenda à Constituição - Dá nova redação ao art.
6° da Constituição Federal. (PEC n° 4.50/01).

AIRTON DIPP - Indicação - Sugere ao Exce
lenUssimo Senhor Ministro do Desenvolvimento Agrá
rio, sugerindo que sejam alocados mais· recursos
para o Programa Banco da Terra no Estado do Rio
Grande do Sul. (INC n° 2.530/01).

FERNANDO CORUJA - Indicação - Solicito
que seja aumentado o número de vagas disponível
para o cargo de Policial Rodoviário Federal no Estado
de Santa Catarina, conforme a Portaria nO 242, de 26
de outubro de 2001 do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, que autoriza a realização do
concurso público com a disponibilidade de 600 vagas.
(INC nO 2.531/01).

Indicação - Solicito uma revisão nos procedi
mentos de reclassificação tarifária de propriedades
rurais no Estado de Santa Catarina, tendo em vista o
que prevê a Resolução 456, de 29-11-00. (INC n°
2.532101).

JAIR MENEGUELLI- Projeto de Lei - Altera a
redação do inciso I e acrescenta novo parágrafo, re
numerando os parágrafos já existentes, no art. 143,
da Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997, que "ins
titui o Código de Trânsito Brasileiro". (PL. n° 5.739/01).

ALEXANDRE CARDOSO - Projeto de Lei - Dis
põe sobre o preenchimento de vagas nos estabeleci
mentos públicos de educação. (PL. n° 5740/01)

ANA CORSO e IARA BERNARDI - Projeto de
Lei - Dispõe sobre a criação dos Comitês de Estudos e
Prevenção à Mortalidade Materna nos Estados e Mu
nicípios e dá outras providências. (PL. n° 5.741/01).

RITA CAMATA - Projeto de Lei - Altera dispositi
vos da Lei n° 10.219, de 11 de abril de 2001, que cria o
programa de Renda Mínima vinculada à educação -
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providências. (PL. n° ce normas para as eleições", para restringir a divulga
ção, em todos os meios de comunicação, de qualquer
tipo de pesquisa eleitoral nos vinte dias anteriores ao
primeiro turno de votação, reduzindo-se esse perfodo
para sete dias, no segundo turno de votação do pleito
eleitoral. (PL. n° 5.748/01).

EDUARDO BARROSA - Projeto de Lei - Acres
centa § 3° ao art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de
1991, para exigir da empresa, na contratação com o Po
der Público, a comprovação do preenchimento da re
serva legal de vagas com beneficiários reabilitados ou
pessoas portadoras de deficiência. (PL. n° 5.749/01).

DA. ROSINHA- Requerimento de Informação
Solicita informações ao Sr. Ministro de Estado da Pre
vidência e Assistência Social sobre contrato com a
empresa UNISYS. (RIC n° 3.952/01).

PAULO BALTAZAR - Projeto de Lei - Altera a Lei
n° 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA) - , para dispor sobre o crime
de reprodução fotográfica de pornografia ou sexo ex
plfcito e dá outras providências. (PL. nO 5.750/01).

VÀNESSA GRAZZIOTIN - Requerimento de
Informação - Solicita ao Senhor Ministro da Educa
ção, informações concernentes ao Projeto de cons
trução e ampliação de bens imóveis das Instituições
Federais de Ensino Superior. (RIC n° 3.953/01).

Requerimento de Informação - Solicita ao Se
nhor Ministro da Fazenda, no âmbito da Secretaria da
Receita Federal, informações concernentes as impor
tações de matérias-primas utilizadas pela Indústria
Farmacêutica, no Brasil. (RIC n° 3.954/01).

Requerimento de Informação - Solicita ao Se
nhor Ministro do Desenvolvimento Agrário, no âmbito
do Incra, informações concernentes às Sindicâncias
realizadas no Estado do Maranhão sobre várias de
sapropriações de terras. (RIC n° 3.955/01).

Indicação - Requer o envio de Indicação ao Se
nhor Ministro da Fazenda, no âmbito da Receita Fe
deral, concernente à mudanças na inscrição de ma
triz ou de filial referente ao Cadastro Nacional Pessoa
Jurfdica - CNPJ. (INC n° 2.535/01).

INÁCIO ARRUDA e OUTROS - Requerimento
de Sessão Solene - Requer, com base no art. 68 do
RICO, a realização de sessão solene da Câmara dos
Deputados para homenagear o Partido Comunista do
Brasil no transcurso dos seus 80 anos de existência.

JORGE TADEU MUDALEN - Projeto de Lei 
Altera a Lei n° 10.182, de 12 de fevereiro de 2001,
para incluir as pessoas portadoras de deficiência vi
sual entre os beneficiários da isenção do IPI na aqui
sição de automóveis. (PL. n° 5.751/01).

"Bolsa Escola", e dá outras
5.742/01).

RICARDO IZAR - Projeto de Lei - Dá nova reda
ção ao caput do art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho
de 1991, alterando o percentual para contratação de
portadores de deficiência pelas empresas. (PL. n°
5.743/01).

LUCIANO BIVAR e OUTROS - Recurso - Re
curso, nos termos do art. 132, § 2°, do RICO, contra
decisão da Comissão de Finanças e Tributação que
aprovou parecer rejeitando, no mérito, o Projeto de
Lei nO 4.802, de 2001, que "dispõe sobre a impenho
rabilidade das rendas arrecadadas em bilheterias de
espetáculos sociodesportivos e culturais". (REC nO
194/01).

RENATO VIANNA - Indicação - Sugere mudan
ça no tratamento tributário dispensado a objetos de
cristal de uso doméstico ou ornamental, quando ela
borados por mão-de-obra intensiva e artesanal. (INC
n° 2.533/01).

PEDRO FERNANDES - Indicação - Sugere ao
Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Pre
vidência e Assistência Social, proceder no Estado do
Maranhão uma ampla ação visando efetuar aposen
tadoria de cidadãos residentes no interior do Estado.
(INC n° 2.534/01).

JOSÉ ROCHA - Projeto de Lei - Modifica a re
dação do artigo 73 da Lei nO 9.472, de 16 de julho de
1997, para incluir as torres de antenas entre a in
fra-estrutura de uso compartilhado pelas prestadoras
de serviços de telecomunicações. (PL. n° 5.744/01).

ZEZÉ PERRELLA - Projeto de Lei - Altera dis
positivos e acrescenta dispositivos à Lei n° 9.615, de
26 de março de 1998, com a redação da Lei n° 9.981,
de 14 de julho de 2000, que dispõe sobre normas ge
rais sobre desporto. (PL. n° 5.745/01).

DOMICIANO CABRAL e OUTROS - Proposta
de Emenda à Constituição - Altera o § 6° do art. 14 da
Constituição Federal. (assinaturas insuficientes - de
volvida ao autor)

JOÃO LEÃO - Projeto de Lei - Determina o ex
purgo dos encargos correspondentes à Taxa de Juros
de Longo Prazo (TJLP) das operações rurais realiza
das com recursos dos Fundos Constitucionais de Fi
nanciamento do Norte, do Nordeste e do Cen
tro-Oeste. (PL. nO 5.746/01).

JOEL DE HOLLANDA - Projeto de Lei -Inscreve
o nome de Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo
no Livro dos Heróis da Pátria. (PL. n° 5.747/01).

JOÃO SAMPAIO - Projeto de Lei - Altera a Lei
nO 9.504, de 30 de setembro de 1997, que "estabele-
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CUNHA BUENO -Indicação - Sugere ao Poder ROBERTO JEFFERSON - Projeto de Lei - Alte-
Executivo a adoção e a divulgação de providências ra o art. 56 da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de
complementares à Lei nO 9.972, de 25 de maio de 1973, que dispõe sobre os registros públicos. (PL. nO
2000, e o Decreto n° 3.664, de 17 de novembro de 5.753/01).
2000. (INC n° 2.536/01). MARISA SERRANO - Projeto de Lei - Dispõe

SRS. LfDERES - Requerimento de Urgência - sr.obre a Instituição do Dia Nacional do Movimento Co-
Requer, nos termos do Art. 155 do RICO, urgência munitário. (PL. n° 5.754/01).
para a apreciação do PL 4.493/01 , de autoria da Dep. ROBERTO PESSOA - Requerimento - Requer
Socorro Gomes, que "Estabelece a notificação com- voto de pesar pelo falecimento da Senhora Lira Maia
pulsória da violência contra a mulher atendida em Holanda. (conferindo assinaturas)
serviços de urgência e emergência e a criação da Co- Requerimento - Requer, nos termos do art. 117,
missão de Monitoramento da Violência contra a Mu- inciso XIX e § 3° do RICO, o registro nos Anais da
Iher no Ministério da Saúde e nas Secretarias Estadu- Casa de voto de louvor pelo transcurso, no próximo
ais de Saúde". (conferindo assinaturas) dia 23, dos 123 anos de emancipação polftica de Ibia-

Requerimento de Urgência - Requer, nos ter- pina, município cearense localizado na Serra da Ibia-
mos do art. 155 do RICO, urgência para a apreciação paba e cujo nome, de origem tupi guarani, significa
do PL 2.372/00, de autoria da Dep. Jandira Feghali, terra limpa. (conferindo assinaturas)
que "Dispõe sobre o afastamento cautelar do agres- VANESSA GRAZZIOTIN - Projeto de Decreto
sor da habitação familiar". (conferindo assinaturas) Legislativo - Susta os efeitos do Decreto n° 4.010, de
. Requerimento de Urgência - Requer, nos ter- 12 de novembro de 2001. (PDC n° 1.489/01).
mos do art. 155 do RICO, urgência para a apreciação ALBÉRICO FILHO e OUTROS - Proposta de
do PL 2.279/99, de autoria da Senadora Emilia Fer- Emenda à Constituição-Altera o caput do art. 183da
nandes, que "Autoriza o Poder Executivo a disponibili- Constituição Federal, que trata do usucapião especial
zar, em nível nacional, número telefônico destinado a urbano. (PEC n° 451/01).
atender denúncias de violência contra a mulher'. PEDRO BITTENCOURT -Indicação - Sugere o
(conferindo assinaturas) encaminhamento ao Congresso Nacional de projeto

CUNHA BUENO - Requerimento de Informa- de lei complementar sobre a aposentadoria especial
ção - Solicita do Senhor Ministro de Estado de Minas de servidores públicos de hospitais psiquiátricos e
e Energia informações sobre a possibilidade de gran- congêneres. (INC n° 2.538/01).
des aumentos nas tarifas de energia elétrica para o O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra
ano de 2003. (AIC n° 3.956/01). pela ordem.

ORLANDO FANTAZZINI - Requerimento de OSR. PRESIDENTE (Jaime Martins)-TemV.Exa
Info~mação - Solicita i~for~açõe~ ao ~r. Ministro d~ a palavra.
Justiça ~obr~ a regul~~lza~ao da sltuaçao das Cartel- O SR. BABÁ (PT _ PA. Pela ordem. Sem revisão

. ras Na.cl.ona~s de .Hablhtaça~ das pessoas portadoras do orador.) _ Sr. Presidente, o Deputado Ney Lopes
de defiCiênCia ffslca. (RIC n 3.957/01). chamou de mentiroso quem é contra suas falsas ver-

CELSO AUSSOMANNO - Projeto de Lei - Proí- dades. Isso é de um cinismo extremo, porque S. EXS
be a exploração e apresentação de animais ferozes não colocará o mandato à disposição, caso as nor-
em espetáculos circenses e exibições públicas ambu- mas não sejam cumpridas.
lantes. (PL. n° 5.752/01). Esperamos que os trabalhadores do Rio Grande

ELCIONE BARBALHO - Requerimento - Requer do Norte, no ano que vem, dêem cartão vermelho a
a Instituição de Comissão Externa com o objetivo de esse e a outros Deputados que votarem esta lei, que
apurar os fatos recentes envolvendo a cidadã mexica- lhes retira direitos.
na, Senhora Glória Trevi. (conferindo assinaturas) Não é verdade, Sr. Presidente, que tal lei garan-

DA. HÉLIO - Requerimento de Informação - ta os direitos constitucionais. O que querem é fazer
Solicita informações ao Ministro do Esporte e Turismo como na Argentina, onde todos os direitos trabalhis-
sobre a liberação de recursos consignados no OGU tas foram retirados - a tal flexibilização laboral. De
de 2001. (AIC n° 3.958/01). que adiantou isso? Hoje, de cada dez trabalhadores

Aequerimento de Informação - Solicita informa- argentinos, oito estão na informalidade. É urna grande
ções ao Ministro da Saúde sobre a liberação de recur- mentira, portanto, dizer que a lei viria em benefício
sos consignados no OGU de 2001. (AIC n° 3959/01) dos trabalhadores.



o SR. WElLlNGTON DIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

Companheiros trabalhadores, esta Casa não
representa a classe trabalhadora. Apesar de a maio
ria dos Parlamentares conseguir o voto desta clas
se, através da enganação, do poder econômico,
num momento como este colocam majoritariamente
em votação projetos do Fundo Monetário Internacio
nal, a serviço da burguesia, dos banqueiros, dos
grandes fazendeiros. Mas a classe trabalhadora der
rotará esses aliados do Fundo Monetário Internacio
nal!

Essa lei muito prejudicará a classe trabalhado
ra do País, se aprovada. Esperamos que todos per
cebam que aqui há grande quantidade de empresá
rios, fazendeiros e banqueiros que querem o voto
do trabalhador no período da eleição, mas no
dia-a-dia vêm a esta Casa votar leis como essa, que
prejudica os direitos dos assalariados. Na hora das
eleições, vão distribuir cestas básicas, dentaduras e
sapatos em troca do voto, enganando as pessoas.
Mas temos certeza de que a classe trabalhadora
deste País está percebendo essas enganações e
não se vai deixar iludir.
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Foi salientado que os trabalhadores não seriam O SR. PRESIDENTE (Jaime Martins) - Tem V.
prejudicados nas suas férias. A verdade - os Deputa- Exa a palavra.
dos José Múcio Monteiro e Ney Lopes não menciona-
ram isso - é que na Argentina, para terem dez dias de O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pela or-
férias, os trabalhadores precisam trabalhar um ano. demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que-
Se quiserem mais cinco dias de férias, deverão traba- ro, inicialmente, fazer um convite para importante
Ihar cinco anos para tirar quinze dias. São as leis que seminário sobre fiscalização e controle que terá iní-
querem impor ao País. Querem pegar as férias dos cio amanhã, às 9 horas, no auditório Nereu Ramos,

e se encerrará na sexta-feira.
trabalhadores, de trinta dias corridos - hoje, eles po-
dem vender no máximo dez dias -, e parcelá-Ias se- Eu não poderia deixar de dizer que estamos
manalmente, para que não tenham direito real a elas. indignados com o que acabamos de ouvir. Foi uma
É de um cinismo extremo! verdadeira provocação. Agora entendo por que este

Deputado Ney Lopes, V. Exa disse da tribuna relatório não poderia passar pelo trâmite normal de
mentira atrás de mentira. Beneficiar, sim, mas empre- uma discussão na Comissão de Constituição e Jus-
sários como esse Deputado, ou os amigos dele. São tiça e de Redação. Escolheram um Relator de enco-
esses os únicos beneficiados com esses projetos, menda, que demonstra nada conhecer da legislação
como fazem hoje McDonald's e Wal-Mart, que não brasileira nem da realidade do trabalhador brasileiro
permitem a sindicalização dos trabalhadores. e acha ser fácil e natural parcelar férias.

Essa tal flexibilização laboral, principalmente Está claro que há uma imposição. Lamentavel-
pelos Tigres Asiáticos, retirou o que era direito dos mente, o Governo Fernando Henrique Cardoso ajo-
trabalhadores. É o que agora nos querem impor. E sa- elha-se perante o Fundo Monetário Internacional,
bem por que, trabalhadores, a urgência para votar es- como disse o Deputado Babá, e o Congresso Nacio-
ses projetos? Porque Fernando Henrique, por inter- nal, de forma estranha, quer apressadamente fazer
médio de Pedro Malan, foi negociar com o Fundo Mo- valer a sua vontade.
netário Internacional a votação da flexibilização labo- Os brasileiros devem entender que estamos
ral no Brasil. Negam-se a dizer isso claramente. votando uma emenda que vai arrancar salário dos

trabalhadores deste País. Bilhões serão arrancados
dos trabalhadores e irão para as grandes empresas
e para os patrões. Posteriormente, tornar-se-ão di
nheiro de campanha, a ser distribuído fartamente na
época das eleições.

Lamentavelmente, o Congresso Nacional tem
de assistir a uma situação patética como a que
vimos hoje aqui, com o Relator agredindo a
consciência da população de todo o Brasil, uma vez
que esse relatório foi transmitido pela Rádio Câmara
e pela TV Câmara para todo o País. S. ExB imagina
que o povo brasileiro não compreende o golpe que
se quer dar aqui, hoje, contra os trabalhadores, mas
creio que haverá uma pressão cada vez maior.
Presenciamos hoje apenas o início.

O Brasil está acordando e vendo que se quer
impor um acordo para se sobrepor à legislação des
te País, permitindo, como foi feito em outros lugares,
a revogação de direitos essenciais dos trabalhado
res. Por essa razão, a Oposição está aqui hoje para
dizer que não permite esse golpe - e quer que o
Brasil acorde e desperte.

Os que se sentem envergonhados ao ver suas
fotos nas manifestações de sindicalistas têm razão.
Vai estar em disputa, em 2002, se vale mais o di-



Sr. Presidente, a luta dos trabalhadores brasi
leiros na construção da cidadania deste País, na de
fesa dos seus direitos, com sangue, morte e tortura,
é desconhecida por este Governo. Essa social-de
mocracia desbotada que governa este País, cons
truída para fazer concessões no avanço do socialis-

Ficamos perplexos, Sr. Presidente, diante da
queles que pensam que a maioria deste Congresso
é formada por um bando de idiotas, que se deixam
enganar pelas boas interpretações da Constituição.
Tentam induzir, primeiro, os trabalhadores a pensar
que se trata de um presente. Não existe nenhum
presente, pois, se fosse tão bom, seria recebido
tranqüilamente pelos trabalhadores. É espantoso
ver que o Governo não compreende que os traba
lhadores não querem esse presente, apresentado
como tão bom.

Muito obrigado.

O SR. SALOMÃO GURGEL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jaime Martins) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. SALOMÃO GURGEL (Bloco/PDT - RN.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, ficamos estarrecidos com as explicações e os
pareceres apresentados na defesa de projeto que
todos reconhecemos nocivo a parcela considerável
da população.

Este Governo parece ter perdido a sensibilida
de de representar o povo brasileiro, principalmente
aqueles que constroem nossa riqueza com seu tra
balho e suor, cujos direitos conquistados ao longo
de tantos anos devem ser reconhecidos.
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nheiro que, retirado dos trabalhadores, será usado mo - e as fez -, hoje inverte o seu papel e tira aqui-
para comprar os mesmos trabalhadores, ou a cons- lo que concedeu para não perder seus anéis.
ciência de u.m conjunto de brasileiros que quer, Reuniremos nesta Casa - e o exemplo foi de-
cada vez ~als, ,que este Co~gresso tenha uma re- monstrado _ forças dos Parlamentares, que, mesmo
presentaçao legitima de seus Interesses. sendo da base governista, reagirão a esse engodo,

Lamentamos não ter, neste momento, a apre- a essa imposição, como foi dito, do Fundo Monetá-
sentação de um relatório, mas, sim, de um leque de rio Internacional, do capital financeiro internacional,
mentiras e agressões feitas às classes trabalhadora que deseja aprovar mais uma medida descabida de
e de juristas. Fico imaginando a reação dos juristas exploração do trabalhador brasileiro.
deste País ao ouvirem um relatório dessa natureza, Sr. Presidente, os trabalhadores brasileiros,
que demonstra o quanto essa proposta é ilegal e in- nos últimos sete anos, pagaram preço muito alto
constitucional. pela existência deste Governo com sua política anti-

Esperamos que esta Casa acorde e reflita, re- nacional, antitrabalhista, entreguista, que vende o
jeitando esse projeto e protegendo o povo brasileiro patrimônio e a soberania nacional ao capital finan·
e aqueles que mais precisam: a classe trabalhadora. ceiro internacional.

Existem mulheres e homens, cidadãs e cida
dãos brasileiros, dispostos a se unir para reagir e
vencer essa política criminosa do Sr. Fernando Hen
rique Cardoso.

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jaime Martins) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Deputado Jaime Martins, nosso conterrâneo, que
tão bem preside a sessão neste momento, parabe
nizo o jornal O Tempo, de Belo Horizonte, com cir
culação em Minas Gerais, que completa 5 anos.
Cumprimento a equipe de jornalistas, demais traba
lhadores e o seu diretor, Deputado Vittorio Medioli,
por esse período vitorioso em que valorizou a im
prensa.

Ouvindo as palavras dos Relatores, sobretudo
as do nobre Deputado Ney Lopes, que há muito
tempo milita na Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação. um de profundos conhecedores da
Lei Maior, gostaria de abordar alguns aspectos que
me chamaram a atenção. Um deles diz respeito ao
que S. Exa chamou de caráter voluntário do traba
lhador diante dessa lei, ou seja, o trabalhador pode
ria optar pelo acordo feito à revelia da lei ou pela
própria lei. Isso me deixou de pé atrás, porque esse
argumento não vale.

O Brasil já viveu a experiência do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço. Falava-se em optan
te pelo Fundo, mas essa opção nunca existiu. Na
verdade, o trabalhador poderia optar pelo FGTS e
permanecer no emprego ou optar por não ter em
prego algum. Isso mostra o caráter falacioso dessa



O SR. PRESIDENTE (Jaime Martins) - Nobre
Deputado, a Mesa aceita a proposição de V. Ex" e
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ilusória opção. Se há acordo favorável para determi- fará com que ela seja divulgada, em seu inteiro teor
nada categoria profissional, evidentemente o traba- pelos meios de comunicação da Casa. '
Ihador não poderá optar pelo sentido da lei, até por- O SR DR HÉLIO _ S P 'd
que, se assim fosse, a lei, no ponto em que permite I I· d . r. resl ente, peço a pa-

- d' d ' . avra pe a or em.as convençoes e acor os sena esnecessana. Qu-
alquer acordo para melhorar a situação dos traba- O SR. PRESIDENTE (Jaime Martins) - Tem V.
Ihadores no atual sistema legal já pode ser feito Exa a palavra.
tranqüilamente. O SR. DR. HÉLIO (Bloco/PDT - SP. Pela or-

Chamo a atenção para outro aspecto: nós, que demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
lutamos pela lisura e pela ética, ao permitirmos que primeiro lugar, registro meu protesto com relação ao
um acordo crie condições mais favoráveis ao em- fato de esta Casa ter estabelecido Comissão Espe-
pregador do que aquelas que a lei estabelece, esta- cial para tratar dos fundos setoriais, impedindo que
remos abrindo espaço para que ele interfira nas elei- essa importante matéria fosse discutida na Comis-
ções sindicais, sobretudo se tiver maior poder eco- são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
nômico. Estaremos estimulando a interferência inde- mática. Tal medida contribui para o esvaziamento
vida do poder econômico, a fabricação de falsas Ji- da Comissões Permanentes desta Casa. O assunto
deranças e a corrupção de lideranças sindicais. é de relevância. Trata-se de verbas superiores a

Portanto, será não só uma agressão aos direi- 500 mil~.õe~ de reais, ~ue dev~m contemplar as áre-
tos dos trabalhadores, mas à sua livre organização. ~s de ClenCla, tec~ologla e agncultura, atendendo os
Será mais um golpe no movimento sindical e na or- Interesses ,do Pr~Jet? GENOMA e de tantos outros
ganização dos trabalhadores, porque propiciará _ de grande Importancla.
repito - estfmulo a que o patronato, o que tem me- Portanto, Sr. Presidente, fica registrado que o
nos escrúpulo e mais dinheiro, interfira nos sindica- encaminhamento dessa questão para Comissão
tos, provocando corrupção e fazendo com que o Especial desta Casa esvazia os poderes e as atribu-
mar de lama alcance as relações de trabalho. Não ições da Comissão Permanente de Ciência e Tecno-
há opção, lisura nem ética. logia.

Sr. Presidente, estou inscrito para a discussão Sr, Presidente, hoje, durante as discussões so-
regular dessa matéria, quando abordarei outros bre a flexibilização das leis trabalhistas, foram apre-
pontos, mas não poderia deixar de assinalar esses sentados todos os modelos que a vã filosofia procu-
aspectos centrais e de contestar o nobre Deputado ra até menosprezar.
Ney Lopes. Foram utilizadas ironia, supostas mentiras, ilu-

O SR. ALBÉRICO FILHO - Sr. Presidente, sões. Mas o que interessa à população brasileira é
peço a palavra pela ordem. que esse é o pior golpe desde a época do regime di-

O SR. PRESIDENTE (Jaime Martins) _ Tem V. tato~ial n,este_País e vem s~ somar à política de ~es-
Exa a palavra. naclonahzaçao da economia perpetrada no Brasil.

O SR. ALBÉRICO FILHO (PMDB _ MA. Pela Infelizmente, a dis_cussão a_qu~ assistimos não
ordem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, en- r~s.~ond~ a uma questa~: se é tao I~portante ~ fle-
caminhei à Mesa proposta de emenda à Constitui- xlblhzaç~o, por que é ,f~lta de maneira sorrateira e
ção que altera o caput do art. 183 da Constituição extra.or~nanamente .ra.pl~a? Tem~s nesta Casa a
Federal, que trata do usucapião especial do solo ur- Comlssao de ConstltUlçao e Justiça com pessoas
bano. capazes, competentes para analisar a matéria. Há,

. . da mesma forma, pessoas de grande capacidade e
O art. 183 passana a ter o seguinte texto: com profundo conhecimento da matéria, na socieda-
Art. 183. Aquele que possuir área urbana de de organizada, nos sindicatos de trabalhadores e de

até 250 metros quadrados, por cinco anos, de forma empresas, em condições de dar a esta Casa contri-
justa e ininterrupta, sem oposição, utilizando-a para buições de relevância,
sua moradia ,?U d~ sua fa~í1ia.' adquirirá ~ domínio, Portanto, deixo aqui o meu protesto. Infeliz-
desde que nao seja proprletáno de outro Imóvel ur- mente, no final obscuro deste Governo social-demo-
bano ou rural. t t b I I'tO . . .cra a, que es a e ece po I Icas Jamais vistas nem na

época da exceção democrática, ainda vemos con
tratos e convenções serem colocados acima da lei.
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Não podemos aceitar que algo paire acima da
lei. Fica a expectativa de que, se esse projeto for
aprovado nesta Casa, o Poder Judiciário haverá de
cumprir a lei e trazer a justiça social de volta ao nos
so tão sofrido povo brasileiro.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jaime Martins) - Informo
aos Srs. Deputados que recebi da assessoria infor
mação de que a sessão deve terminar improrrogavel
mente às 20h, uma vez que foi prorrogada pelo Pre
sidente Aécio Neves por apenas uma hora, a partir
das 19h.

Assim sendo, como ainda há vários oradores,
darei a palavra por dois minutos a cada um, solici
tando que sejam mais concisos.

O SR. CARLlTO MERSS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jaime Martins) - Tem V. EJ<8
a palavra.

O SR. CARLlTO MERSS (PT - SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero hoje
pronunciar-me sobre a gravidade de se aprovar esse
projeto que inicia a flexibilização da CLT e posterior
mente continuará com o processo de desmonte de
toda a legislação trabalhista.

Se eu tinha alguma dúvida sobre meu voto em
relação a esse projeto, ela se acabou no momento em
que ouvi o relatório e os comentários de um dos Rela
tores. O argumento de S. EXS sobre o caráter optativo
da matéria foi uma manipulação, um maniqueísmo
que eu julgava jamais ver neste plenário.

Os argumentos são válidos para quem é a favor
da escravidão, para quem pensa que a CLT é que traz
problemas e crise à economia. Quem pensa assim
tem de enfrentar a situação e dizer claramente, mas
não podemos aceitar a manipulação, a grosseria e as
agressões que este Relator fez à maioria dos Srs. De
putados.

A repressão feita por alguns seguranças contra
tados, talvez terceirizados, contra Deputados e funci
onários foi algo assustador. Se eles assim agiram, é
porque tinham ordens do Presidente da Casa.

Fico assustado com o discurso democrático da
Mesa. Há dois anos, ouvi certa frase que considerei
injusta, que dizia que o PSDB era o partido da soci
al-bancocracia. Achava a afirmação forte demais. De
pois do que tenho visto nos últimos anos, infelizmen
te, mudei de idéia. O Partido da Social Democracia
tem-se caracterizado como defensor dos banqueiros
nacionais. Que vergonha!

Mostraremos ao País até terça-feira quais são
os Deputados que não querem democracia, que que
rem a volta da escravidão neste País. Impediremos
com todas as forças a aprovação desse projeto.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, diz a Fo
lha de S.Paulo de hoje:

O Presidente do Supremo Tribunal Federal, Mi
nistro Marco Aurélio de Mello, condenou ontem a fle
xibilização de direitos do trabalhador, evitando co
mentar a reforma da CLT em discussão no Congresso
Nacional. "Enquanto não tivermos um mercado de
trabalho mais equilibrado, eu não vejo como abando
nar a rigidez do direito do trabalho", diz Marco Aurélio.
O ministro afirmou que o desequilfbrio no mercado é
imposto pelo fato de haver excesso de mão-de-obra e
escassez de emprego. Ele lembrou que anualmente o
mercado deveria gerar 1,6 milhão de novas vagas
para absorver os jovens que entram na fase produtiva.
Diz ainda o ministro: "PreCisamos de 1,6 milhão de
novos empregos a cada ano. Será que podemos cogi
tar desse passo, a flexibilização? Uma coisa é flexibili
zar a legislação na Itália, Alemanha ou na França,
onde o crescimento demográfico é praticamente ne
gativo. Outra é promover essa mudança no Brasil,
onde temos um grande universo de jovens de 18
anos, ingressando no mercado",

Mesmo que o Ministro tenha se recusado a co
mentar a votação pontual do Projeto de Lei n°
5.483/2001, que altera o artigo 618 da CLT, impondo
o negociado perante o legislado, é patente o descon
forto com tamanha obstinação do Executivo em flexi
bilizar e, conseqüentemente, precarizar as relações
de trabalho.

O Ministro Presidente do STF, a mais alta autori
dade judiciária do País, tem razão quando aponta a
especificidade do mercado de trabalho do Brasil, com
grande volume de trabalhadores jovens disponíveis e,
paradoxalmente, número mínimo de vagas sendo cri
adas, outras tantas sendo extintas e várias delas ain
da sendo metamorfoseadas de trabalho temporário.

A questão, entretanto, é maior do que as vagas
de emprego, diz respeito ao próprio direito social ao
trabalho e sua proteção. O que se pergunta é: por que
essa obstinação do Governo em final de mandato?
Só podemos entender essa ofensiva contra a classe
trabalhadora como uma reafirmação polltica do Go
verno junto ao grande capital e às agências neolibera
is que propugnam a redução progressiva e constante
da massa salarial.

Ora, facultar livre negociação entre partes extre
mamente desiguais, retirando do Estado e da Justiça
o dever constitucional de zelar pelo fundamento do
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Estado Democrático, do direito social do trabalho, da nham de desconstitucionalizar. Por que este Governo
cidadania e da dignidade da pessoa humana, é apos- quer fazer o mesmo? Para acabar com os direitos dos
tar na barbárie e na violência. É patrocinar a escrava- trabalhadores.
t~ra.no m~n?o do trabal~. O direito ao trabalh? ~ u_m Portanto, tenho certeza de que no próximo ano
direito definido como social pela nossa ConstltUlçao aqueles que hoje insistem em dar o golpe nos traba-
Federal. Como tal deve ser tutelado pelo Estado. Ihadores e trazer de volta a escravidão receberão nas

A omissão que o Governo FHC quer patrocinar urnas o troco.
repr~~enta violento retroce~so social. Não podemos É inadmisslvel e inconcebível a continuação de
admitir que se aprove maténa de~sa natureza. um modelo capitaneado pelo Presidente da Repúbli-

N~ ~omen~o. em que convivemos c0n:' gra.ves ca, que representa não os interesses do povo brasilei-
contradlçoes SOCiaiS como as greves das unlverslda- ro, mas os do Fundo Monetário Internacional. É ao
d~s e do funcionalismo público, com.a,recessão mun- FMI que o Governo quer dever obrigação. Quem o
dlal e com a ameaça de aumento ndlculo de 5% no elegeu para a Presidência da República foi o trabalha-
salári~ ~lnimo para 20~2 e de 3,~% par~ os servido- dor. Porém, S. Exa governa de costas para ele. Quer
res publlcos, ~uma eVidente falencla !I~cal d~ um escravizá-lo. Precisamos agir rápido. Os Deputados
Estado vulneravel externamente e endividado Inter- têm de ser pressionados nas suas bases neste final
namente, cabe uma ação do Parlamento nacional no de semana. Não se pode permitir tamanho crime con-
sentido de garantir uma pauta legislativa que amplie e tra os trabalhadores.
salvaguarde direitos sociais, que promova uma refor- M't b' d

t 'b tá . I . b'l' E t d - UI o o nga o.ma n u na amp a, que via I Ize o s a o, e nao que
retroceda na história do País. O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a

Firmo de público meu voto de repúdio a essa palavra pela ordem.
verdadeira violência contra o trabalhador brasileiro. O SR. PRESIDENTE (Jaime Martins) - Tem V.

O SR. ORLANDO DESCONSI _ Sr. Presidente, Ex
8

a palavra.
peço a palavra pela ordem. O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem. Sem

O SR. PRESIDENTE (Jaime Martins) -- Tem revisão do orador.) - Sr. Presidente, fico assustado
V. Exa a palavra. com o fosso que·separa as decisões tomadas nesta

O SR. ORLANDO DESCONSI (PT _ RS. Pela Casa e ? desejo ~a população, .que sequer pôde en-
ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, trar a~U1 para assl~t1r das g~lenas aos debates e às
Sras. e Srs. Deputados, estou estarrecido com a insis- votaçoes de maténa de seu Interesse.
tência do Governo em manter a urgência para vota- O exemplo mais citado nesta Casa foi o do sindi-
ção do projeto que altera a CLT e, conforme já foi dito, cato do ABC paulista. Ora, se o sindicalismo do ABC
traz de volta a escravidão ao trabalhador brasileiro. paulista pôde fazer acordo com a CLT em vigor, isso é
Não entendo, pelos discursos da base do Governo, o demonstração clara de que não precisamos elimi-
porquê da urgência. Se fosse bom para os trabalha- ná-Ia para que as negociações aconteçam. Voltarei
dores, eles não estariam aqui protestando. ao tema na próxima semana, já que meu tempo neste

Trata-se de golpe contra os trabalhadores na momento é reduzido.
luta por seus direitos. Estes conseguidos com suor, Quero igualmente mostrar minha indignação
sangue, lágrimas e até à custa de muitas vidas. com algo que o Governo apresentou como modelo

O projeto configura um estelionato eleitoral. O q~e ia dar cert~: a pr!v~tização das estrad~s ~ a cri~-
Presidente da República, em momento algum, duran- çao .dos pe~áglos: DIZia o Governo que n~o tinha di-
te a campanha eleitoral, disse ao trabalhador que ~helr? p~r~ Investir nas estradas e que sena necessá-
acabaria com seus direitos sociais depois de eleito. no pnvatlza-Ias.
Muitos Deputados da base do Governo não tiveram Vejamos o exemplo da Ponte Rio-Niterói. A con-
coragem de mostrar isso nas suas campanhas eleito- cessionária pediu reajuste do valor do pedágio, alegan-
rais, mas agora têm o desplante de fazê-lo. do que precisava fazer investimentos na conservação

O mínimo que se esperava era a retirada da ur- da ponte. Ou seja, ela quer arrecadar dos usuários para
gência para que se debatesse o projeto até a exaus- fazer obras. Então, na hora de investir, quer cobrar, mas
tão. Nada justifica essa pressa toda. O modelo aplica- os lucros ficam com ela. Isso é inadmisslvel.
do no Brasil é o mesmo da Argentina e que levou Parabenizo o Promotor Público de Niterói, Dr.
aquele país à falência, com a justificativa de que ti- Marcelo, que entrou na Justiça e conseguiu fazer com



Novembro de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 22 59713

que o preço do pedágio diminuísse. Infelizmente, o
juiz da SB Vara Federal derrubou sua liminar.

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, às ve
zes, critica as políticas do Governo Federal, mas está
construindo quatro praças de pedágio na rodovia que
liga o Rio de Janeiro a Canta Galo, passando pelos
Municípios de Itaboraí, Nova Friburgo e Cachoeiras
de Macacu. E o pior: a primeira obra que fizeram foi a
da praça de pedágio e querem autorização para inici
ar a cobrança, embora quem passe pela rodovia veja
claramente que a única coisa que fizeram foi uma ma
quiagem, pois a estrada se encontra em condição tão
precária quanto a de antes da instalação do pedágio.
Isso é inaceitável. Não dá para concordar com isso
de forma alguma.

O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jaime Martins) - Tem V. Ex"
a palavra.

O SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT - RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, vamos bater novamente em
tecla já gasta: a mentira dita mil vezes vira verdade 
pelo menos é o que pensam alguns. Com oito itens
dos dire.itos dos trabalhadores, o Governo Fernando
Henrique Cardoso e seus apaniguados ainda não
conseguiram acabar, mas pretendem fazê-lo. O déci
mo terceiro salário vai morrer com esse projeto; férias
remuneradas não irão mais existir, a não ser que o
empregador queira concedê-Ias; não haverá mais
FGTS - se houver, será de 1%, no máximo; o valor do
salário do empregado será determinado pelo empre
gador; não haverá salário-base. Enfim, os salários se
rão diminuídos ao extremo. Não mais haverá regra
para a jornada de trabalho - a pessoa trabalhará feito
escrava; as horas extras não serão pagas, mas o tra
balhador será obrigado a estender sua jornada se for
preciso. Se não aceitar vai para a rua. Vai ser extinta a
licença maternidade, azar da mãe. Vai ganhar o bebê
no serviço, encostá-lo ao seu lado e continuar desem
penhando suas tarefas. É assim que o Governo Fer
nando Henrique quer.

Se assim fosse, quem sabe a mãe dele não o ti
vesse parido ou, se assim se tivesse dado, não pu
desse dar-lhe amparo; ou quem sabe ele tenha nasci
do em berço esplêndido. Os trabalhadores não têm a
cara de Fernando Henrique, e o Presidente não tem
sensibilidade para compreender a angústia em que
eles vivem.

O mais lamentável - lembremos - é que esta
Casa adota a linha de ação, entra no corredor polonês
do Governo Federal, o que é absolutamente sem sen-

tido. Que deseja o Presidente Fernando Henrique
Cardoso? Que interesses ele representa? Eu estou
até duvidando que ele esteja fazendo bom uso de
suas faculdades mentais. Não é possível que o Presi
dente da República vá achacar seu povo, os trabalha
dores brasileiros!

Sr. Presidente, não vejo ninguém adotando esse
projeto: nem promotores, desembargadores; nem o
Ministro Celso de Melo, juízes e promotores do Traba
lho, juristas, advogados, tampouco aqueles que atu
am no Poder Judiciário ou empresários. Muito menos
os trabalhadores!

Se esta lei for aprovada, apenas vamos confir
mar que não vale a lei que existe. Vamos fazer uma lei
para desmanchara própria lei. Que é isso? É uma brin
cadeira, uma vergonha! Eu me sentirei extremamente
envergonhado de compor esta Casa e de ser Deputa
do Federal se esta Casa acabar responsável pela des
truição daquilo que Getúlio Vargas, o patrono do meu
partido e do trabalhismo, o pai dos trabalhadores,
construiu com as próprias mãos e que agora o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso, com a ajuda de al
guns apaniguados, quer desmanchar com os pés.

Eu me sentirei envergonhado como Deputado
se esta Casa fizer isso. Tomara Deus isso não aconte
ça! Para que isso não aconteça, o povo tem de sair às
ruas, mobilizar-se, indignar-se, mostrar o rosto dos
Deputados vendilhões dos direitos do trabalhador.
Precisamos constrangê-los para que saibam que o
povo não vai se deixar enganar nem permitir a reelei
ção desses Parlamentares.

Muito obrigado.

O SR. WILSON SANTOS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jaime Martins) - Tem V. Ex"
a palavra.

O SR. WILSON SANTOS (PSDB - MT. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, às portas da campanha
eleitoral de 2002, o Brasil e esta Casa vivem mais um
dilema a ser solucionado de modo que a política bra
sileira não seja mais uma vez comprometida. Refi
ro-me ao impasse da correção da tabela do Imposto
de Renda e, em contrapartida, à proposta do Executi
vo sugerindo a criação de novas alíquotas sobre os
ganhos mais altos.

Não pretendo, Sr. Presidente, ater-me ao mérito
da crítica ou da defesa. Mas estamos, novamente, di
ante de uma situação de vai ou racha, porque alguém
vai ter que suportar o prejuízo de 5,3 bilhões de reais,
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já que o Governo alega que a correção da tabela re
duzirá a arrecadação nesse montante.

A falta de ajuste da tabela desde 1996 já vem
trazendo grandes prejuízos ao assalariado e é fato
que a proposta do Governo vai recair de forma insus
tentável sobre o assalariado, pessoa ffsica e princi
palmente classe média. O assalariado não tem muita
escolha. Ou sofre de um jeito, ou sofre de outro. Os
encargos hoje, sobre a remuneração das pessoas fí
sicas, ficam em torno de 50%, considerados o Impos
to de Renda, a contribuição previdenciária e impostos
diversos.

E eu me pergunto, Sr. Presidente: será a tributa
ção na fonte o único instrumento para contornar as
frustrações de receitas? Será que o País jamais en
contrará outras alternativas que não sejam as que re
presentem um verdadeiro desastre social para com
pensar as perdas?

Se a alfquota de 35% passar, o Brasil terá a
mais alta carga tributária do mundo, e ainda assim,
segundo o Secretário da Receita Federal, Everardo
Maciel, mesmo com a criação de novas alfquotas, ha
verá perda de arrecadação de 600 milhões de reais.

Não é preciso ser um bom entendedor do as
sunto para concluir que a arrecadação de impostos e
contribuições poderia ter sido maior se a economia
fosse mais ativa, se os juros estivessem menos altos
ou se tivessem sido criados mais empregos; A quali
dade dos impostos afeta a produção, acriação de em
pregos e o poder de competição internacional.

Embora o Governo tenha dado ênfase e divulga
do um certo equilíbrio fiscal, sugerindo um avanço
para a economia, esse equilíbrio, no entanto, é precá
rio, ainda não consolidado, e se deu às custas de um
aumento excessivo de tributação que, por sua vez, pi
orou a qualidade do sistema tributário. A carga tributá
ria bruta passou de 29% do PIB, em 1994, para 34%
em 2000. Eo tema reforma tributária continua emper
rado neste Congresso há 8 anos.

Assim, o jeito mais fácil, cômodo e paliativo para
superar as metas combinadas com o FMI tem sido a
utilização de esquemas de arrecadação fácil, atingin
do basicamente o assalariado, porque este não tem
para onde fugir. Enquanto isso a' sonegação vai conti
nuar campeando, e agora ainda mais. Por conta do
desinteresse evidente em se promover uma reforma
tributária e a justiça fiscal, o máximo que se propõe é
um ajuste, cujo peso da tributação recairá sobre os
ombros dos grupos de baixa e média rendas.

A alternativa proposta pode ser perigosa por
que, além de empobrecer a classe média, haverá me
nos dinheiro para o consumo e a poupança, o comér-

cio vai vender menos, os empregos encolherão ainda
mais e, pior, imposto alto desperta sonegação!

O Governo tem saídas, e talvez devesse atacar
em outras frentes e contornar a frustração de receitas
combatendo a elisão e a sonegação fiscais. Por que é
tão difícil caçar e acabar com os sonegadores? Exis
tem mecanismos eficientes para se chegar aos inimi
gos do imposto. Um deles é através do controle da
própria CPMF e o outro é através do aperfeiçoamento
da regulamentação das leis para evitar a elisão fiscal.
As grandes empresas, respaldadas por profissionais
eficientes, encontram e sempre vão encontrar bre
chas para reduzir o imposto devido.

Por fim, Sr. Presidente, buscar o equilíbrio fiscal
e manter a austeridade monetária são compromissos
fundamentais de qualquer governo responsável. As
medidas, no entanto, não podem ser unilaterais e viti
mar um segmento da sociedade já tão sacrificado. O
equilíbrio tambémprecisa ser considerado na hora de
se pagar a conta. E nosso dever, enquanto Parlamen
tares, estar atentos, discutir e votar essa matéria com
muito cuidado.

Já é hora de acabar com medidas impulsivas
que atendam apenas interesses momentâneos. É
hora de pensar no futuro desta Nação e construir leis
mais sólidas eabrangentes se quisermos uma econo
mia promissora e um País desenvolvido. A reforma tri
butária que o diga!!

Muito obrigado, Sr. Presidente.
.O SR. ALEX CANZIANI- Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
OSR. PRESIDENTE (Jaime Martins) - Tem V. ExB

a palavra.
O SR. ALEX CANZIANI (PSDB - PR. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho
observado crianças e jovens, que estão dentro de al
gum transporte público, arremessarem pedras em ou
tros veículos que passam pelas estradas do País.
Essa prática está-se tornando um novo esporte.

Conclamo o Ministério dos Transportes a reali
zar campanha de alerta às pessoas para o perigo que
isso representa e, acima de tudo, tente mostrar que o
povo brasileiro não pode nem deve ser tratado dessa
maneira.

Muito obrigado.
O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jaime Martins) - Tem V. Exa

a palavra.
O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Pela oro

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a



Gol de Placa
Quando tudo parecia perdido e o fracasso de

Seattle em 1999 ameaçava se repetir, os ministros
dos 142 países- membros da Organização Mundial
do Comércio, reunidos em Doha, no Catar, consegui
ram vencer o impasse. Foi necessário parar o relógio
e atravessar a noite, mas valeu a pena. A conferência
ganhou mais 24 horas e o entendimento prevaleceu,
evitando o fracionamento irreversível e perigoso da
OMC entre ricos e pobres. Com a vitória do bom sen
so, foi lançada a nova rodada para liberalização do
comércio mundial, batizada de "Agenda de Doha para
o Desenvolvimento".

A pauta de discussões sobre o protecionismo,
com início em 2002, inclui o compromisso de rever os
subsídios às exportações agrícolas e reduzir as bar
reiras alfandegárias. Está previsto também "o esclare
cimento" da legislação antidumping aplicada por paí
ses desenvolvidos. Tudo em nome de uma globaliza
ção mais justa e equilibrada.

Para o Brasil, o resultado não poderia ter sido
melhor. Acima de tudo, reflete a presença mais agres
siva do Itamarati nos foros multilaterais. Além de con
tribuir para o nascimento da nova rodada comercial, a
diplomacia brasileira comemorou a declaração de
que as políticas de saúde nacionais se põem acima
do Acordo de Propriedade Intelectual (Trips) que rege
as patentes farmacêuticas, O documento final admite
que o acordo de patentes "deve ser interpretado e im
plementado de maneira a apoiar o direito dos países
protegerem a saúde pública e, especialmente, promo
ver o acesso de todos a medicamentos".

A primazia da saúde pública sobre interesses
privados parece inspirar- se em Brasflia, tal a seme
lhança com a posição defendidá pelo governo brasile
iro. Não por acaso o ministro da Saúde, José Serra,
sentiu-se gratificado. Em Doha, Serra observou, que
e direito de aplicar a quebra de patentes é importante
não só para combate à Aids, mas também a outras
doenças como a tuberculose e a malária. "O Brasil
está 99% satisfeito", disse o ministro.
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V. Exa que faça constar dos Anais da Casa editorial do Se o acordo sobre patentes vai ao encontro do
Jornal do Brasil intitulado Gol de Placa. O referido interesse dos países em desenvolvimento, a nova ro-
editorial identifica como positiva a posição brasileira dada comercial representa um golpe certeiro no pro-
nas negociações da OMC ocorridas em Doha, supe- tecionismo, principalmente da União Européia. A
rando, sob todos os asp:ctos -.com o que concordo França, por exemplo, opôs forte resistência às mu-
-, os resultados da reumao realizada em Seattle. danças e se negou a firmar o documento que previa a

EDITORIAL A QUE SE REFERE O eliminação progressiva (phasing out) dos subsídios
ORADOR: às exportações agrícolas. Só concordou depois de

obter uma ressalva: não haverá extinção dos subsídi
os durante as negociações, o processo se dará "a lon
go prazo".

Está dado o primeiro passo com a aprovação da
nova rodada, que corresponde à vontade dos países
em desenvolvimento. Em meio aos debates, o minis
tro da Agricultura, Pratini de Moraes, perdeu as espe
ranças ("Não tem mais conversa"), porém, ao fim e ao
cabo, destacou que "o Brasil sai ganhando e sai ga
nhando a agricultura brasileira". Pratini prevê aumen
to das exportações de soja, carne, açúcar e café.

O sucesso do Brasil não é fruto do acaso. Pre
miou o trabalho e a persistência do Itamarati. O Bra
sil sai de Doha como ator de peso no ãmbito da
OMC. Escolhido como um dos sábios da reunião
(wise man, encarregado de aparar as arestas), o mi
nistro das Relações Exteriores, Celso Lafer, brilhou
no desempenho da missão. Com o apoio da fndia,
da Austrália, da África do Sul e da China, dobrou as
resistências da União Européia, que sucumbiu às
acusações de isolamento e intransigência. Contribu
iu para o desfecho positivo a solidariedade dos
Estados Unidos, no momento mais preocupados em
unir esforços internacionais contra a recessão e o
terrorismo. Além disso, os países em desenvolvi
mento cederam às pressões européias e concorda
ram com a discussão de questões ambientais na
nova rodada comercial.

Coube ao chanceler Celso Lafer unir as pontas
do acordo que salvou a reunião de Doha. "Esse ho
mem é um herói", reconheceu o diretor-geral da
OMC, Mike Moore, no encerramento da conferência.
"Foi apagada a mancha de Seattle", afirmou Robert
ZoeIIick, secretário do Departamento de Comércio
dos EUA.

Não há dúvida: o Itamarati marcou um gol de
placa em Doha.

O SR. JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jaime Martins) - Tem V. Ex"
a palavra.

O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
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Deputados, é possível que na próxima semana, preci- dos de oposição tem conduta clara e dec:nte Aem
samente na terça-feira, presenciaremos, de forma defesa do País e dos trabalhadores que nao tem,
triste e lamentável, o que se chama de rolo compres- muitas vezes, como se defender no trabalho e nas
sor do Governo para produzir um golpe na história do ruas. Mas praticamente 340 Parlamentares estão
País contra os trabalhadores, contra a população bra- decididos a fazer o chamado rolo compressor _ a
sileira. Refiro-me à votação do Projeto n° 5.483, que maioria.

não foi debatido como merece. Chamamos a atenção da sociedade brasileira
Tentou-se na Comissão ~e Tra?alho aprovar para tal fato. É preciso continuar pressionando os De-

esse projeto, a qualquer custo, IncIUSIV~ u,.saram de putados, os que pegam o voto dos trabalhadores, fa-
violência contra os Deputados de Oposlçao. O pro- zem discurso mentiroso nesta Casa e depois vão
jeto é inconstitucional e representa u.nicamente. in- para suas bases dizer que estão votando a favor do
teresses insanos do grande empresariado do Pais e trabalhador brasileiro.

do Fundo Monetário Internacional.. Infelizment~, Portanto, é hora de telefonar, é hora de mandar
pelo que percebemos, houve um adiamento provl- e-maUs, é hora de mandar carta, é hora de cobrar.

sório. Vamos ver se temos a mínima chance de impedir
Sob qual argumento o Governo tenta impor a mais um grande golpe contra os direitos sagrados,

esta Casa o que já está conseguindo? Lamenta~el- conquistados com luta, com braço forte, com muito
mente, sob o argumento do engodo. Tenta-se explicar trabalho pelo povo trabalhador brasileiro.
o inexplicável. Observando hoje os relatos do Gover- Muito obrigado.

no, deu para perceber isso. A SRA. TELMA DE SOUZA _ Sr. Presidente,
Vou assinalar um fato, q~an_do disse que os si~- peço a palavra pela ordem.

dicatos poderão fazer a negoclaçao. Se os em~re~árJ- O SR. PRESIDENTE (Jaime Martins) _ Tem V. Exa
os estão preparados neste momento de demlssoes, I

. d a paavra.
de recessão e de desgoverno para assu~1r g~an e A SRA TELMA DE SOUZA (PT -'- SP. Pela or-
parte dos sindicatos, especialment.e os ~o interior do dem Sem r~visão da oradora.) _ Sr. Presidente,
País, que sã? pequenos, é lamentavel dizer que eles Sras·. e Srs. Deputados, inicialmente quero fazer um

têm o domí~lo de ~ra~de parte ~el~s. . convite para a sessão solene de amanhã, às 16h,
Se eXistem Sindicatos autentlcos e combatiVOS em homenagem à Ora. Zilda Arns, pediatra, respon-

no País, como é a realidade, temos de entender - e aí sável pela Pastoral da Criança, entidade indicada
não dá para o Governo :nganar~ pO,r que gran~e p~r- para o recebimento do Prêmio Nobel da Paz. O. tra-
te de trabalhadores estao suborg~nlza~os e tem Sln- balho dessa pessoa, extremamente humanista,
dicatos pelegos, que são meras diretOrias de empre- deve ser referendado por todas as pessoas que

sas. aqui estiverem - Deputados, funcionários - por ser
Esse é o sindicalismo que vai negociar os in- ela especialíssima.

teresses do trabalhador, como férias, décimo ter- Gostaria de fazer uma exposição sobre os fatos
ceiro, salário-maternidade? Estão querendo cortar envolvendo a CLT, o art. 618 do PL n° 5.483, que o
tudo através desse projeto. Esse é apenas um pon- Governo enviou a esta Casa.

to desta grande enganação. É um golpe nos inte- Nunca pensei na minha vida que tosse estar
resses que levamos pelo menos sessenta anos defendendo a Consolidação das Leis do Trabalho,
para alcançar e entregar à classe trabalhadora do que teve sua origem na Carta dei Lavoro italiana, de

País. inspiração fascista de Mussolini, que, na verdad~,
De repente, ao apagar das luzes, este Governo ainda tinha proteção paternalista, de cima para bal-

inventa mais um projeto danoso ao desenvolvimento XO, em relação aos funcionários, aos empregados,
da Pátria. É preciso lembrar do Fundo Monetário aos assalariados.

Internacional. Isso é lamentável! Hoje percebo claramente que a visão neolib~-

Quero fazer um apelo à sociedade brasileira, ral, que destruiu a Argentina, que já mostra os etel-
porque fazer um apelo a esta Casa não adianta tos dessa maléfica ação, principalmente desse mo-
mais. Esta Casa já está convicta. Parte dos Deputa- delo equivocado, já toma de assalto o Brasil e os
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compromissos que o Presidente Fernando Henrique
Cardoso tem, particularmente com os Estados Uni
dos, com o Fundo Monetário Internacional e com to
das as organizações supranacionais, como a OMC
e todas aquelas que impedem o Congresso de lutar
contra elas.

Por isso, dentre todos os prejuízos que a elimi
nação desse artigo trará, ou a flexibilização, corno diz
o Governo, destacaria a questão da licença-materni
dade, porque o bebê precisa da mãe e da licença-ma
ternidade.

Estamos correndo extremo perigo. Por que o
Governo quer assim? Dentro da lógica do Governo,
não é possível apenas ajustar pela cúpula, pelas ar
ticulações do G-8, o lado rico do mundo. A globali
zação tem que se dar flexibilizando e trazendo es
cravidão para os trabalhadores. Flexibilizar é dar li
berdade para os desiguais. Será uma matança do
ponto de vista dos trabalhadores, que já são inferio
rizados, até no que se refere a sua força sindical.
Eles não terão como dar uma resposta de forma or
ganizada.

Repito: o momento é de perigo, é sério. Cha
mamos a atenção da população brasileira para o
fato de que é preciso que se conscientize. Espera
mos que enviem e-mai!, fax ou cartas para que a
mobilização, até a próxima terça-feira, possa rever
ter a opinião dos Deputados que ainda estão equi
vocados. Esperamos uma rebeldia a fim de que a
Consolidação das Leis do Trabalho continue com o
art. 618, que ainda protege os assalariados, que es
tão sem qualidade de vida.

O SR. PRESIDENTE (Jaime Martins) - Con
cedo a palavra pela ordem ao Deputado Gerson
Gabrielli.

O SR. GERSON GABRIELLI (Bloco/PFL - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, quero comunicar à Casa que
hoje instalamos Comissão Especial para aprovar o
projeto de lei do Executivo que cria quatro novos fun
dos setoriais de desenvolvimento cientffico e tecnoló
gico e institui novos instrumentos para estimular o in
vestimento em pesquisa e desenvolvimento do setor
privado.

Para V. Ett ter uma idéia, Sr. Presidente, esta
mos passando de 240 para 520 milhões a serem apli
cados nesses novos fundos.

O SR. PRESIDENTE (Jaime Martins) - Com
a palavra, pela ordem, o Deputado Serafim Ven
zon.

O SR. SERAFIM VENZON (Bloco/PDT - SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, este ano Santa Ca
tarina foi vítima de três grandes enchentes: uma
no começo do ano, outra no mês de março e outra
no final de setembro.

No mês de agosto, o Governo Federal liberou,
por meio da Defesa Civil, 4 milhões de reais para
atender a 36 Municípios vítimas das enchentes.
Infelizmente, desses 36 Municípios, apenas seis
conseguiram receber a verba. Os demais ainda não
receberam em virtude de falta de documentação,
que a legislação vigente exige.

No dia 23 de outubro, por meio da Medida Pro
visória n° 6, o Governo Federal liberou outra fatia de
recursos, da ordem de 10 milhões de reais, para
atender a 139 Municípios também acometidos pe
las enchentes.

A Defesa Civil do Estado já está recebendo os
projetos. Parece-me que cerca de 60 Municípios já
apresentaram os projetos, que estão sendo enca
minhados pela Defesa Civil estadual ao Ministério
da Integração Nacional. O Ministério, após analisar
se está adequada a documentação, naturalmente
fará os pagamentos e os Municípios poderão exe
cutar as obras previstas. No entanto, grande núme
ro de Municípios, talvez por falta de assessoria téc
nica, não conseguiu apresentar em tempo a docu
mentação exigida.

Para encerrar, gostaria de comunicar aos no
bres pares que a partir de hoje o Deputado Fernan
do Coruja passa a ser o Coordenador do Fórum
Parlamentar Catarinense. Quando assumi a coor
denação do Fórum Parlamentar, no mês de agosto,
ficou acordado que eu permaneceria por três me
ses e depois assumiria o Deputado Coruja, por
mais três meses, ou seja, até o mês de fevereiro de
2002. De forma que hoje, na reunião do Fórum Par
lamentar, transferimos a coordenação para o Depu
tado Fernando Coruja. a quem desejo sucesso e
bom êxito nos trabalhos.

Muito obrigado.

VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Jaime Martins) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, antes
lembrando que amanhã, quinta-feira, dia 22, às 16
horas, haverá sessão solene em homenagem à
Sra. Zilda Arns Neuman, Coordenadora Nacional da
Pastoral da Criança.

O SR. PRESIDENTE (Jaime Martins) 
COMPARECEM MAIS OS SRS:
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PartIdo Bloco
RORAIMA

Almir Sá PPB

Pruentes de Roraima : 1

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB
Eduardo Seabra PTB
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB
Fátima Pelaes PSDB
Jurandil Juarez PMDB

PAlsente8 de Amapá : 5

PARÁ

Jl.s,j(utlal !3er,~es pr\~Da

Babê PT
Deusdeth Pantoja PFL PFUPST
Elcione Barbalho PMOB
Paulo Rocha PT

Presentes de Pará : 5

AMAZONAS

Vanessa Grazzlotln PedoB PSB/PCOOB

Presentes de Amazonas : 1

RONDONIA

Agnaldo Muniz PPS POT/PPS
Marinha Raupp PMOB
Oscar Andrade PL PUPSL
Sérgio Carvalho PSOB

Presentes de Rondonla : 4

ACRE

Nilson Mourão PT

PAlsentes de Acre : 1

TOCANTINS

Freire Júnior PMOB
Igor Avelino PMDB
Paulo Mourao PSOB

Presentes de Tocantins : 3

MARANHÃO

Albérico Filho PMOB
Antonio Joaquim Araújo PPB
Ellseu Moura PPB
Gastão Vieira PMOB
José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB
Neiva Moreira POT PDT/PPS
Nice Lobão PFL PFUPST
Pedro Fernandes PFL PFL/PST
Roberto Rocha PSDB

Presentes de Maranhlo : 9
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Bloco

CEARÁ
Anfbal Gomes
José Pimentel
Nelson Otoch
Raimundo Gomes de Matos
Sérgio Novais

PresenlBs de Ceará : 5

PIAul
AtUa Lira
B.Sé
Marcelo Castro
Paes Landim
Weliiny(oll Dias

Presentes de Piaui : 5

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina
Carlos Alberto Rosado
Lavoisier Mala

Presentes de Rio Grande do Norte : 3

pARAIBA

AvenzoarArruda
Inaldo LeMo
Wilson Braga

Presenles de Paralba : 3

PERNAMBUCO
Armando Monteiro
Carlos Batata
Eduardo Campos
Joe/ De Hollanda
Marcos de Jesus
Pedro Eugênio
Ricardo Fiuza
Wolney Queiroz

Presentes de Pernambuco : 8
ALAGOAS
Augusto Farias
Givaldo Carimba0
Joao Caldas
José Thomaz NonO
Olavo Calheiros

Presentes de Alagoas : 5

SERGIPE

Jorge Alberto

Presentes de Sergipe : 1

PMOB
PT
PSOB
PSOB
PSB

PSOB
PSOB
PMOB
PFL
Pf

PMOB
PFL
PFL

PT
PSDB
PFL

PMOB
PSDB
PSB
PFL
PL
PT
PPB
POT

PPB
PSB
PL
PFL
PMOB

PMDB

PSB/PCDOB

PFLlPST

PFLlPST
PFLlPST

PFLlPST

PSB/PCOOB
PFLlPST
PUPSL

PDT/PPS

PSB/PCDOB
PUPSL
PFUPST
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Partido Bloco

Roberto Jefferson PTS
Rodrigo Maia PFL PFUPST
Ronaldo Santos PSDB
Vivaldo Barbosa PDT PDT/PPS

Presentes de Rio de Janeiro : 16

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB
A1oizio Mercadante PT
Angela Guadagnin PT
Antonio Kandir PSOB
Arnaldo Faria de Sá PTa
Cunha Bueno PPB
DeVe/asco PSL PLlPSL
Delfim Netto PPB
Dr. Hélio por PDTIPPS
Duillo Pisaneschi pra
Iara Bernardi PT
Ivan Valente PT
Jair Meneguelli pr
João Eduardo Dado PDT PDT/PPS
João Paulo PT
José de Abreu PTN

José (ndio PMDB
José Roberto Batochio por PDTIPPS
Julio Semeghlni PSDB
Kincas Mattos psa PSB/PCDOB
Lamartine Poselia PMDB
Luciano Zica PT
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Lulza Erundina PSB PSBIPCDOB
Marcelo Sarbieri PMOa
Michel Temer PMDB
Milton Monti PMDB
Moreira Ferreira PFL PFLlPST
Orlando Fantazzini PT
Paulo Kobayashi PSDB
Paulu Lima PMUB
Professor Luizlnho PT
Ricardo Berzoinl PT
Silvio Torres PSDB
Teima de Souza PT

Presentes de São Paulo : 36

MATO GROSSO

Llno Rossi PSOB
Murilo Domingos PTS
Rlcarte de Freitas PSDB
Presentes de Mato Grosso : 3

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdeB PSB/PCDOB
Paulo Octávio PFL PFUPST
Pedro Celso PT
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Wlgberto Tartuce

Presentes de Distrito Federal : 4

GOlAs

Aldo Arantes
Barbosa Neto
Euler Morais
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
Nair Xavier Lobo

Presentes de Goiãs : 7

MATO GROSSO DO SUL

Dr. Antonio Cruz
João Grandão
Marisa Serrano
Waldemir Moka

Presentsa de Mato Grosso do Sul :"

PARANÁ

Dllceu Speraflco
Or. Roslnha
Hermes Parcianello
José Borba
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Max Rosenmann
Moacir Micheletlo
Padre Roque
Ricardo Barros
Rubens Bueno

Presentes de Paraná : 11

SANTA C~TA.R.INA

Carlilo Merss
Fernando Coruja
Gervésio Silva
João Matos
Seraflm Venzon

Presentes de Santa Catarina : 5

RIO GRANDE DO SUL

Adao Pretto
Ana Corso
Cezar SChirmer
Clovis IIgenfrtlz
Darcisio Perondi
Eslher Grossi
Fioravante
Germano Rigotto
Henrique Fontana
Nelson Proença
Oriando Desconsl
Paulo José Gouvêa
Paulo Paim

PreaenlBs de Rio Grande do Sul: 13

PPB

Partido

PCdoB
PMOB
PMOB
PMOB
PSOB
PL
PMOB

PMOB
PT
PSDB
PMDB

PPB
PT
PMDB
PMDB
PSOB
PTB
PMDB
PMDB
PT
PPB
PPS

PT
POT
PFL
PMDB
POT

PT
PT
PMOB
PT
PMDB
PT
PT
PMDB
PT
PPS
PT
PL
PT

Bloco

PSB/PCOOB

PUPSL

PDT/PPS

POT/PPS
PFUPST

PDT/PPS

PDTIPPS

PUPSL

DEIXAM DE COMPARECER OS~ 5t1.S:
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Partido Bloco
RORAIMA

Airton Cascavel PPS POT/PPS

Robêrlo Araújo PL PUPSL

salomao Cruz PFL PFL/PST

Total de Ausentes: 3

AMAPÁ

Badu Picanço PL PUPSL

Or. Benedito Dias PPB

Total de Ausentes: 2

PARÁ

Josué Bengtson PTB

Nicias Ribeiro PSOB

Total de Ausentes: 2
AMAZONAS

Paudemey Avelino PFL PFUPST

SUas Câmara PTB

Total de Ausentes: 2

ACRE

José A1eksandro PSL PL/PSL

Marcos Afonso PT

Total de Ausentes: 2

MARANHÃO

Mauro Fecury PFL PFUPST

Total de Ausentes: 1
CEARÁ

Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB

Manoel Salviano PSOB

Pimentel Gomes PPS POT/PPS

Pinheiro Landim PMDB

RommelFeijó PSDB

Vicente Arruda PSDB

Total de Ausentes: 6
PIAUI

Ciro Nogueira PFL PFUPST
Total de Ausentes: 1

PARAIBA

Adauto Pereira PFL PFUPST
Damião Feliciano PMDB

Marcondes Gàdelha PFL PFLlPST
Ricardo Rique PSDB
Total de- Ausentes: 4
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Partido Bloco

PERNAMBUCO

Djalma Paes PSB PSB/PCDOB

Fernando Ferro PT

José Mendonça Bezerra PFL PFUPST

Osvaldo Coelho PFL PFUPST

Severino Cavalcanti PPB

Total de Ausentes: 5
ALAGOAS

Luiz Dantas PTB

Total de Ausentes: 1

SERGIPE

José Teles PSDB

Total de Ausentes: 1
BAHIA

Coriolano Sales PMDB

Haroldo Lima PCdoB. PSB/PCDOB

José Lourenço PMDB

Paulo Braga PFL PFUPST

Walter Pinheiro PT

Yvonilton Gonçalves PFL PFL/PST

Total de Ausentes: 6
MINAS GERAIS

Maria do Carmo Lara PT

Mário de Oliveira PST PFUPST

Total de Ausentes: 2
EspíRITO SANTO

Magno Malta PL PL/PSL

Rose de Freitas PSOB

Total de Ausentes: 2
RIO DE JANEIRO

Alcione Alhayde PSB PSB/PCDOB

Alexandre Santos PSOB

Camélia Ribeiro PL PUPSL
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Partido Bloco
RIO DE JANEIRO

Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB

Jorge Wilson PMDB

Luiz Ribeiro PSDB

Rubem Medina PFL PFUPST

Total de Ausentes: 7
SÃO PAULO

João Herrmann Neto PPS PDT/PPS

Marcos Cintra PFL PFLlPST

Neuton Lima PFL PFLlPST

Total de Ausentes: 3

MATO GROSSO

Welinton Fagundes PL PUPSL

Total de Ausentes: 1
DISTRITO FEDERAL

Geraldo Magela PT

Total de Ausentes: 1
GOIÁS

Lúcia Vênia PSDB

Vilmar Rocha PFL PFUPST

Total de Ausentes; 2
MATO GROSSO DO SUL

Pedro Pedrossian PPB

Total de Ausentes: 1
PA.RANÁ

Chico da Princesa PSDB

FlávioArns PT

Total de Ausentes: 2

,o~_~

O SR. PRESIDENTE (Jaime Martins),- Encerro a sessão, convocando~
Ov ~)l,ltV\."'

p~ira, dia 23. às 9hoi\..D-? .
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AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE

EMENDAS OU RECURSOS

DECURSO: 3íl SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-11-01

1- EMENDAS

PROJETOS DE LEI:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:

N° 1.332-A/D1 - (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAo E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga concessão à Fundação

N° 5.703/01 (DO PODER EXECUTIVO) - dispôe Cultural Campos de Minas, para executar serviço de
sobre a Gratificação de Estímulo à Docência, de que radiodifusão de· sons e imagens, com fins
trata a Lei nll 9.678, de 3 de julho de 1998, e a . exclusivamente educativos, na cidade de São João
Gratificação de Incentivo à Docência, de que trata a. Del Rei, Estado de Minas Gerais.
Lei nl! 10.187, de 12 de fevereiro de 2001. DECURSO: 1íl SESSÃO
(art. 64, § 1° da Constituiçilo Federa/): 27-02-02 ÚLTIMA SESSÃO: 29·11-01
DECURSO:6~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 06-12-01 1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
(Ato da Presidência que prorroga o prazo por 10 CONTRÁRIOS (Art.133)
sessões)

PROJETOS DE LEI:
N° 5.721/01 (DO PODER EXECUTIVO) - Altera a Lei
nll 8.112, de 11 de dezembro de 1990. que dispõe
sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos
Civis da União, das autarquias e das fundações.
(art. 64, § 1° da Constituição Federal): 06-03-02
DECURSO:2§SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-11-01

11- RECURSOS

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

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE LEI:

N° 1.071-C/99 (RAFAEL GUERRA) - Dispõe sobre
normas gerais para celebração de consórcios
públicos, nos termos da Emenda Constitucional nll

19, de 1997.
DECURSO: 31 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-11-01

N° 3.077-C/00 (RICARDO FERRAÇO) - Dispõe
sobre a obrigatoriedade do atendimento odontol9gico
pela rede de unidades integrantes do Sistema Unico
de Saúde - SUS.

N° 1.201199 (OLIVEIRA FILHO) - Estabelece em
favor de famílias cujos chefes sejam idosos, cota das
vagas em projetos de assentamento de reforma
agrária.
DECURSO:3G SESSÃO
ÚLliMA SESSÃO : 27-11-01

N° 4.802/01 (LUCIANO BIVAR) - Dispõe sobre a
Impenhorabilidade das rendas arrecadadas em
bilheterias de espetáculos sociodesportivos e
culturais.
DECURSO:3!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27'11-01

N° 4.036/01 (ANA CORSO E GlLMAR MACHADO)
Dispõe sobre a criação de salas de arte nos
shoppings centers para exibição de filmes nacionais
e de arte.
DECURSO:1 B SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29'11-01

N° 4.292101 (AROLDE DE OLIVEIRA) - Institui O dia
da Confissão Religiosa.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-11-01

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO - ART 54
(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMÇ>S DO
ART. 144)PRAZO PARA APRESENTAÇ~o DE
RECURSO: ART. 58, § 12 INTERPOSIÇAO DE
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RECURSO: ART 58, § 311 combinado com ART. 132, ÚLTIMA SESSÃO: 27-11-01
§ 22

2.2 PELA INADEQUAÇAO FINANCEIRA ElOU
ORÇAMENTÁRIA

PROJETO DE LEI:

N° 3.645/97 (EDUARDO JORGE) - Acrescenta
artigos terceiros e quarto à Lei n2 8.723, de 28 de
outubro de 1993, que dispõe sobre a redução de
emissão de poluentes por veIculas automotores e dá
outras providências.
DECURSO:3ã SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-11-01

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE
PREJUDICIALIDADE - ART. 164, § 1°
(SUJEITOS A DELIBERAçÃO DO PLENÁRIO,
APÓS OUVIDA A CCJR, NOS TERMOS DO AAT.
164, § 22 E § 32)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 164, § 211

PROJETOS DE LEI:

N° 4.576101 (SENADO FEDERAL) - Denomina
"Sylvio BotelhoW trecho_ da rodovia BA-174.
DECURSO: 38 SESSAO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-11-01

N° 5.072101 (SENADO FEDERAL) - Altera a Lei nll

8.212, de 24 de julho de 1991 (Lei Orgânica da
Seguridade Social), objetivando equiparar; para efeito
de contribuição previdenciária, os condom/nios de
produtores rurais aos contribuintes individuais.
DECURSO: 1i SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-11-01

PROJETO DE RESOLUÇÃO:

N° 193/01 (MIRO TEIXEIRA) - Prorroga o prazo de
funcionamento da Comissão Parlamentar de
Inquérito de destinada a "investigar as poss/veis
irregularidades atentatórias aos princípios
constitucionais da legalidade, da moralidade
administrativa e da economicidade nas obras
iniciadas e não conclu/das e os bens Imóveis que não
estão sendo utilizados, ou utilizados
inadequadamente pela administração federal".
DECURSO:3~SESSÃO

4. SUJEITO A DEVOLUçAo AO AUTOR. nos
termos do artigo 137, § 12 do AI. Prazo para
apresentação de recurso artigo 137, § 2º (05
sessões). A seguinte proposiçao:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:

N° 1.447/01 (KINCAS MATTOS) - Dispõe sobre a
realização de plebiscito para criação do Estado de
São Paulo do Sul.
DECURSO: 111 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29·11-01

ARQUIVEM-SE, nos termos do artigo 133 do AI, as
seguintes proposições:

PROJETOS DE LEI:

N° 3.406/92 - PAULO PAIM) - Acrescenta parágrafo
ao artigo 38 da Lei nll 4.595, de 31 de dezembro de
1964, que dispõe sobre a Pol/tica e as Instituições
monetárias, bancárias e credit/cias, cria o Conselho
Monetário Nacional e dá outras providências. (E seus
apensados: PLs 1.107/95, do Dep. João Natal e
1.446/99, do Dep. Waldir Schmidt).

N° 4.468/98 (BASiLIO VILLANI) - Dispõe sobre a
divulgação fonográfica em emissoras de rádios.

N° 904199 (FREIRE JÚNIOR) - Acrescenta
dispositivo ao Estatuto da Criança e do Adolescente
para permitir a participação ou presença de menores
em jogos de bilhar ou sinuca, quando realizados em
clubes sociais ou esportivos.

N° 1.196199 (RICARDO RIQUE) - Dispõe sobre a
concessão de benefício de meia-entrada para
portadores de carteira de doador de sangue em
estabelecimentos que proporcionem lazer e
entretenimento. (E seus apensados: PLs 3.470/00,
do Dep. Alo/zio Santos e 4.395/01, do Dep. Luiz
Bittencourt) .

N° 2.082199 (LEO ALCÂNTARA) - Acrescenta
parágrafo ao art. 86 da Lei n9 7.565. de 19 de
dezembro de 1986, que dispõe sobre Código
Brasileiro de Aeronáutica.

N° 3.194100 (HAROLDO LIMA) - Estabelece a
obrigatoriedade das instituições financeiras
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destinarem ao crédito rural, 35% dos depósitos à
vista em conta corrente e 45% dos recursos captados
no exterior e dá outras providências.

N° 1.424199 (MEDEIROS) - Cria o Fundo de Aval
para a Geração de Emprego e Renda 
FUNPROGER, e altera o art. 11 da Lei n!! 9.365, de
16 de dezembro de 1996.

ARQUIVE-SE, nos termos do artigo 58, § 49 do RI, a PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO:
seguinte proposição:

PROJETO DE LEI:

N° 1.725/99 (AUGUSTO NARDES) - Dispõe sobre a
redução de débitos de microempresas e empresas de
pequeno porte, oriundos de operações de crédito no
âmbito do sistema financeiro público.

N° 131/95 (CUNHA LIMA e OUTROS) - Altera a
redação dos artigos 93, 94, 95. 96, 101, 104, 107,
111, 115, 119, 120, 123 e 125 da Constituição
Federal. tE suas apensadas: PECs n2s 188/95, do
Dep. Humberto Costa e Outros; 393196, do Dep.
Ricardo Barros e Outros; 572/9B, do Dep. Edson
Silva e Outros; 71/99, do Dep. Valdemar Costa Neto
e Outros).

ARQUIVEM-SE, nos termos do artigo 164. § 4!! do RI,
as seguintes proposições: Bloco PL,PSL

Lider: Valdemar Costa Neto
PROJETOS DE LEI:

Vice-Lideres:

2738 ·felra 14:00 Corauci Sobrinho (Bloco PFL - SP
14:25 Flávio Arns (PT - PR)

2848 ·felra 14:00 Airton Dipp (Bloco POT • RS)
14:25 Jovair Arantes (PSDB - GO)

RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE

NOVEMBRO DE 2001

3068·felra 10:00 Osvaldo Reis (PMOB - TO)
10:25 Sérgio Barros (PSDB - AC)
10:50 Nelson Marchezan (PSDB • RS)
11:15 Osmar Serraglio (PMOB - PA)
11 :40 Paulo Octávio (Bloco PFL - DF)
12:05 Marinha Raupp (PMDB - RO)
12:30 Giovanni Queiroz (Bloco PDT - PA
12:55 Ronaldo Vasconcellos (Bloco PL . MG
1~:?O Marr:o!'O Afon~n (PT - Aro\

Lincoln Portela
Eujáclo Simões

Oliveira Filho

26ZS·feira 14:00 Coriolano Sales (PMDB - BA)
14:25 Sérgio Reis (PTS - SE)
14:50
15:15 Albérico Filho (PMOB - MA)
15:40 Eduardo Barbosa (PSDB - MG)
16:05 Aloizio Mercadante (PT - SP)
16:30 Nelo Rodolfo (PMDB - SP)
16:55 Marcelo Castro (PMDB - PI)
17:20 Marcos de Jesus (Bloco PL - PE)

Bispo Rodrigues
Ronaldo Vasconcellos
Maano Malta

N° 2.240/96 (LUIZ MAINARDI) - Altera dispositivo da
Lei nQ 8.436, de 25 de Junho de 1992, que
"Institucionaliza o Programa de Crédito Educativo
para estudantes carente", modificada pela Lei nO
9.288, de 01 de julho de 1996. (E seus apensados:
PLs nQs 2.292/96, do Dep. Cunha Bueno; 2.367/96,
do Dep. Jovair Arantes; 2.542196, do Dep. Serafim
Venzon; 2.668/96, do Dep. Bonifácio de Andrada;
2.885/97, do Dep. Nelson Marchezan; 2.966/97, do
Dep. Nelson Marchezan; 3.107/97, do Dep. Airton
Dipp; 3.414/97. do Dep. Nelson Marchezan; 3.612/97,
do Dep. Osvaldo Biolchi; 3.831/97, do Dep. Augusto
Viveiros; 3.853/97, do Dep. Augusto Nardes;
3.687/97, do Dep. Bonifácio de Andrada; 3.856/97, do
Oep. Fetter Júnior; 4.132198, do Dep. Sérgio
Carneiro; 4.420/98, do Dep. Paulo Paim; 4.516/98, do
Dep. Airton Dipp; 4.580/98, do Dep. Wison Cignachi;
4.659/98, do Dep. Silas Brasileiro; 4.893/99, do Dep.
Augusto Nardes; 4.896/99, do Oep. Augusto Nardes;
72/99, da Dep. Nice Lobão; 221/99, do Dep. Ney
Lopes; 375/99. do Dep. Uno Rossi; 676/99, do Dep.
Freire Júnior; 720/99, do Dep. Adolfo Marinho;
736/99, do Dep. Augusto Nardes; 748/99, do Dep.
Airton Oipp; 832199, do Oep. Padre Roque e Outros;
843/99, do Dep. Nelson Marchezan; 908/99, do Dep.
Aécio Neves; 1.540/99, do Dep. Hermes Parcianello;
1.711/99, do Dep. Francisco Garcia; 1.987/99. do
Dep. Telmo Kirst: 2.049/99, do Oep. Santos Filho;
2.313/00, do Dep. Celso Jocob; 2.492/00, do Dep.
Roberto Jefferson; 3.012100, do Dep. Marçal Filho;
3.052/00, do Dep. Luiz 8ittencourt; 3.749/00, do Dep.
José Indio; 5.205/01, do Oep. Carlos Santana).
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I • COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLlTICA RURAL

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DecoJrso: 48 sessão
Última Sessão: 23111/01

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 2.243/99 - da Sra. Minam Reid • que "altera dispositivos da Lei n· 9.478, de 06 de agosto de
1997, especialmente no que refere a distribuição das parcelas dos valores devidos a titulo de royalties excedentes e
especiais, destinando-os aos Municípios para incentivar programas no setor pesqueiro·.
RELATOR: Deputado MARCIO BITTAR

PROJETO DE LEI N· 5.039/01 - do Sr. Airton Dipp - que "dispõe sobre o enquadramento do propriet.é.rio Nral que
trabalha em regime de economia familiar como contribuinte da contribuição sindical rural".
RELATOR: Deputado MOACIR MICHELETIO

PROJETO DE LEI N· 5.249/01 - do Sr. Max Rosenmann - que "altera a tabela de cálculo da Contribuição Sindical
Rural". (Apensado PL n· 5.285/01)
RELATOR: Deputado MOACIR MICHELETIO

PROJETO DE LEI N° 5.401/01 - do Sr. Silas Brasileiro - que "equipara o pequeno agricultor familiar ao assentado
da reforma agrária para os Iins qua especifica".
RELATOR: Deputado CONFÚCIO MOURA

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Anexo li, Planário 01
Hora: 9h

A - Redações Finais:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO ND 1.133B/2001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 4312001) - que "aprova o ato que outorga concessão à Fundação Bragantina de Rádio e Televisão
Educative para executar serviço de rediodifusão de sons e imagens. com fins exclusivamente educativos. na cidade
de Bragança Paulista, Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGlIO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLAnVO N° 1.144B12001 • da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 536/2001) - que "aprova o ato que oUlor93 concessão à Fundação Cidades Históricas 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 Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGL\O.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO ND 1.148812001 • da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 369/2001) - que "aprova o ato que outorga concessão à Fundação Educacional e Cultural do
Sudoeste Mineiro para executar. pelo prazo de quinze anos. sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de"
sons e imagens. com fins exclusivamenta educativos, na cidade de São Sebastião do Paraiso, Estado de Minas
Gerais·.
RELATOR: Deputado OSMAR 5ERRAGLlO.

PROJETO DE LEI ND 958C/1999· do 5r.lédio Rosa - que "dispôe sobre a instituição do Dia Nacional da Defensoria
Publica".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.

B • Proposições sujeitas à apreciação do Plenário da ~asa:

URG~NCIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 72612000 - da Comissi!'J de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
(MSC 110412000) - que "aprova o texto do Acordo de Cooperação j.;;ltua entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República do Peru para Combater o Tráfego de Aeronaves Envolvidedas ern Atividades
IlIcltas Transnacionais, celebrado em Lima. em 6 de dezembro de 1999".
RELATOR: Deputado MORONI TORGAN.
PARECER: pela constitucionalidade, iuridicidade e boa técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 84AJ1999 - do Sr. Luiz Piauhyllno - .que "dispõe sobre os crimes cometidos na área de
informática, suas penalidades e dá outras providências". (Apensados: PL 2.557/2000, PL 2.55812000, PL
3.796/2000).
RELATOR: Deputado L1:0 ALCÂNTARA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e dos apensados; e. no mérito, pela
aprovação deste, nos termos do substitutivo. e pela rejeição dos PLs nOs 2.557/2000, 2.55812000 e 3.796/2000,
apensedos.

PROJETO DE LEI N° 90211999 - do Sr. João Paulo • que "cria o CADASTRO NACIONAL DA PECUARIA
BRASILEIRA, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO.
PARECER: pela constitucionelidade. juridicidade e boa técnica legislativa deste, com emenda. e da Emenda da
Comissão de Economia, Indústria e Comércio de nO 01; e pela inconstltucionalldade da Emenda de na 02.
Suspensa a discussão devido solicitação de novo despacho pelo Presidente, em 16/10/2001.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 4.585/1990 - do Senado Federal (PLS 389/1989) • que "dispOe sobre a tramitação c ~ medida
provisória e dá outras providências·. (Apensado: PL 1.24111988). .
RELATOR: Depulado ZULAI~ COBRA.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e do PL nO 1.241/88. apensado.

EMENDAS OFERECIDAS EM PLENARIO AO PROJETO DE LEI N° 3.706B/1993 - que "regulamenta o inciso VII do
artigo 5° da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado S(;:RGIO MIRANDA.

PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade, técnica legislativa e, no métíto. pela aprovação, com subemenda à
Emenda de n° 2.
VISTA ao Deputado Aldir Cabral, em 30/05/2001.
O Deputado Aldir Cabral apresentou voto em separado, em 31/0512001.

PROJETO DE LEI N° 60211995 - do Sr. Beto Lelis - que "suprime o parágrafo 20 do art. 109 da Lei nO 4.737. de 15
de julho de 1965 - Código Eleitoral". (Apensados: PL 71211995. PL. 2.94612000, PL 2.947/2000, PL 4.29211998).
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.
PARECER: pela constitucionalidada. juridicidade. técnica legislativa e, no mérito. pela aprovação deste e dos PLs
nas 71211995. 4.29211998 e 2.947/2000, apensados, nos termos do substitutivo e pela constitucionalidade,
iniuridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela reieição do PL nO 2.94612000. apensado.

PROJETO DE LEI N° 1.470/1996 - do Sr. Augusto Nardes - qua "dispõe sobre a prestação de informações pela
administração pública". (Apensados: PL 2.94111997).
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: peja constitucionalidade. juridicidade. técnica legislativa e, no mérito. pela aprovação deste e do
substitutivo da Comissão de Trabalho, Administração a Serviço Público, nos termos do substitutivo; e pela
constitucionalidade. juridicidade, técnica legislativa e, no mérito. pela rejeição do PL n. 2.941 de 1997, apensado.

PROJETO DE LEI N° 3.781/1997· do Senado Federal (PLS 8811997)· que "dispõe sobre a ação de impugnação de
mandato eletivo a que se refere o art. 14, §§ 10 e 11, da Constituição Federal. e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOsé ANTONIO ALMEIDA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicldade, técnica legislativa e, na mérito, pela aprovação. nos termos do
substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 5.141/2001 ~ do Sr. Bonifacio de Andrada e outros· que "altera redação do art. 37 e dos
paragrafos 50 e 80do art. 96 da Lei nD 9.504. de 30 de dezembro de 1997".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade. técnica legislativa e, no mérito. pela aprovação. com emendas.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 23/1991 - do Senado Federal (PLS 164/1989) - Que "regula a competência
para Instituição do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação de quaisquer bens ou direitos nas condições
previstas 00 inciso 1II do § 1° do artigo 155 da Constituição".
RELATOR: Deputado LUIZ ANTOt "0 FLEURY.
PARECER: pela inconslilucionalidaae.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 127/1992 • do Sr. Max Rosenmann. que "cria reserva do Fundo de
Participação dos Municlpios, destinada aos Municipios que abrigam em seus territórios áreas naturais protegidas".
RELATOR: Deputado FERNANDv CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa deste e das Emendas da Comissão de Defesa
do Consumidor. Meio Ambiente e Minorias, com emendas.
VISTA ao Deputado Aldir Cabral, em 31/0512001.
O Deputado Aldir Cabral apresentou voto em separado. em 06/06/2001.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 15/1995· do Sr. Remi Trinta - que "fixa as alíquotas máximas do imposto
sobra serviços de qualquer natureza". (Apensados: PLC 47/1999).
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN.
PARECER: pela constituciOnalidade. juridicidade e técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão de Finanças
e Tributação e pela inconstitucionalidade do PLC nO 47/1999. apensado.

PROJETO DE LEt COMPLEMENTAR N° 180/1997 - do Sr. Nicias Ribeiro - que "regulamenta o art. 45 da
ConstitUição Federal, estabelecendo a representação dos Estados e do Distrito Federal na Câmara dos Deputados,
e di!! outras providências". (Apensados: PLC 192/2001 l.
RELATOR: Deputado ZULAII:. COBRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovaçao deste e do
apensado, nos tennos do substitutivo.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 223/2001 • do Sr. Orlando Desconsl .que "altera o art. 1°, I, b. da Lei
Complementar nO 64, de 18 de maio de 1990 para incluir a renuncia como causa de inelegibilidade". (Apensados:
PLC 24512001).
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidada, técnica legislativa J, no mérito, pela aprovação deste e do
apensado. com substitutivo.
VISTA ao Deputado Jaime Martins. em 14/11/2001.

DISPOSIÇOES ESPECIAIS

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N° 15311995 - do Sr. Osvaldo Biolchi e outros· que "modifica a
redação do parágrafo 4° do artigo 231 da Constituição Federal". (Apensados: PEC 215/2000).
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.

PARECER: pela inadmissibilidade desla e pela admissibilidade da PEC nO 21512000. apensada.
VISTA ao Deputado Vilmar Rocha, em 31/10/2001.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N° 160/1995 - do Sr. Coriolano Sales e outros· que "altera a alinea
"b" do Inciso I do art. 105 da Constituição Federal". (Apensado: PEC 636/1999).
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA
PARECER: pela admissibilidade desta. nos termos do substitutivo, e pela inadmissibilidade da apensada.
VISTA ao Deputado Vicente Arruda, em 31/10/2001.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTlTUIÇAO N° 230/1995· do Sr. Abelardo Lupion e outros - que "inclui o art. 74
no Ato das DisposiÇÕeS Constltucionais Transitórias".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.
PARECER: pela admissibilidade. com Substitutivo.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 423/1996 - do Sr. Serafim Venzon e outros - que "acrescenta
parágrafo ao inciso XVIII do artigo 7° da Constltuição Federal".
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA.
PARECER: pela admissibilidade. com emenda.

PROPOSTA DE EME;NDA A CONSTITUIÇAO N° 460/1997 - do Sr. Augusto Nardes e outros· que "institui o
Sistema de Controle Interno da Administração Publica. e dá outras providências·.
RELATOR: Deputada PAES LANDIM.
PARECER: pela admissibilidade, nos tennos do subslltutivo.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N° 18/1999· do Sr. Roberto Argenta e outros - que "altera a redação
dos arts. 7°, 195,201,203 e 240 da Constituição Federal. instituindo a categoria do "Trabalhador-Empresário", como
fonna alternativa de contratação de trabalho, na qual os valores correspondentes aos encar90S sobre os salários
passam a integrar a sua remuneração, e di!! outras providências·. (Apensados: PEC 220/2000).
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.
PARECER: pela admissibilidade desta e da apensada.
VISTA ao Deputado Fernando Coruja. em 30/10/2001.
O Deputado José Dirceu apresentou voto em separado, em 30/10/2001.
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PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇAO N° 12611999 • do Sr. Zenaldo Coutinho e outros - nue "dispõe sobre
investigação de paternidada".
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO ND 129/1999 - do Sr. Dr. Hélio e outros - que "l,-;rescenta artigo às
Disposições Constitucionais Gerais~. '
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA,
PARECER: pela inadmissibilidade,
VISTA ao Deputado Jarbas Lima. em 09/0812001.
O Deputado Jarbas Lima apresentou voto em separado. em 15/0812001,

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 149/1999· do Sr. RonaldO Vasconcellos e outros - que "modifica o
art. 212. § 3' da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ZULAI~ COBRA.
PARECER: pela admissibilidade. nos termos do substitutivo.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 18311999 - do Sr, Marcos Clntra e outros - que "dispõe sobre o
Sistema Tributário Nacional".
RELATOR: Deputado ARY KARA,
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 226/2000 - do Sr. Coronel Garcia e outros - que "altera os arts, 21.
32 e 144 da Constituiçllo Federal para organizar e estruturar o sistema de pericla oficial".
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PARECER: pela admissibilidade. com emenda.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO ND 25612000 - do Sr, Fetter Jünior e outros - que "acrescenta ao art.
195. o inciso IV e os §§ 12.13.14.15. 16,17 e 18. e allneas de "a" a "d" â Constituição Federal".
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO ND 26112000 - do Sr. Feu Rosa e outros - que "acrescenta parágrafo
ao art. 37 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado II:DIO ROSA.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO ND 29812000 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos e outros - que "Institui
compensação a ser paga aos Municípios nos casos que especifica".
RELATOR: Deputada NELSON OrOCH.
PARECER: pala admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 323/2001· do Sr. Simão Sessim e outros - que "dá nova redação
ao art. 53 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. da Constituição Federa''',
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA.
PARECER: pala admissibilidade. com substitutivo.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 346/2001 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos e outros - que
"acrescenta § 4Dao art. 142 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado NELSON MA.RCHEZAN.
PARECER: pela admissibilidade.
VISTA ao Deputado Jarbas lima. em 08111/2001.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 41212001 - do Senado Federal (PEC 19/2000) - que "allera o Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias. introduzindo artigos para Instituir o Fundo de Desenvollllmento da
Amazônia Ocidental".
RELATOR: Deputado ÁTILA LINS.
PARECER: pela admissibilidade.
VISTA ao Deputado Zenaldo Coutinho. em 29/10/2001.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI ND 1.8606/1991 - do Sr. Luiz Moreira - que "dispõe sobre as tarifas de bilhetes de passagem
aérea".
RELATOR: Deputado DOMICIANO CABRAL.
PA.RECER: pela injuridicidade e má técnica legislativa.

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI ND 2.336C/1991 - que "altera dispositivos da Lei nO 5.869. de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela consUtucionalidade, juridicidade, técnica legir.. -tiva e, no mérito. pela aprovaçêo.
VISTA ao Deputado José Antônio Almeida, em 24/0512001.
O Deputado José Antônio Almeida epresentou voto em separado, em 29/05/2001.

PROJETO DE LEI Na 38811995, do Sr. Ricardo Izar· qlJB "dispõe sobre a execução penal". (Apensados: PL
1.147/1999, PL 1.65111999. PL 4.54112001).
RELATOR: Deputado IBRAHtM A.BI-ACKEL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade. técnica legislativa e. no mérito. pela rejeição deste e dos
apensados.
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PROJETO DE LEI N° 715/1995 - da Sra. Teima de Souza - que "acrescenta artigo à Lei nO 7.716, de 05 de janeiro
de 1989. que define crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor". (Apensados: Pl1.026J1995).
RELATOR: Deputada JOSÉ GENOJNO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito. pela aprovação deste e do PL n°
1.026195. apensado.
VISTA CONJUNTA aos Deputados José Roberto Batochio, Vicente Arruda e Luiz Eduardo Greenhalgh, em
22/05/2001.
O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh apresentou voto em separado. em 26106/2001.

PROJETO DE LEI N° 1.535A11996· do Sr. Mareio Fortes - que "facilita, mediante redução dos chamados "Encargos
Sociais·. o ingresso no mercado de trabalho na primeira anotação na Carteira Profissional".
RELATOR: Deputado ZULAI~ COBRA.
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade deste e pela injuridicidade do substilutivo da Comissão de
Finanças e Tibutação.
VISTA ao Deputado Custódio Mattos, em 26/09/2001.

PROJETO DE LEI N° 3.62211997 - do Sr. Odelmo Leão - que "altera dispositivos do Decreto-Lei nO 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 • Código Penal. com o escopo de agravar as penas das condulas delitivas 1eoorrentes da
subtração de cargas".
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, nos termos do
Substitutivo.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Marcos Rolim e Luiz Eduardo Greenhalgh. em 02110/2001.
Os Deputados Marcos Rolim e Luiz Eduardo Greenhalgh apresentaram voto em separado conjuntamente, em
1611012001.

PROJETO DE LEI N° 4.313/1998 - da Sra. Zulaiê Cobra - que "acrescenta o inciso V no art. 111, do Decreto-Lei nO
2.848. de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)". (Apensados: PL 4.59612001, PL 4.61312001).
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO ALMEIDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e dos
apensados, nos termos do substitutivo.
VISTA ao Deputado Jarbas lima, em 06/11/2001.
O Deputado Jarbas Lima apresentou voto em separado, em 08/1112001.

PROJETO DE LEI N° 101/1999 - da Sra. Maria Elvira - Que "dispôe sobre a exploração sexual infanto-juvenil.
acrescentando parágrafos aos arts. 228 e 229 do Decreto-Lei nO 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal".
(Apensados: PL 1.983/1999).
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicldade. técnica legislativa e. no mérito, pela rejeição deste e do PL nO
1.983/99. apensado.

PROJETO DE LEI N° 242A11999 - do Sr. José Machado - que "dispõe sobre a proibição da participação de
integrantes das Forças Armadas. das polícias federal. civil e militar. e das guardas municipaIS, em empresas
privadas de segurança". (Apensados: PL 1.209/1999).
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e do apensado.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Luiz Eduardo Greentlalgh, Vicente Arruda e Zulaiê Cobra, em 16/05/2001.
O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh apresentou voto em separado, em 26/06/2001.

PROJETO DE lEI N° 861/1999· do Sr. Marcos Rolim - que "dispõe sobre o crime de abuso de autoridade pelo uso
indevido de força ou arma de fogo no exercício do poder de policia".
RELATOR: Deputado JOSt ROBERTO BATOCHIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade. técnica legislativa e, no mérito, pela aprovaçllo. nos lermos do
substitutivo.
VISTA CONJUNTA aos DeputadosAldir Cabral e Bispo Rodrigues, em 06/11/2001.

PROJETO DE lEI N° 1.410Al1999 - do Sr. Marcos Cintra - que "dispõe sobre a aplicação de provas e a atribuição
de freqüência a alunos impossibililados de comparecer à escola, por motivos de liberdade de consciência e de
crença religiosa". (Apensados: PL 1.773/1999, PL 2.17811999).
RELATOR: Deputada MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pela inconstitucionalidade e, no mérito, pela rejeição desle e dos PL nOs 1.773/99 e 2.178/99,
apensados.
VISTA ao Deputado José Antônio Almeida. em 14/11/2001.

PROJETO DE LEI N° 2.044/1999 - do Sr. AntOnio Jorge - que "considera crime a ocultaçào do rosto com máscaras
ou outros meios. pelos participantes de passeatas e demais manifestações públicas·.
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES.
PARECER: pela inconstitucionalidade.

PROJETO DE LEI N° 2.81812000 - do Sr. Albérico Filho - que "modifica a pena do art. 214 do Decreto-Lei n° 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal".
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade, técnica legislativa e. no mérito, pela aprovação.
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PROJETO DE LEI N° 4.35412001 - do Sr. Ricardo Ferraço - que 'altera artigos da Lei n· 4.737, da 15 de julho de
1965 (Código Eleitoral). dispondo sobre o voto dos brasileiros residentes no exterior. nas eleições presidenciais.
federais e distritais·.
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MAnOS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade. técnica legislativa e. no mérito, pela aprovação. com emenela.
VISTA ao Deputado José Antônio Almeida. em 25/10/2001.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 61/1995 - do Sr. Padre Roque - que "institui a Tribuna Livre na Cãmara dos
Deputados".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pela constitucionalidade, jurielicidade e. no mérito. pela rejeição.

PROJETO DE RESOlUÇÃO N° 13111997 - do Sr. Neiva Moreira e outros· que 'instltui Comissào Pal1amentar de
Inquérito destinad a investigar 8S denúncias de compra ele votos de Deputados com a finalidade de frauelar
deliberação da Câr lara dos Deputados sobre a PEC nO 01195; que trata da reeleição dos mandatos executivos",
RELATOR: Deputado lULAI!: COBRA.
PARECER: pela inconstitucionalidade. injuridlcidade. boa técnica legislativa e. no mérito. pela rejeição.
VISTA ao Deputado José Antônio Almeida. em 25/10/2001.

PROJETO DE RESOLUÇAo N° 8812000 • do Sr. Inaldo Leitão e outros· que "institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar as causas da violência no campo no Brasil".
RELATOR: Deputado RICARDO FERRAÇO.

PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa.

RECURSO N° 511995 - do Sr. José Genoíno - que "recorre da decisão da Presidência em Questão de Ordem,
acerca da constitucionalidade do parágrafo 4° do ano 202. do Regimento Intemo, em face do disposto no art. 60,
inciso I. da Constituição Federal. sobre a possibilidade do Relator ou a Comissão emendar a Proposta de Emenda à
Constituição. sem o apoiamento de um terço, no minimo, dos membros da Câmara dos Deputados".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pelo não provimento.

RECURSO N° 6/1995 - do Sr. Wilson Braga· que "recorre da decisão do Presidente em Questão de Ordem, a
propósito do recebimento e distribuição, para trâmite na Casa. da Proposta de Emenda é Constituição nO 21. do
Poder Executivo, que "modifica o sistema de previdência social. estabelece normas de transição e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pelo não provimento.

RECURSO N° 58/1995 "do Sr. Duillo Pisaneschi • que "recorre ao Plenário. na forma do art. 164. parágrafo 2°. do
Regimento Interno. contra a decisão de prejudicialidade do Projeto de Lei n· S67-A, de 1995. que "dispõe sobre a
obrigatoriedade do ensino de noções de civismo nos estabelecimentos de ensino no Pais".
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pelo provimento.

RECURSO N° 59/1996 • do Sr. Milton Temer - que "recorre de decisào da Presidência em Questão de Ordem,
levantada acarca da definição da expressão "interesse individual". no art. 1BQ. § 6°. do Regimento Interno",
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pelo não provimento.

SEM PRAZO

OFICIO N° 1.683/1999 - do Supremo Tribunal Federal - que "solicita licença prévia. nos termos do art. 53. § 1°. da
Constituição Feceral. para apreciar denúncia contra o Deputado Federal Hélio Calixto Costa".
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.
PARECER: pela concessào da licença.

OFICIO N° 1.44412000 - do Supremo Tribunal Federal" que "solicita licença prévia, nos termos do arl 53. § 1° da,
Constituição Federal. para apreciar a denúncia oferecida contra o Deputado Federal Remi Abreu Trinta",
RELATOR: Deputado JOSe GENOINO.
PARECER: peja concessão da licença.

OFiCIO N° 2.155/2000 - do Supremo Tribunel FedereI - que 'solicita licença prévia. nos termos do art. 53. § 1° da
COnstituiçêo Federal, para apreciar denúncia oferecida contra o Depulado Federal Remi Abreu Trinta".
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOfNO. .
PARECER: pela concessão da licençe.

OFICIO N° 2.507/2000 - do Supremo Tribunal Federal- que "solicita à Cêmara dos Deputados. nos termos do artigo
53. § 1°. da Consôtuiçào Federal. licença para apreciar denúncia oferecida contra o Deputado Federal Oliveira
Francisco da Silva".
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.
PARECER: a ser proferido.

C - Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Comissões:
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PRAZO CONSTITUCIONAL· art. 223 C/C 64. §§ 2" e 4° da CF/88

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 959/2001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informatica (MSC 817(2000) • que "aprova o alo que renova a concessão outorgada li Fundação Esplrila André Luiz,
para explorar. sem direiJo de exclusividade. serviço de radiodlfusilo sonora em onde média. na cidade de Guarulhos.
Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldicldade e boa técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.00912001 • da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 81512000)· que "aprova o ato que autoriza a Associação de Comunicação Comuni1ârla CultUral
Esperança e Vida • ACCCEV a executar, pelo prazo de três anos. sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Mocóca, Estado de São Paulo·.
RELATOR: Deputado ANDRt; 6ENASSI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.066/2001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 706/1997)· que "Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Difusora Plalinense lida. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média. na cidade de Santo AntOnio da Platina, Estado do Param~·.

RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGlIO.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e boa técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.067/2001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informálica (MSC 1428/1997) - Que "Aprova o ato que renova a concassão da Rádio Porto Alegre de Curitiba lida.
para explorar serviço de radio difusão sonora em onda média. ne ciadade de Curitiba. Estado do Paraná".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.078/2001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
InfOrmética (TVR 435(2000) - que"Aprova o ato que autoriza a Associação ComunitMa de Desenvolvimento Cultural
e Artistico de Ouintandinha a executar serviço de radiodifusão comunitária. na localidade de Oullandinha, Estado do
Paraná".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.
PARECER: pela constJtucionalidade. juridicldade e boa técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.12012001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 160512000) - que "aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Novos Caminhos a
executar. pelo prazo de três anos. sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão comunitária. na cidade de
Iracema, Estado do Cearã·.
RELATOR: Daputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.178/2001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 1353/2000) - que "aprova o ato que renova a permissáo outorgada à Fundação Cearense de
Pesquise e Cultura, para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Fortaleza,
Estado do Ceara·.
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 1.200/2001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Infomiãtics ~MSC 160612000)· que "aprova o alo que outorga permissão à Porto de Cima Rádio e Televisão lida.,
para explorar serviço de radiodnusão sonora em onda média. na localidade de Paraneguá, Estado do ParaOl~".

RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES.
PARECER: pela oonstitucionalidada. jurídiddade e boa técnica legislative.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.237/2001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 24(2001) - que "aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Paranaíba LIda.• para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Itumbiara, Estado de Goias".
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldicidade e boa técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 1.141/2001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 642/2001) • Que "aprova o ato que outorga permissão à Fundação Waldy Freitas. para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na localidade de
Camaçari, Estado da Bahia·.
RELATOR: Deputado ÁTILA UNS.
PARECER: pela constitucionalidade, juritlicidade 8 boa técnica legislativa.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 3.804/1993 - do Poder Executivo (MSC 256/1993) - que "altera os dispositivos do Código de
Processo Civil sobre a uniformização da jurisprudência". (Apensados: PL 4.627/1994).
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.
PARECER: pela aprovação quanto ao mérito do PL nO 3.804193 e rejeição do PL n° 4.627194, apensado.
(Recurso nO 02195 - estes PLs retornam à CCJR apenas para analise do mérito)
VISTA CONJUNTA aos Deputados José RoberJo Batochlo, Vicente Arruda, Fernando Coruja. Luiz Eduardo
Greenhalgh e José Antônio Almeitla. em 18/0912001.
As Bancadas do PCdoB. PDT e PT apresentall ,voJo em separedo conjuntamente. em 03/091200 t .

PROJETO DE LEI N° 2.090A/1996· do Senado Federal (PLS 69/1996) - que "denomina "Professor Potiguar Malas"
a Escola Técnica Federal de Pemambuco • Unldada de Ensino Descentralizado - Pesqueira".
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA.
PARECER: pela constitucIonalidade. juridicldade e técnice legislativa.
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PROJETO DE LEI N° 3.345AJ1997 • do Senado Federal (PLS 811996) - que ·proibe a venda de bebidas alcoólicas
nos estabelecimentos comerciais situados nas margens das rodovias. e dá outras providências". (Apensados: PL
2.659/1996. PL 2.72311997).
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade deste e do PL 2.723197, apensado: e pela constitucionalidade
e juridicidade do PL 2.659/96, apensado: e, no mérito. pela rejeição de todos.

PROJETO DE LEI N° 4.747/1998 - do Senado Federal (PLS 165/1997)· que "acrescenta artigo ao Código Civil (Lei
n° 3.071, de 1° de janeiro de 1916) e parágrafo ao art. 129 do Código Penal (Decreto-Lei nO 2.848, de 7 de dezembro
de 1940)".
RELATOR: Deputado ANDRI: BENASSI.
PARECER: peia constitucionalidade, juridicidada. técnica legislativa a, no mérito, pela aprovação.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Gerson Peres, Fernando Coruja. Vicente Arruda. Jarbas Lima e José Roberto
Batochio, em 2810812001.

PROJETO DE LEI NO 76911999 - do Sr. Fernando Zuppo - que "altera a Lei n° 6.091, de 15 de agosto de 1974. que
"dispõe sobre o fornecimento de transporte, em dias de eleição. a eleitores residentes nas zonas rurais e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade, técnica legislativa deste a, no mérito. pela aprovação. com
Substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 1.936AJ1999 - do Senado Federal (PLS 235/1999) - que "institui o Dia Nacional de Prevenção
a Combate à Hipertensão Arterial e dá outras providências".
RELATOR: Deputado I~DIO ROSA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE lEI N° 2.285/1999 - do Senado Federal (PLS 111/1999) - que "institui o Dia Nacional de Lula pela
Reforma Agrária e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 2.62812000 - do Sr. Marcos Afonso - que "altera o art. 244 da Lei nO 9.503, de 23 de setembro
de 1997, minimizando a penalidade para a condução de motocicleta, motoneta e ciclomotor com 08 faróis
apagados".
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 2.672AJ2000 • do Senado Federal (PLS 51211999) • que "denomina "Rodovia Luiz Carlos
Prestes" o trecho que especifica da rodovia BR-020, e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado JOSI: GENO/NO.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE lEI N° 3.36412000 - do Senado Federal (PLS 5612000) - que "Inscreve o nome de Plácido de Castro
no "Livro dos Heróis da Pátria·.
RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 3.429A12000 - do Senado Federal (PLS 659/1999) - que "altera a Lei nO 5.917, de 10 de
setembro de 1973. para incluir trecho da rodovia RO-133 na Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário
Nacional".
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO.
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 3.613N1993 - do Sr. Carlos Nelson - que "estabelece data mensal para pagamento dos
proventos de aposentadoria e pensão que especifica". (Apensados: PL 531/1999. PL 1.600/1996. PL 1.96411996. PL
2.529/1996, PL 3.407/1997, PL 3.792/1997, PL 3.86811997. PL 3.95311997. PL 3.986/1997).
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA.
PARECER: pe',:\ constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa deste. dos apensados e do substitutivo da
Comissão de b:guridade Social e Família.
VISTA à Deputada Zulaiê Cobra. em 22/0812001.
A Deputada Zulaiê Cobra apresentou voto em separado, em 2510912001.

PROJETO DE LEI N° 3.638N1993 - do Sr. Luiz Moreira - que "institui normas para a utilização de técnicas de
reprodução assistida".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. com emenda.
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PROJETO DE LEI N° 223/1995· do Sr. Fernando Ferro e outros 7 - que "estabelece critérios para as liberações,
pela Secretaria do Tesouro Nacional, dos valores destinados aos Fundos Constitucionais de Financiamento do
Norte-FNO, do Nordeste-FNE e do Centro-Oeste-FCO". (Apensados: PL 378/1995. PL 78411995, PL 930/1995).
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e dos PLs nOs 378/1995 e 784/1995, apensados: e pela
constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa do PL nO 930/1995, apensado, e das duas emendas da
Comissão de Finanças e Tributação. nos termos do substitutivo.
VISTA ao Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, em 1610512001.
O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh apresentou voto em separado, em 12/0912001.

PROJETO DE LEI N° 526A11995 - do Sr. Feu Rosa - Que "assegura ao idoso com oitenta anos de idade, em estado
de carência, o beneficio que especifica".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, nos termos do substitutivo. .

PROJETO DE LEI N° 517A11995- do Sr. Edinho Araujo· que "permite a reversão de aposentadorias. nos casos que
especifica".
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e pela constitucionalidade, jurldicidade e técnica legislativa do
Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Famllia, com subemendas.

PROJETO DE LEI N° 5926/1995 - do Sr. Rita Camata - que "introduz alterações no artigo 396 da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa deste e da emenda da Comissão de
Seguridade Social e Família. com Substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 703A11995 - do Sr. Celso Russomanno· que "altara o artigo 106 de Lei nO 8.078. de 11 de
setembro.lie 1990· Código de Proteção e Defesa do Consumidor".
RELATOR:Deputado EDMAR MOREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Fernando Coruja e Geovan Freitas, em 05106/2001.

PROJETO DE LEI N° 713A11995 • do Sr. Ricardo Gomyde - que "estabelece exigências para a obtenção ou
renovação da Carteira Nacional de Hab."lação·.
RELATOR: Deputado ARY KARA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, nos termos do substitutivo.
VISTA ao Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh. em 08/08/2001.

PROJETO DE LEI N° 765611995 - do ;;;r. Julio Redecker - que "acrescenta parágrafo ao artigo 71 do Decreto-Lei nO
37. de 18 de novembro de 1996, que "dispõe sobre o Imposto de Importação, reorganiza os serviços aduaneiros e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa deste. do Substitutivo da Comissão de
Economia, Indústria e Comércio. com emenda 8 subemendas.

PROJETO DE LEI N° 872A11995 - do Sr. Nelson Trad - que "altera dispositivos da Lei nO 8.069. de 13 de julho de
1990, que "dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências", relativos à adoção
intemacinal".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO,
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e. no mérito, pela aprovação deste e das
emendas da Comissão de Trabalho. de Administração e Serviço Público, nos termos do Substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 905B/1995 • do Sr. Max Rosenmann· que "dispõe sobre o processo de abale de animais
destinados ao consumo e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emendas.
VISTA ao Deputado José Roberto Batochio, em 27106/2000.

PROJETO DE LEI N° 9108/1995 - da Sra. Rita Camata - que "dispõe sobre a interrupção no rorneclmento de água
por falta de pagamento. e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOS~ GENOINO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 1.148A11995 - do Sr. Zaire Rezende· que "acrescenta parágrafo ao artigo 488 da
Consolidação das Leis do Trabalho. aprovada pelo Decreto-Iei nO 5.452. de 1° de mala de 1943. a fim de alterar a
jornada de trabalho durante o aviso prévio e determina outras providências·.
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa deste e do substitutivo da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, nos termos dos substitutivos.
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PROJETO DE LEI N° 1.221A11995· do Sr. Joso Coser· Que "dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de
certidões negativas de débito relativas à infração ambiental. nos atos de transmissão de imóveis·. .
RELATOR: Deputado GERSON PERES.
PARECER: pela constitucionalidade.juridicidade, inadequada técnica legislativa e, no mérito. pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 1.388B/1995 - do Sr. Júlio Redecker - que "cria o Programa de Segurança Veicular 
PROSEGVE, e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e do Substitutivo da Comissão de Viação e Transportes.

PROJETO DE LEI N° 3,2S0Al1997 - do Sr, Serafim Venzon - que "dispõe sobre a antecipação de comemoração de
feriado e dá outras providências". (Apensados: PL 3.279/1997, PL 3.314/1997, PL 3.346/1997, PL 3.37411997, PL
3.427/1997. PL 3.430/1997, PL 3.44811997. PL 3.50511997, PL 3.514/1997, PL 3.744/1997).
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade, ma técnica legislativa e, no mérito. pela rejeição deste e dos
apensados.
VISTA ao Deputado JarbasLima, em 08/08/2001.

PROJETO DE LEI N° 3.446C/1997 • do Sr. Enio Bacci - que "cria a Semana de Educação Para Vida, nas escolas
públicas de todo o Pais, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. com emendas.

PROJETO DE LEI N° 3.729B/1997 ~ do Sr. Osvaldo Coelho - que "dispõe sobre as condições exigíveis para a
identificação do couro e das matárias-primas sucedâneas, utilizados na confecção de calçados e artefatos".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa, com emendas.

PROJETO DE LEI N° 3.911A11997 - do Sr. Luiz Dura0 - que "aliara o "caput" do art. 12 da Lei nO 9.492, de 10 de
setembro de 1997. que "define competência. regulamenta os serviços concernentes ao protesto de tltulos e outros
documentos de divida e dá outras providências". (Apensados: PL 6/1999, PL 1.669/1999. PL 4.190/1998, PL
4.197/1998. PL 4.536/1998, PL 4.79211998).
RELA-OR: Deputado U:O ALCÂNTARA.
PARE\Jt:R: pela constitucionalidade. juridicidade, técnica legislativa e. no mérito, pela aprovação deste, do
Substitutivo da Comissão de Economia. Indústria e Comércio e dos apensados, nos termos do substitutivo.
VISTA ao Deputado José Genoino, em 14/11/2001.

PRL..,;'i:TO DE LEI N° 3.9946/1997 - do Sr. Enio Bacci - que "dispõe sobre a reserva de vagas nas creches públicas
para crianças portadoras de deficiências físicas e mentais e dá outras providências·,
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e das emendas da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto. com emenda.
VISTA CONJUNTA aos Deputados lédio Rosa e Zulaiê Cobra, em 25/09/2001.

PROJETO DE LEI N° 4.089A11998 • do Sr. Enio Bacci - que "institui o exame ginecológico preventivo gratuito,
inclusive exame de mamografia, custeados pelo SUS". (Apensados: PL 441/1999, PL 848/1999).
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e dos apensados. nos termos dos
substitutivos, e pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Substitutivo da Comissão de seguridade
Social e Familia.

PROJETO DE LEI N° 4.433A11998· do Sr. Cunha Bueno - que "estabelece normas para identificação das empresas
executoras de obras públicas",
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 4.67811998 - do Sr. Agnelo Queiroz - que "modifica a redação do § 40 do art. 24 da Lei rf
4.591, de 16 de dezembro de 1964",
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridic1t1ade. técnica legislativa e. no mérito. pala aprovação.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Inaldo Lvitão e Fernando Coruja. em 06/0612000.

PROJETO DE LEI ND 4.827/1998· da Sra. Zulaiê Cobra - que "Institucionaliza e disciplina a mediação. com método
de prevenção e solução consensual de conflitos".
RELATOR: Deputado IÉOIO ROSA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e. no mémo. pela aprovação.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Jarbas Lima, José AntOniO Almeida e Vicente Arruda, em 14/0812001.
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PROJETO DE LEI N° 107/1999 - da Sra. Maria Elvira - que "altera o art. 41 da Lei na 7.210, de 11 de julho de 1984,
que "institui a Lei de Execução Pe(lal". (Apensados: PL 30811999. PL 1.35211999. PL 4.68412001).
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade. técnica legislativa deste e dos apensados e. no mérito, pela
aprovação deste, dos PL nOs 30811999 e 1.35211999. apensados. nos termos do substitutivo, e pela rejeição do PL
nO 4.684/2001. apensado.

PROJETO DE LEI N° 382A11999 - do Sr. Nilson Mourão e outros - que "dispõe sobre a mudança do nome do
Aeroporto Internacional Presidente Médici, de Rio Branco. para Aeroporto Internacional Chico Mendes".
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e má técnica legislativa deste; e pela ccnstitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do Substitutivo da Comissão de Viação e Transportes.
VISTA ao Deputado Jarbas Lima, em 06111/2001.

PROJETO DE LEI N° 465A11999 - do Sr. Geraldo Magela - que "inclui inciso no art. 20 da Lei nO 8.036, de 11 de
maio de 1990, e dá outras providéncias".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa deste, com substitutivo, e da emenda da
Comissão de Finanças e Tributação, com subemenda.

PROJETO DE LEI N° 507/1999 - do Sr. Enio Bacci - que "modifica o inciso V do art. 265 da lei nO 5.869. de 11 de
janeiro de 1973 e dá outras providências". (Apansados: Pl 512/1999).
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade, inadequada técnica legislativa e, no mérito. pela sua rejeição
deste; e pela constitucionalidade. juridicidade, técnica legislativa e, no mérito. pela aprovação do Pl 507 1999,
apensado, com Substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 6598/1999 - do Sr. Murilo Domingos - que "define sistema orgânico de produção agropecuária
e produto da agricultura orgânica, dispõe sobre a sua certificação, e dá outras providências",
RELATOR Deputado AUGUSTO FARIAS.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidada a técnica legislativa deste, com emenda; das emendas de nOs 1,2.
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 da Comissão de Defesa do Consumidor. Meio Ambiente e Minorias e do Substitutivo da
Comissão de Agricultura e Politica Rural, com subemenda; e pela inconstitucionalidade da emenda nO 3 da
Comissão de Defesa do Consumidor. Meio Ambiente e Minorias.

PROJETO DE LEI N° 778A11999 - do Sr. Alberto Fraga - que "Institui na República Federativa do Brasil, a data de 13
de maio, como sendo o dia do Policial Militar".
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER.
PARECER: pela lnjuridicidade.
VISTA ao Deputado Aldir Cabral, em 06/1112001.

PROJETO DE lEI N° 795A11999 - do Sr. Alberto Fraga • que "estabelece norma para o envio de acordos
internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional".
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional.

PROJETO DE LEI N° 824A11999 - do Sr. Agnelo Queiroz - que "dispõe sobre a distribuição gratuita de
medicamentos para portadores de Câncer e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 841B/1999· do Sr. Robson Tuma· que "dispOe sobre a denominação de medicamentos a ser
utilizada em prescrições de médicos e odont6Iogos".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e das emendas da Comissão de
Seguridade Social e Famflia.

PROJETO DE LEI N° 924A11999 - do Sr. Clementino Coelho - que "denomina "Aeroporto de Petrolina - Dr. Pacifico
da Luz" o aeroporto do município de Petrolina, Estado de Pernambuco·. (Apensados: PL 1.33411999, PL
1.70211999).
RELATOR: Deputado JOS(!: ROBERTO BATOCHIO.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e lécnica legislativa deste e dos apensados PLs ns. 1.334/99 e
1.702199, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 927Al1999· do Sr. Luiz Moreira· que "suprime o parágrafo único do art. 2" da Lei nO 9.612, de
19 de fevereiro de 1998, Que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MORONI TORGAN.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e da emenda da Comlssao de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informálica.
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PROJETO DE LEI N° 1.013N1999 - do Sr. Enio Bacci • que "dispõe sobre o acesso de pessoas portadoras de
deficiência física ao sistema de transporte coletivo e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legiSlativa do
Substitutivo da Comissao de Viação e Transportes.

PROJETO DE LEI N° 1.043N1999· do Sr. Cr. Hélio· que "obriga a rede hospitalar, publica e privada. a realizar
estatística de óbitos bem como apresentar relatório médico".
RELATOR: Deputado CUSTODIO MAnOS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de
Seguridade Social e Famrlia, com emendas e subemenda. .

PROJETO DE LEI N"1.210/1999 - do Sr. Agne!o Queiroz· que "altera dispositivos da Lei n" 5.517, de 23 de outubro
de 1968, que dispõe sobre o exercício da profissão de Médico Veterinário e cria os Conselhos Federal e Regionais
de Medicina Veterinária".
RELATOR: Deputado SI:RGIO MIRANDA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa, nos termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 1.429/1999 - do Sr. Osvaldo Blolchi • que "dispõe sobre a regularização fiscal e documental de
veículos usados de fabricação estrangeira, importados ao amparo de liminares concedidas em mandado de
segurança".
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 1.432N1999· do Sr. A1cione Athayde· que "institui o 12 de agosto como Dia Nacional da
Juventude".
RELATOR: Deputado IÉDIO ROSA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 1.436N1999· do Sr. Edison Andrino • que "dispõe sobre a manutenção de elevadores em
edifícios públicos ou de uso coletivo e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela inconstitucionalid ''1e.

PROJETO DE LEI N° 1.588A11999· do Sr. Luiz Sérgio - que "declara feriado nacional o "Dia da Consciência Negra"
a ser celebrado anualmente, na dala de 20 de novembro em alusão à morte do IIder Zumbi dos Palmares".
(Apensados: PL 1.686/1999).
RELATOR: Deputado JOSI: DIRL::tU.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa deste e do apensado.

PROJETO DE LEI N° 1.636A11999 • da Sra. Esther Grossi - que "assegura reunião semanal de estudos aos
professores· .
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOfNO.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto.

PROJETO DE LEI N° 1.730Al1999 • do Sr. Josué Bengtson • que "modifica o art. 1° da Lei nO 9.608. de 18 de
fevereiro de 1998. que dispõe sobre o serviço voluntário".
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO.
PARECER: pela consituticionalidade, juridicidade e técnica legislativa, na forma do substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 1.869A11999 - do Sr. Julio Redecker· que "autoriza o Poder Executivo a doar o im6vel que
menciona".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pala Inconstitucionalidade.

PROJETO CE LEI N" 1.883/1999 - do Sr. Paulo Octávio - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão nas
escrituras Que versem sobre transações imobiliárias onerosas, seja a que titulo for. do nome da pessoa ffslca ou
jurídica Que tenha intennediado a transação, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Léo ALCÂNTARA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e. 110 mérito, pela aprovação. nos termos do
substitutivo. .
VISTA CONJUNTA aos Deputados Geraldo Magala e Jarbas Lima, em 05/09/2001.

PROJETO DE LEI NQ 1.887/1999 - do Sr. Edison Andrino a outros - que "possibilita o exame toxicológico em
alunos".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa, com emendas.
VISTA ao Deputado Luiz Eduardo Gr9snhalgh, em 26/0612001.
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PROJETO DE LEI N° 1.894A11999 - do Sr Luiz Bittencourt - que "obriga os postos revendedores de combustiveis
automotivos a exibirem cartazes de advertência sobre o perigo do uso de telefones celulares nesses
estabelecimentos".
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa, nos temos do substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 2.133A11999 - do Sr. Alcione Athayde - que "torna obrigatória a vacinação contra a rubéola de
mulheres em idade fértil".
RELATOR: Deputado LEO ALCÂNTARA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e da emenda da Comissão de
Seguridade Social e Famllia. com emenda.

PROJETO DE LEI N° 2.219A11999 - do Sr. Walfrido Mares Guia - que "denomina "Aeroporto de Montes Claros/Mário
Ribeiro" o aeroporto da cidade de Montes Claros. Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 2.29012000 - do Sr. Roberto Pessoa e outros· que "denomina o canal adutor das águas do rio
São Francisco de Cabrob6-PE a Jati-CE~ canal Deputado Luis Eduardo Magalhães".
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHAES.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa. com emenda.

PROJETO DE lEI N° 2.358/2000 - do Sr. Nelson Proença - que "altera a Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997.
dispondo sobre a propaganda eleitoral por meio de Serviço de Valor Adicionado. inclusive Internet. e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade.técnica legislativa e, no mérito. pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 2.44212000 - dos Srs. Gllmar Machado eWalter Pinheiro - que "altera os dispositivos da Lei nO
4.024. de 20 de dezembro de 1961 e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e da emenda da Comissão de Educação, Cultura e Desporto.

PROJETO DE LEI NO 2.755/2000· do Sr. Olavo Calheiros· que "altera a redação do art. 148 da L !i nO 9.503, de 23
de setembro de 1997. permitindo a médicos particulares ou conveniados a planos de saúde aplicarem os exames de
aptidão física e mental para obtenção ou renovação do documento de habilitaçào".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES. .
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa deste e da emenda da C·.'missão de Viação e
Transportes.
VISTA ao Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh. em 30/0512001.
O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh apresentou voto em separado, em 26/06/2001.

PROJETO DE LEI N° 2.766/2000 - do Sr. Odelmo Leão - que "altera a Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
"institui o Código de Trãnsito Brasileiro", para dispor sobre a renovação da Carteira Nacional de Habilitação".
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa. com emenda.

PROJETO DE LEI N° 2.791A12000 - do Sr. Agnelo Queiroz - que "dispõe sobre a dispensa de revista dos portadores
de marcapasso ou aparelho similar por portas magnéticas ou dispositivos de segurança semelhantes".
RELATOR: Deputado 1~D10 ROSA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa. com emenda.

PROJETO DE LEI N° 2.83612000 - do Sr. AJex Canziani - que "acresce inciso ao art, 105 da Lei nO 9.503. de 23 de
setembro de 1997, incluindo o capacete como equipamento obrigatório para motocicletas, motonetas e
ciclomotores".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa nos temos do substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 2.899/2000 - do Sr. Luis Barbosa - que "institui o grau de Bacharel em Ciências Jurídicas
como requisito indispensável à nomeação e exercício de cargo de Delegado de Policia",
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela inconstitucionalidade.
VISTA ao Deputado Vicente Arruda, em 02/10/2001.

PROJETO DE LEI N° 2.900/2000 - do Sr. Nice Lobão - que "declara feriado nacional o dia 22 de abril, data
comemorativa do Descobrimento do Brasil".
RELATOR: Deputa0 PAES LANDIM.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
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PROJETO DE LEI N° 2.910/2000 - do Sr. Ricardo FerraQO • que "dispõe sobre o transporte de trabalhadores rurais
ao local de traoalho".
RELATOR: Deputado BISPO WANDERVAL.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de Viação
e Transportes. nos termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 2.971A12000 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos· que "modHica a Lei nO 6.902. de 27 de abril de
1981".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão de Defesa do
Consumidor. Meio Ambiente e Minorias. nos termos do substitutivo.
VISTA ao Deputado Vicente Arruda. em 09110/2001.

PROJETO DE LEI N° 2.989A12000 - do Sr. Pedro Fernandes - que "denomina "Avenida Engenheiro Emiliano
Macieira" o trecho da BR 135. compreendido entre o quilõmetro zero e a Ponte da Estiva. e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e téalica legislativa. nos termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 3.050AJ2000 - do Sr. Antônio Jorge - que "toma obrigatória a impressão. em todas as contas
de energia elétrica. do número do telefone de atendimento da Ouvidoria da Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL)".
RELATOR: Deputado IÉDIO ROSA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE lEI N° 3.250Al2000 • do Sr. Adolfo Marinho - que "dispõe sobre a jornada de trabalho do Odontólogo
(Cirurgião Oentista) da Administração Pública Federal Direta. das Autarquias e das Fundações Públicas Federais e
da outras providências".
RELATOR: Deputado RICARDO FERRAÇO.
PARECER: pela constituciOnalidade. juridicidade e técnica legislativa deste, do substitutivo da Comissão de
Trabalho. de Administração e Serviço Público e da emenda apresentada nesta Comissão, com emenda.
VISTA ao Deputado Orlando Fantazzinl. em 08111/2001.

PROJETO DE LEI N° 3.289/2000 - do Sr. De Velasco - qua "dispõe sobre jogos de vídao".
RELATOR: Oeputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legiSlativa. nos termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 3.40712000 - do Sr. Luiza Erundina - que "declara o Arquiteto Oscar Niemayer. Patrono da
Arquitetura Brasileira".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO.
PARECER: peja constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 3.41512000 - do Sr. Ricardo Ferraço - que "altera o art. 5° da Lei nO 7.347. de 24 de julho de
1985. Que "disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente. ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico. estético, histórico. turlstico e paisaglstico e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA. .
PARECER: pela constitucionalidade. jurioicidade. técnica legislativa e. no mérito. pela aprovação. com emendas.
VISTA ao Deputado Zenaldo Coutinho. em 28/0812001.
O Deputado Zenatdo Coutinho apresentou voto em separado. em 05/0912001.

PROJETO DE LEI N° 3.739A12000 - do Sra. Nair Xavier Lobo - que "denomina "Rodovia Ministro Alfredo Nasser" a
rodovia BR·153. do Estado do Pará até o Estado do Rio Grande do Sul".
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 3.92612000 - do Sr. Michel Temer e outros - Que "altera dispositivos da Lei nO 9.718. de 27 de
novembro de 1998. eliminando a cumulatividade das contribuições sociais PIS/PASEP e CONFINS. incidentes sobre
as operações de venda de mercadorias e serviços". (Apensados: PL 4.061/2001 l·
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN.
PARECER: pela constitucionalidade. juridlcidade e técnica legislativa deste, do apensado e da Emenda da
Comissào de Finanças e Tributação. com emenda.
VISTA ao Deputado José Roberto Batochio. em 2411012001.

PROJETO DE LEI NO 4.326/2001 • da Sra. Nair X.avier Lobo - que "confere ao Governador Mário Covas a
designação de "Patrono do Turismo Nacional".
RELATOR: DeputadoZULAI~ COBRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 4.781/2001 - do Sra. Maria do Carmo Lara· Que "revoga o § 2° do art. 28. allera a redação do
caput e acrescenta a alínea "a" ao § 1° do art. 29 da Lei n° 7.210. de 11 de julho de 1984, que "institui 8 Lei de
Execução Penal". (Apensados: PL 4.91412001).
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RELATOR: eeoutado LÉO ALCÂNTARA.
PARECER: ;:ela constitucionalidade. juridicidade, técnica legislativa e, no mérito. pela aprovação deste e do
apensado. cem substitutivo.

AVISOS

PROPOSIÇOES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕeS)

Decurso: 18 Sessão
Última Sessão: 2711112001

Substitutivos (Art. 119,11 8 §1")

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

A· Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 233-Al1999 - Da Sra, Rita Camata· que "Modifica a redação dos artigos 83 e 84 da Lei nO
8,069. de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.

PROJETO DE LEI N° 63-A/1999 - Da Sra, Iara Bernardi - que "Dispõe sobe o pagamento de alimentos provisórios
nas ações de investigação de paternidade e da outras providências".
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA,

B • Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 286-Bf1999 - Da Sra, Ângela Guadagnin - que "Dá a denominação de Aeroporto de São José
dos Campos - Professor Urbano Ernesto Stumpf, ao Aeroporto da Cidade de São José dos Campos. Estado de São
Paulo".
RELATOR: Deputado ANDRI: BENASSI.

Decurso: 3· Sessão
Última Sessão: 2311112001

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

A· Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 4,643/2001 - do Senhor Luiz Alberto - que "Altera a redação do parágrafo único do art. 145 do
Decreto-Lei n' 2.848. de 7 de setembro de 1940· Código Penal",
RELATOR: Ceputado BISPO RODRIGUES.

PROJETO DE LEI N° 5.076/2001 - do Poder Executivo (MSC 843/2001) - que "dispõe sobre o processo judicial de
dissolução oe associações para fins ilícitos e de suspensão de atividades de sociedades de fato. nos casos que
especifica".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.

PROJETO DE LEI N° 5.374f2001 • do Senhor Marcelo Teixeira - que "da nova redação ao art. 1° do Decreto-Lei nO
1.876. de 15 de julho de 1981, que dispensa do pagamento de foros e laudêmios os titulares do domínio útil dos
bens imóveis da União nos casos que especifica e dá outras providências".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.

PROJETO DE LEI N° 5.36812001 • do Senhor Eni Voltolini - que "Dispõe sobre os valores de multas previstas no
Oecreto-Lei n' 3.931. de 11 de dezembro de 1941 - Código de Processo Penal".
RELATOR: Deputado BONIFAclO DE ANDRADA.

PROJETO DE LEI t.... 4,799 /2001 - do Senhor Custódio Mattos - que "Modifica o § 1° do art. 74 do Código de
Processo Penal para nele incluir na competência do Tribunal do Júri o julgamento de crimes contra a Administração
Pública. apenados com reclusão."
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES.

PROJETO DE LEI N° 4.990/2001 • do Senhor Ricardo Ferraço - que "acrescenta o art. 41-A á Lei nO 8.935. de 18 de
novembro de 1994. instituindo o Cadastro Nacional de Registro de Imóveis",
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MATOS.
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PROJETO DE lEI N° 615AJ1999 - do Senhor Miro Teixeira - que "Estabelece normas para a utilização de imóveis
rurais integrantes do patrimõnio das instituições federais de crédito e financiamento destinados à reforma agrária"
(Apensados: PL 236312000).
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.

PROJETO DE LEI N° 4.865/2001 - do Senhor Bispo Rodrigues - que "cria uniões partidárias".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.

PROJETO DE LEI N° 5.25212001 .. do Senhor Roberto Jefferson· que "cria e disciplina o Pacto de Solidariedade
entre as pessoas e dá outras providências".
RELATOR; Deputado FERNANDO GONÇALVES.

PROJETO DE LEI N° 5.000/2001 " do Senhor Medeiros - que "modifica a redação do art. 1° da Lei nO 10.173. de 9
de janeiro de 2001" (Apensados: PL 5380/2001).
RELATOR: Deputado GERSON PERES.

PROJETO DE LEI N° 473A11999 - do Senhor João COser· que "determina a realização de Referendo popular sobre
os acordos do Brasil com o Fundo Monetário Internacional".
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.

PROJETO DE LEI N° 4.86212001 - do Senhor Alberto Fraga· que "estabelece a obrigatoriedade da presença física
do Juiz de Execuç6es penais em locais de motim de presos e altera o art 354 do Decreto-Lei nO 2.848. de 01 de
dezembro de 1940. Código Penal".
RELATOR: Deputado JOSi:: ANTONIO DE ALMEIDA.

PROJETO DE lEI N° 3.97212000· do Senhor Ary Kara - que "cria um novo inciso 11 no parágrafo único do art. 281
da Lei nO 9.503197. que institui o Código de Trânsito Brasileiro, renumera o atual inciso 11 para inciso 111 e dá nova
redação ao § 3° do art. 282" (Apensados: Pl 4221 12001).
RELATOR: Deputado JOSÉ DIRCEU.

PROJETO DE LEI N° 4.951/2001 - do Senhor Orlando Fantazzini - que "modifica o art. 134 da Lei nO 3.071. de 1° de
janeiro de 1916 - Código Civil".
RELATOR: Deputado JOsi:: DIRCEU,

PROJETO DE LEI N° 5.146/2001 - do Senhor linceln Portela - que "acrescenta dados ao assento de óbito, previsto
na Lei 6.015. de 31 de dezembro de 1973".
RELATOR: Deputado LÉO AlCANTARA.

PROJETO DE lEI N° 1.340AJ1999 - do Senhor Freire Júnior· que "acrescenta dispositivo ao artigo 1.503 da lei nO
3.011, de 1° de janeiro de 1916, Código Civil, e ao art. 262 da Lei nO 556, de 25 de junho de 1950 - Código
Comercia'" (Apensados'. PL 2071/1999).
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO.

PROJETO DE LEI N° 4.116AJ2001 • do Senhor João Caldas - que "dispõe sobre a criação, funcionamento. fusão e
incorporação das Associações de Servidores Públicos Federais. Estaduais e Municipais'.
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN.

PROJETO DE lEI N° 4.99112001 - do Senhor José Roberto Batochio • que "acrescenta parágrafo 80 art. 126 do
Código de Processo Civil".
RELATOR: Oeputado PAULO MAGALHÃES.

PROJETO DE LEI N° 4.161A12oo1 • do Senhor Gerson Peres - que "Dispõe sobre alteração da Lei n° 5.917 de 10
de setembro de 1973 para incluir a ligação rodoviãria Cametá x limoeiro (PA: 156) a BR 422 (Novo Repartimento) a
BR 230 (Transamazônica) na relação descritiva do Sistema Rodoviário Federal".
ReLATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO.

PROJETO DE lEI N° 5.172/2001 • da Senhora Nair Xavier Lobo - que "dispõe sobre os efeitos do abandono
justificado do lar conjugal, acrescentando artigo à lei nO 6.515. de 26 de dezembro de 19n, que regula os casos de
dissoluções da sociedade conjugal e do casamento, e seus efeitos e respectivos processos, e dá outras
providências",
RELATOR: Deputada ZULAII:; COBRA.

B " Da Análise da Constitucionalidade e Jurldlcldade (art. 54, i):

PROJETO DE lEI N° 1.395A11999 • do Senhor Bispo Rodrigues • que "Regulamenta o Iicenciámento e o
funcionamento de ateliês que realizam tatuagem e colocação de brincos. argolas. alfinetes e similares, com
perfuração da epiderme".
RELATOR: DeputadoALDIR CABRAL.
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PROJETO DE LEI N° 4.69912001 - do Senhor Elias Murad - que "Oispõe sobre a instalação de pára-raios e dá
outras providências·.
RELATOR: Deputado AlDIR CABRAL

PROJETO DE LEI N° 3.600A/2000 - do Senhor de Velasco - que "denomina "Viaduto Karla Cristina Pelegrina de
Souza" o viaduto localizado na saída 272 da rodovia BR· 116 (Rodovia Régis Billencourt), no município de Taboão
da Serra, Estado de São Paulo·.
RELATOR: Deputado ANDRÊ BENASSI.

PROJETO DE LEI N° 2.968A12000 - do Senhor Bispo Wandarval • que "acrescenta artigo à Lei n" 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro" (Apensados: PL 3488/2000).
RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE

PROJETO DE LEI N° 4.180/2001 - do Senhor Marcos Afonso· que "Eslabelece condições para a pesca nos lagos
da bacia Amazônica e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ÁTILA LINS.

PROJETO DE LEI N° 2.B76A12000 - do Senado Federal - que "Denomina Rodovia Governador Hélio Campos o
trecho da BR-174,
RELATOR: Deputado ÁTILA LINS.

PROJETO DE LEI N° 1.759A11999 • do Senhor Ronaldo Vasconcellos· que "dispõe sobre medidas indispensáveis a
assegurar o eslado de integridade e eficiência dos sistemas de dimatização·.
RELATOR: Deputado BISPO RODIGUES.

PROJETO DE LEI N° 1.817Al1999 - do Senhor Rubens Bueno· que "dá nova redação ao parágrafo ünico do art. 12
da Lei nO 5.250. de 9 de fevereiro de 1997".
RELATOR: Oeputado BISPO RODRIGUES.

PROJETO DE LEI N° 3.636/2000 - do Senhor Linceln Portela - que "Obriga o uso de torneiras com dispositivo de
vedaçào automática de' água em todos os banheiros de uso coletivo·.
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.

PROJETO DE LEI N° 4.2236/2001 - do Senhor Marçal Filho - que "instilui O Programa Nacional de Arrecadaçào e
Doação de·limentos·.
RELATOR: Deputado BISPO WANDERVAL.

PROJETO DE LEI N° 3.296A12000 - do Senhor Neutan Lima - que "dispõe sobre a colocação de informes
publicitá :"s ao longo das rodovias de todo o Território Nacional".
RELATOR: Depulado CLÁUDIO CAJADO.

PROJETO DE LEI N° 3.315A12000 - do Senhor Rubens Bueno - que "acrescenta dispositivos à Lei nO 9.503, de 23
de setembro de 1997, sobre a circulação de veículos de demonstração".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES.

PROJETO DE LEI N° 3.821/2000 - da Senhora Esther Grossi - que "acrescenta dispositivo ao parágrafo segundo do
artigo 37 da Lei nO 9.394. de 20 de dezembro de 1996".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES.

PROJETO DE LEI N° 4.550A12001 - do Senhor Robério Araújo - que "Torna obrigatório o uso de aparelho de
radiocomunlcação ou de telefonia celular e de conjunto de primeiros socorros em todos os veiculas de transporte
rodoviário interestadual de passageiros".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES.

PROJETO DE LEI N° 4.465/2001 • do Senhor João Magalhães - que "allera a Lei nO 5.917, de 10 de setembro de
1973",
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MATTOS.

PROJETO DE LEI N° 2.436B/1996 - do Senhor Cunha Bueno - que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas
de seguros, de capitalização e entidades de previdência privada publicarem a relaçllo dos bens garantidores das
provisões técnicas·.
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA

PROJETO DE lEI N° 3.341A12000 - do Senhor Neuton Lima - que "Allera o art. 1° da Lei na 9.965, de 27 de abril de
2000. que restringe a venda de esteróides ou peptídeos anabolizantes e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.

PROJETO DE LEI N° 4.229A12001 - do Senhor Hugo Biehl - que "Institui penalidade ao produtor ou transportador
que não cumprir normas de combate à febre aftosa".
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES.
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PROJETO DE LEI N° 4.437/2001 . do Senhor Adão Pretto - que "institui o Dia Nacional da Educação Básica do
Campo".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.

PROJETO DE LEI N° 4693A12001 • do Senhor Cunha Bueno - que "altera o Decreto-Lei nO 467. de 13 de fevereiro
de 1969. estabelece o medicamento genérico de uso veterinário, e dá outras providências'..
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.

PROJETO DE LEI N° 4.546A12001 - do Senhor Gonzaga Patriota - que "altera o art. 279 do Código de Trânsito
Brasileiro. habilitando o agente da autoridade de trânsito a proceder a retirada do disco ou unidade de registro dos
veiculos equipados com registrador instantâneo de velocidade e tempo".
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES.

PROJETO DE LEI N° 4. 148A12001 • do Senhor Luiz Biltencourt • que "acrescenta paragrafos ao art. 282 da Lei na
9.503. de 23 de setembro de 1997. que institui o Código de Trânsito Brasileiro" (Apensadas: PL 4334/2001).
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS.

PROJETO DE LEI N° 4.860Al2001 - do Senhor Alberto Fraga· que "Altera a Lei nO 5.917 de 10 de setembro de
1973 (entroncamento com a BR-020 ao entroncamento com a BR-040. no Distrito Federal)".
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS.

PROJETO DE LEI N° 3.850Al2000 - do Senhor Mal( Mauro - que "Estabelece critérios para B el(ecução das ações
de Qualificação profissional. no âmbito do Programa do Seguro-Desemprego".
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA.

PROJETO DE LEI Na 3.316A12000 - do Senhor Roberto Pessoa· que "modifica o Código de Trânsito Brasileiro.
dispondo sobre a composição das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI".
RELATOR: Deputado IÉDIO ROSA.

PROJETO DE LEI N° 3.697 12000 • da Senhora Mansa Serrano· que "dá nova redação ao inciso /I do art. 20 da Lei
nO 9.394. de 20 de dezembro de 1996. que "estabelece as diretrizes e bases da educação nacional"".
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.

PROJETO DE LEI N° 3.717A12000 -do Senhor Alceu Collares - Que "acrescenta paragrafo ao art. 26 da Lei nO
9.492, de 10 de setembro de 1997. que define competência. regulamenta os serviÇOS concernentes ao protesto de
tílulos e outros documentos de dívida e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.

PROJETO DE LEI N° 3.721/2000 • da Senhora Vanessa Grazziotln • que "Dá nova redaçao ao art. 10 da Lei na 662.
de 6 de abril de 1949. que "Declara Feriados Nacionais os Dias 1° de Janeiro, 1° de Maio. 7 de Setembro. 15 de
Novembro 825 de Dezembro-.
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.

PROJETO DE LEI Na 3.840/2000 • do Senhor Ary Kara - que "institui o Dia Nacional do Sindicalista".
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA.

PROJETO DE LEI N° 4.01212001 " do Senhor José Carlos Coutinho - que "estabelece a gratuidade de livros
didáticos para alunos da rede pública".
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA.

PROJETO DE LEI N° 4.472/2001 • do Senhor Costa Ferreira· que "dispõe sobre os valores de exaltação à Pátria
por meio dos Símbolos Nacionais'.
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA.

PROJETO DE LEI Na 4.242A12001 - do Senhor José Lourenço - que "modifica a Lei n° 5.250. de 9 de fevereiro de
1967. que "regula a liberdade de manifestação do pensamento e de informações", determinando a utilização da
moeda nacional em textos jornalísticos e inserções publicitárias veiculadas nos meios de comunicação social";
RELATOR: Deputado JOSÊ ALEKSANDRO.

PROJETO DF. LEI N° 4.257/2001 - do Sentlor Euler Morais - que "Acresce inciso ao art. 159 da Lei ~ 9.503. de 23
de setembrc de 1997, obrigando os órgãos el(ecutivos dos Estados e do Distrito Federal a enviar comunicação para
novo el(arne de CNH três meses antes do vencimento".
RELATOR: DeputadO JOSI: ALEKSANDRO.

PROJETO DE LEI Na 892B/1999 - do Senhor Carlos Santana - que "dispõe sobre a veiculação de mensagem
educativa na publicidade de veículos automotores, nas emissoras de radiodifusAo sonora e de sons e imagens"
(Apensados: PL 3440/2000).
RELATOR: Deputado JOSE GENOINO.
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PROJETO DE LEI N° 4.157/2001 - do Senhor Jaques Wagner - que ·Oispõe sobre a criação, no âmbito do Desporto
Educacional. da categoria adaptada às pessoas portadoras de deficiência".
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOINO.

PROJETO DE LEI N° 4.659N2001 - do Senhor Dr. Hélio - que "altera a Lei nO 9.503. de 23 de setembro de 1997.
para proibir a instalação de aparelho de televisão nos painéis dianteiros dos veiculas de passageiros. de carga ou
misto·,
RELATOR: Deputado JOSE R08ERTO BATOCHIO.

PROJETO DE LEI N° 3.3728/1997 • da Senhora Marinha Raupp • que "concede passe livre às pessoas portadoras
de deficiência física e aos Idosos no sistema de transporte público coletivo Intermunicipal·.
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.

PROJETO DE LEI N° 4.67112001 • do Senhor Roberto Pessoa· que "denomina Açude José Holanda Cunha a
Barragem Castanhão. localizada no município de Alto Santo· CE".
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.

PROJETO DE LEI N° 4.378AJ2001 .. do Senhor Gonzaga Patriota - que "Denomina Rodovia Luiz Gonzaga a BR
232- estrada integrante do Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei nO 5.917, de 10 de setembro de 1973"
(Apensados: PL 4712/2001).
RELATOR: Deputado LUCIANO BIVAR.

PROJETO DE LEI N° 2.677A12000· do Senado Federal (PLS 586/1999) • que "Altera o inciso VI do art. 20 da Lei nO
8.036, de11 de maio de 1990. que pennite a utilização do FGTS para compra de casa própria. em Qualquer sistema
de financiamento habitacional, e dá outras providências·,
RELATOR: Deputado LUIZANTCNIO FLEURY.

PROJETO DE LEI N° 3.595N2000 - do Senhor Luis Barbosa - que "Altera a denominação do Aeroporto
Internacional de Boa Vista .. RR para "Aeroporto Internacional de Boa Vista Prefeito Alcides Rodrigues dos Santos".
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY,

PROJETO DE LEI N° 789BI1999 - do Senhor Marcos de Jesus - que "dispõe sobre medidas emergenciais de
combate à prostituição Infanto-juvenil".
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM.

PROJETO DE LEI N° 936A11999 • do Senhor Enio Bacci • que "toma obrigatório em todo o território nacional, a
divulgação do art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente em restaurantes. bares alou similares e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado MARCOS ROU:-A.

PROJETO DE LEI N° 4.40712001 • do Senhor Euler Morais· que "estabelece a obrigatoriedade para as companhiaS
teatrais ou de atores que tenham obtido financiamento publico ou Incentivos fiscais previstos na legislação cultural
vigente, de realizarem apresentação gratuita para as escolas públicas do ensino fundamental e médio, e dá outras
providencias".
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM.

PROJETO DE LEI N° 4.81212001 - do Senado Federal (PLS 264(1999). que "Acrescenta dispositivos á Lei nO 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, Que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional".
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM.

PROJETO DE LEI N° 3.265N2000· do Senhor Alberto Fraga - que "dá nova redação ao art. 71 da Lei nO 9.503. de
23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro".
RELATORA: Deputada MARIA LÚCIA,

PROJETO DE LEI N° 4.713A12001 • do Senhor Augusto Nardes· que "dá denominação à rodovia BR 392",
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO.

PROJETO DE LEI N° 872N1999 - do Senhor Alberto Fraga. que "Cria o Sistema Nacional Integrado de
Fiscalização e Policiamento nas divisas dos Estados",
RELATOR: Deputado MORONI TORGAN.

PROJETO DE LEI N° 3.934A12000 - do Senhor Bispo Wanderv!ll • que -Alter' dispositivos da Lei nO 9.883, de 7 de
dezembro de 1999, que institui o Sistema Brasileiro de Inteligência, cria a Ao :éncia Brasileira de Inteligência· ABIN,
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MORONI TORGAN.

PROJETO DE LEI N° 4.371A12001 - do Senhor Ronaldo Vasconcellos - que "altera o art. 69 da Lai nO 9.069. de 29
de junho de 1995. que "Dispõe sobre o Plano Real. o SiS1.ema Monetário Nacional, estabelece regras e condições de
emissão do REAL e os critérios para conversão das obrigações para o REAL, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN.
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PROJETO DE LEI N° 4.731A12001 - do Senhor Marcelo Teixeira· que "Denomina "Rodovia Padre Cícero Romão
Batista" o trecho da BR·116 compreendido entre os viadutos da Av. treze de maio e Cidade dos Funcionários. no
Municipio de Fortaleza, Estado do Ceará".
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.

PROJETO DE LEI NO 4.422/2001 - do Senhor Juquinha - que "Altera o inciso 11 do art. 20 do Decreto-Iei nO 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), com redaçào dada pela Lei n° 9.314, de 14 de novembro de 1996".
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.

PROJETO DE LEI N° 3.233A12000· do Senhor Sérgio Reis - que "altera a Lei nO 9.503. de 23 de setembro de 1997.
que institui o Código de Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado ORLANDO FAHTAZZINI.

PROJETO DE LEI N° 1.045/1999· do Senhor Marcelo Barbieri • que "Dispõe sobre o pagamento dos serviços
fornecidos por empresas concessionárias de serviços públicos".
RELATOR: Oeputado OSMAR SERRAGLlO.

PROJETO DE lEI N° 3.908A12000 - do Senhor AJax Canziani - que "Altera a Lei nO 8.171, de 17 de Janeiro de 1991.
acrescentando ao art. 28-A o parágrafo oitavo, que institui penalidade ao produtor que não cumprir as normas de
combate à febre aftosa".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO.

PROJETO DE LEI N° 3.489A12000· do Senhor Luciano Plzzatto - que "Proíbe o transporte de valores em aeronaves
que efetuam transporte de passageiros. regular ou não-regular" (Apensados: PL 4388/2001).
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.

PROJETO DE LEI N° 4.829A12001 - do Senhor Paulo Marinho - que "Acrescenta artigo à Lei n° 9.503. de 23 de
setembro de 1997, que "institui o Código de Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.

PROJETO DE LEI N° 3.346A12000 • do Senhor A1oizio Santos· que "acrescenta parágrafos ao art. 133 da Lei nO
9.503. de 23 de setembro de 1997. que insülui o Código de Trânsito Brasileiro".
REII\TOR: Oeputado PAULO MAGALHÃES.

PROJETO DE LEI N° 3.723/2000 - do Senhor Raimundo Gomes de Matos - que "dispõe sobre a contratação de
Seguro de Responsabilidade Civil por operador de transporte de passageiros por motocicletas de aluguel".
RF.LATOR: Deputado PAULO MARINHO,

PROJETO DE LEI N° 3.754A12000 - do Senhor Bispo Rodrigues - que "altera a redação do "caput" do art. 159 da Lei
nO 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deptrtado PAULO MARINHO.

PROJETO DE LEI N° 3.758A12000 - do Senhor Ronaldo Vasconcellos - que "acrescenta dispositivo ao art. 280 do
Código de Trânsito Brasileiro, obrigando o porte de crachá pelos agentes da autoridaóe de trânsito".
RELATOR: Deputado PAULO MARINHO.

PROJETO DE LEI N° 3.764A12000 - do Senhor Igor Avelino • que "acrescenta artigo à Lei nO 9.503. de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro",
RELATOR: Deputado PAULO MARINHO.

PROJETO DE LEI N° 3.766A12000 - do Senhor Ary Kara • que "dá nova redação ao art. 285 da lei nO 9.503. de 23
de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado PAULO MARINHO.

PROJETO DE LEI N° 3.884A12000 - do Senhor lIncoln Portela • que "Acrescenta inciso VIII ao art. 23 da Lei nO
9.503, de 23 de setembro de 1997. que institui o Código de Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado PAULO MARINHO.

PROJETO DE LEI N° 3.00812000 • do Senhor Luciano Pizzatto • que "altera o parágrafo único do art. 42 da lei nO
8.078. de 11 de setembro de 1990·.
RELATOR: Deputado PEDRO EUGI:NIC

PROJETO DE LEI N° 2.792/2000· do Senhor Marc:eloDéda - que "Acrescenta dispositivo à Lei nO 9.870, de 23 de
novembro de 1999. que "Dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZINHO.

PROJETO DE LEI N° 3.193A12000 - do Senhor Luis Barbosa - que "acrescenta artigo à Lei nO 9.503. de 23 de
setembro de 1997. que insliluí o Código de TrAnsito Brasileiro. dispondo sobre os autos de infração relacionados a
infrações detectadas por aparelhos eletrônicos" (Apensados: PL 414512001 ,PL 42771 2001).
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RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZINHO

PROJETO DE LEI N° 1.745A11999 - do Senhor Paulo de Almeida - que "estende os beneficios da Lei nO 8.529. de
14 de dezembro de 1992, aos Empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, originários do ex
Departamento dos Correios e Telégrafos· DCT, e dâ outras providências".
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA.

PROJETO DE LEI N° 3.09BB12000 - do Senhor PedroPedrossian - que "acrescenta os incisos VI e VII ao art. 31 da
Lei nO B.977, de 6 de janeiro de 1995".
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE.

PROJETO DE LEI N° 4. 520Al2001 - do Senhor(a) Germano Rigouo - que "Denomina trecho da BR-285 de "Rodovia
Governador Synval Guazelli".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA.

PROJETO DE LEI N° 2.6968/2000 - do Senhor Pompeo de Maltas - que "Determina à autoridade policial e aos
órgãos de segurança pública a busca imediata de pessoa desaparecida menor de 16 (dezesseis) anos ou pessoa de
qualquer idade portadora da deficiência física, mantal eJousensoria'".
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ.

PROJETO DE LEI N° 3.46Bf2000 • da Senl\ora Marisa Sert8nO • que "instituí o ano de 2002 como "Jl.oo do
Educador" e dá outras providências".
RELATORA: Deputada ZULA/~ COBRA

PROJETO DE LEI N° 4.755A12001 - do Senhor João Caldas - que "denomina "FRANCO MONTORO" a ponte
rodoviária sobre o rio Grande, entre os Estados de São Paulo e Minas Gerais".
RELATORA: Deputada ZULAl~ COBRA.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E
MINORIAS

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Anexo li, Plenârio 08
Hora: 9h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:
-DISCUSSÃO SOBRE POSSIVEL FALSIFICAÇÃO E ADULTERAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO
MEDICAMENTO FEMINA (pILULA ANTICONCEPCIONAL) DO LABORATÓRIO ACHÊ"

CONVIDADOS:
-JÚLIO CESAR MORAES DOS SANTOS, Advogado, Representando o Senhor José Eduardo Bandeira de Mello,
Diretor-Geral do Laboratório ACHE
-MURILO FREITAS DIAS, Chefe da Unidade de Farmacovigilãncia. Representando o Senhor Gonzalo Vecina Neto,
Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitárla-ANVISA
-CICERO JOSÉ DE MORAES, Promotor de Justiça Criminal do Ministério Público do Estado da São Paulo

AVISOS

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

Decurso: 1- Sessão
Última Sessão: 28/11/2001

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 346-Al99 - do Sr. Roberto Pessoa - que 'Estabelece a obrigetoriedade de os ll:lboratórios
farmaCêuticos inscreverem nas embalagens e rótulos de seus produtos alerta sobre a necessidade de orientação
médica para o uso de medicamentos."
RELATOR: Deputado JOSI: BORBA
PROJETO DE LEI N° 1.B18-Al99 - do Sr. Pompeo de Matos - Que "torna obrigat6ria a inclusão nas bulas de
medicamenlos, de recomendações e advertências sobra seu uso, em linguagem braile."
RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA
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PROJETO DE LEI N° 2.007-A/99 - do Sr. Geraldo Simões - que" altera a Lei nC 6.360. de 23 de setembro de 1976.
exigindo a inscrição dos dias da semana nas embalagens primárias dos medicamentos."
RELATOR: Deputado JOSE BORBA

PROJETO DE lEI N° 2.581·A/OO - do Sr. José Carlos Coutinho· que "estabelece limite máximo de 5% do custo do
produto para o cuslo de embalagem."
RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA

PROJETO DE LEI N° 3.4S4-A/00 - do Sr. Uncoln Portela • que" Prolbe a utilização de tubos f1exlveis ou recipientes
de uso aoletivo para o annazenamento de molhos condimentados comestíveis."
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO

PROJETO DE LEI N° 3.715/00· do Sr. José Carlos Coutinho - que" Proíbe a utilização de pneus recapados em
veIculo de transporte rodoviário de passageiros ou de produlos tóxicos e inflamáveis e da outras providências."
RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA

PROJETO DE LEI N° 3.807100 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos· que" dispõe sobre invólucro de proteção contra
aontaminaçâo de latas de refrigerantes. cervejas e assemelhados."
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO

PROJETO DE LEI N° 3.867/00 • do Sr. Darclsio Perondi • que "Estabelece as regras relaciOnadas sobre a
distribuição e a destinação de medicamentos cujos prazos de validade expirem em poder das farmácias e dá outras
providências," (Apensados: PL's nOs 4.599/01 e 4.654/01)
RELATOR: DepuladoJOSÊ BORBA

PROJETO DE LEI N° 4.880101 • do Sr. João Coser· que" Considera Patrimônio Nacional a "Pedra do Penedo",
situada no Município de Vila Velha, Estado do Espírito Santo."
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS

PROJETO DE LEI N° 4.946/01 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos· que 'Dispõe sobre a concessão de condições
especiais de crédito para empresas que investirem na recuperação de águas.usadas em seu processo de
produção."
RELATOR: Deputado JOS~ BO. !13A

PROPOSIÇOES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSOES)

Decurso: 48 Sessão _
Última Sessão: 2311112001

Proletos de lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE lEI N° 879/99 - do Sr. Seraflm Venzon· que "altera o parágrafo único do art. 2" da Lei nO 4.771, de 15
de setembro de 1965."
Relator: Deputado FERNANDO GABEIRA

PROJETO DE LEI N" 1.915199 - do Sr. Freitas Neto· (PLS 191/1999) - que "dispõe sobre a criação do Centro
Nacional para Estudos, Conservação e Manejo das Plantas Medicinais Brasileiras."
Relatora: Deputada VANESSA GRAZZtOTIN

PROJETO DE LEI N° 2.042/99· do Sr. Telmo Kirst- que "acrescenta parágrafo ao art. 27 da Lei nO 4.771. de 15 de
setembro de 1965 - Código Florestal.-
Relator: Deputado FERNANDO GABEIRA

PROJETO DE LEI N° 2.165/99 - do Sr. Germano Rlgotto - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de abastecimento do
mercado com peças de reposição, pela prazo mínima de dez anos, pelos fabricantes e importadores de veiculas
automotores. a contar da data da suspensão da produção ou importação do veículo." (Apensado: PL 2444/2000)
Relator: Deputado MAX ROSENMANN

PROJETO DE LEI N° 2.228/99 • do Sr. Edinho Bez - que "dispõe se "re o funcionamento de hotéis. restaurantes.
bares e similares." (Apensados: PLs 3973/2000 e 4193/2001)
Relator: Deputado CLOVIS VOLPI

PROJETO DE LEI N° 2.310/00 - do Sr. Themístocles Sampaio - que "dispôe sobre a obrigatoriedade do uso de
senha nas compras efetuadas através de cartão de crédito."
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO

PROJETO DE LEt N° 2.601/00 - do Sr. Dr. Evilásio • que "prolbe 8 divulgação e cessão de dados e o envio de
material de cunho comercial nos casos que especifica."
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RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO

PROJETO DE LEI N° 2.823/00 - do Sr. Francistônio Pinto - que "acrescenta artigo à Lei nO 4.771, de 15 de setembro
de 1965, regulamentando o plantio de espécies florestais exóticas.'
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA

PROJETO DE LEI Na 2.864/00 • do Sr. Luiz Sérgio· que "dispõe sobre o cancelamento da cobrança de valores
questionados pelo usuário dos serviços de telefonia."
RELATOR: Deputado LUIZ RIBEIRO

PROJETO DE LEI Na 2.943/00· do Sr. Neutan Lima· que "dispõe sobre a produção de aparelhos de DVD."
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO

PROJETO DE LEI N° 3.105/00· do Sr. Marcos Cintra - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de advertência sobre a
presença de substâncias potencialmente cancerigenas nas rótulos de produtos para consumo humano ou animal."
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS

PROJETO DE LEI Na 3.174/00 - do Sr. João Herrmann Neto - que "dispõe sobre parãmetros para a frota automotiva
nacional, potlticas para seu desenvolvimento e dá outras providências."
RELATOR: Deputado LUIZ RIBEIRO

PROJETO DE LEI N° 3.208100 - do Sr. Geraldo Simões· que "dispõe sobre a obrigatoriedade da informação dos
preços pagos aos produtores rurais, de produtos alimentaras de origem agropecuária comercializados pelas
empresas de varejo"
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO

PROJETO DE LEI N° 3.285/00· do Sr. De Velasco· que "obriga as emissoras de rádio e tetevisão, bem como os
jornais e revistas a divulgarem mensagem publicitaria incentivando a poupança."
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA

PROJETO DE LEI N° 3.508/00 • do Sr. Vicente Caropreso - que "altera a Lei nO 7.565. de 19 de dezembro de 1986.
que "dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica", para prever forma de encaminhamento das reclamações dos
usuários do serviço de transporte aéreo e dá outras providências."
RELATOR: Deputado LUIZ RIBEIRO

PROJETO DE LEI N° 3.731/00 • do Sr. Jorge Pinheiro· que "acrescenta parágrafo ao art. 20 da Lei na 9.870, de 23
de novembro de 1999, que "dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras providências'.·
RELATOR: Deputado CLOVIS VOlPI

PROJETO DE LEI N° 3.759/00 • do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que ·obriga a manutenção de ;epresentante para
atendimento pessoal aos usuários nas cidades que especifica, por parte das empresas edministradoras de cartão de
crédito."
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA

PROJETO DE LEI N° 3.783/00 - do Sr. Gessivaldo Isaias - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de funcionamento de
serviço de atendimento telefônico gratuito."
RELATOR: Deputado GLYCON TERRA PINTO

PROJETO DE LEI N° 4.1 03/01- do Sr L1ncoln Portela - que "dispôe sobre a venda de medicamentos genéricos."
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN

PROJETO DE LEI N° 4.329/01 • do Sr. Luiz Bittencourt • que "institui o Fundo de Incentivo à Reciclagem de
Resíduos S61idos e Llquidos."
RELATOR: Deputado LUIZ ALBERTO

PROJETO DE LEI N° 4.370/01 - do Sr. Ronaldo Vasconceltos - que "cria a obrigatoriedade de prestação de garantia
petas revendedores de veiculas."
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN

PROJETO DE LEI N° 4.467101 - do Sr. Wilson Santos - que "acrescenta parágrafo único ao art. 67 da Lei na 8.076.
de 11 ele setembro de 1990.'
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO

PROJETO DE LEI N° 4.569/01 - da Sra. Alcione Alhayde - que "dá nova redação 80 art. 20 da Lei na 9.870. de 23 de
novembro de 1999. obr9ando o estabelecimento de ensina a divutgar a lista de material escolar quarenta e cinCO
dias antes da data final para matricula.·
RELATOR: Deputado TILDEN SANTIAGO

PROJETO DE LEI N° 4.588/01 - do Sr. Henrique Fontana· que "modifica a Lei na 9.472, de 16 de julho de 1997,
proibindo a cobrança de ligação talefônica interrompida por problemas téCnicos e determinando a prévia anuência
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da Agência Nacional de Telecomunicações sobre as mensagens disponibilizadas aos usuàrios pelos prestadores de
serviço de telecomunicações."
RELATOR: Deputado REGIS CAVALCANTE
PROJETO DE LEI N° 4.589/01 - do Sr. Antônio Carlos Konder Reis· que "dispõe sobre os limites e a demarcação
do Parque Nacional de São Joaquim. no Estado de Santa Catarina, e estabelece outras providências."
RELATOR: Deputado PAULO GOUVI:A

PROJETO DE LEI Na 4.631101 • do Sr. Max Rosenmann· que "prolbe o corte do Pinheiro do Paraná (Araucária
angustifolia)."
RELATOR: Deputado JOSé JANENE

PROJETO DE LEI N° 4.666/01 • do Sr. Aldo Arantes - que "regulamenta a navegação e a realização de obras no rio
Araguaia."
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS

PROJETO DE LEI Na 4.667/01 • do Sr. José Carlos Coutinho· que "cria a concessAo de incentivos fiscais para a
recomposição de áreas de preservação permanente e da reserva florestal legal.-
RELATOR: Deputado RICARTE DE FREITAS

PROJETO DE LEI N° 4.686101 - do Sr. Luiz Bittencourt - que "toma obrigatória a manutençAo de exemplar do
Código de Defesa do Consumidor nos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO

PROJETO DE LEI N° 4.690/01 • do Sr. Wigberto Tartuce • que ·obriga os fabricantes e os importadores de
aparelhos e1elro-eletrOnicos a afixar. nos aparelhos por eles fabricados ou importados, selo de advertência sobre o
consumo dos equipamentos em modo de espera."
RELATOR: Deputado SALATlEL CARVAlHO

PROJETO DE LEI N° 4.691/01 • do Sr. Wigberto Tartuce - que "acrescenta artigo à Lei nO 6.001, de 19 de dezembro
de 1973. criando multa para a exploração e comercialização de bens localizados em áreas indígenas.-
RELATOR: Deputado MILTON BARBOSA

PROJETO DE LEI N° 4.715101· do Sr. Antônio Cambraia - q '~"regulamenta o perlodo de cobertura de Seguros de
Automóveis. com pagamento de prêmios fracionado. em caso de cancelamento antecipado de contrato, e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado GLYCON TERRA PINTO

PROJETO DE LEI N° 4.737/01 • do Sr. José Cartos Coutini"l'· que "moõlfica o § 1° do art. 19 da Lei na 6.001. de 19
de dezembro de 1973, que "dispõe sobre o estatuto do Indlo"." (Apensado: Pl476812001)
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATIO

PROJETO DE LEI Na 4.752/01· do Sr. Rafael Guerra· que "transforma os Conselhos de Consumidores de que trata
o art. 13 da Lei na 8.631, de 4 de março de 1993, em Comitês de Conservação de Energia."
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO

PROJETO DE LEI N° 4.756/01 • da Sra. Ana Corso - que "faculta ao segurado, nos contratos de seguros de
automóveis. a escolha do prestador de serviços de reparos do veiculo sinistrado"
RELATOR: Deputado INÁCIO ARRUDA

PROJETO DE LEI N° 4.782/01 - do Sr. or. Hélio· que "modifica a Lei n° 9.472, de 16 de julho de 1997,
determinando que as linhas te/efOnlcas sejam habilitadas apenas para ligações nacionais·
RELATORA: Deputada ANA CATARINA

PROJETO DE LEI N° 4.789/01· do Sr. Marcos Cintra - que "acrescenta § 6° ao art. 43 e parágrafo único ao art. 72
da Lei na 8.078. de 11 de setembro de 1990, respectivamente. vedando a negação de crédito ao consumidor sem
que lhe sejam fornecidas as informações que sobre ele constem em cadastros e bancos de dados, e t1pIficando
como crime o descumprimento do disposto no § 6° do art. 43 da mesma lei."
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS

PROJETO DE lEI N° 4.790/01 • do Sr. Jair Meneguelli - que "dispõe sobre a obrigatorleda'1e de dispositivo
"bivoltagem" nos aparelhos elétricos e eletrônicos de uso doméstico comercializados no território n .;;ional"
RELATORA: Deputada ANA CATARINA .

PROJETO DE LEI N° 4.804/01 - do Sr. Edinho Bez - que "dispõe sobre a atividade de empresa emissora de cartão
de crédito. e dá outras providências."
RELATORA: Deputada ANA CATARINA
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PROJETO DE LEI N° 4.913/01 - do Sr. Welinton Fagundes - que "acrescenta o inciso I ao § 2° do art. 52 da Lei nO
8.078, de 11 de setembro de 1990. obrigando que conste do contrato de crédito ou financiamento a taxa percentual
diária de desconto aplicavel no caso 'de liquidação antecipada de débito," (Apensado: PL 5297/2001)
RELATORA: Deputada ANA CATARINA

PROJETO DE LEI N° 4.922101 - do Sr. Edison Andrino - que "transforma a Reserva Biológica Marinha do Arvoredo
em Parque Nacional Marinho do Arvoredo."
RELATOR: Deputado PEDRO BITIENCOURT

PROJETO DE LEI N° 4.970/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "estabelece a publicação de custos operacionais
de bancos e dá outras providências."
RELATORA: Deputada ANA CATARINA

PROJETO DE LEI N° 5.016/01 - do Sr. João Sampaio - que "estabelece a obrigatoriedade da realização de análise
técnica dos combustiveis (alcool, gasolina automotiva e do óleo diesel) nos postos revendedores e de
abastecimento."
RELATORA: Deputada ANA CATARINA

PROJETO DE LEI N° 5.041/01 - do Sr. Paulo Marinho· que "altera a lei 4591 de 16 de dezembro de 1964, e a Lei
6766. de 19 de dezembro de 1979, prevendo a manutenção de ãrea verde nos condomínios. residenciais e
parcelamentos urbanos."
RELATOR: Deputado LUIZ BITIENCOURT

PROJETO DE LEI N° 5.133/01 - do Sr. Elias Murad - que "dispõe sobre a responsabilidade de estabelecimentos de
comércio de alimentos sobre a esterilidade dos utensílios empregados em seu preparo e consumo."
RELATOR: Deputado BADU PICANÇO

PROJETO DE LEI N° 5.160/01 - do Sr. Geraldo Magela • que "torna obrigatório a realização de ampla campanha de
informação ao consumidor sempre que ocorrer alterações nas características dos produtos fabricados e definição de
padronização mínima para produtos similares." (Apensado: PL 528612001)
RELATOR: Deputado LUIZ RIBEIRO

PROJETO DE LEI N° 5.169/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "decreta a utilização de Embalagem Especial de
Proteção à Criança - EEPC. em medicamentos. saneantes domissanitários e produtos quimlcos ou inflamáveis de
uso doméstico que oferecem risco à saúde."
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO

PROJETO DE LEI N° 5.220/01 - da Sra. Maria do Carmo Alves - que "altera a redação do art. 43 da Lei 8078. de 11
de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), instituindo a Certidão Negativa de Débitos (CND), a ser
expedida por bancos de dados e cadastros. estabelecendo prazo para correção de registros inexatos e exclusão de
registro de inadimplência regularizada. e instituindo a 9ratuidade de acesso, retificação e atualização de dados
requeridos pelo consumidor." (Apensado: PL 3966/2000)
RELATOR: Deputado LUIZ RIBEIRO

PROJETO DE LEI N° 5.223/01 - da Sra. Nair Xavier Lobo - que "altera os incisos I e 11 do art. 26 de Lei n° 8078. de
1990. para aumentar o prazo em que o consumidor tem o direito de reclamar de vícios aparentes ou de fácil
constatação em produtos e serviços."
RELATOR: Deputado WELlNTON FAGUNDES

RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO
PROJETO DE LEI N° 5.270/01 - do Sr. Alvaro Dias - (PLS 57/2001) - que "altera o art. 36 do Decreto-Lei 221. de 28
de fevereiro de 1967. que dispõe sobre a proteção e estímulos à pesca e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOSÉ JANENE

PROJETO DE LEI N° 5.372/01 - do Sr. Romel Anizio - que "estabelece normas para proteção à saúde e segurança
dos consumidores do leite longa vida."
Ricarte de Freitas
RELATOR: Deputado REGIS CAVALCANTE

PROJETO DE LEI N° 5.408/01 - do Sr. An/bal Gomes - que "acrescenta dispositivo ao art. 39 do Código Brasileiro
de Aeronáutica."
RELATOR: Deputa10 LUIZ RIBEIRO
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COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Novembro de 2001

local: Auditório do Espaço Cultural Zumbi dos Palmares da Câmara dos Deputados
Horário: 8h30

SEMINÁRIO ESTATUTO 00 IDOSO

PROGRAMA:

8h30 - Abertura
Deputado PAULO ROCHA - Terceiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Deputado NELSON PELLEGRINO • Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados

9h - Painel: A Função do Estatuto do Idoso na Sociedade

• JURILZA MARIA BARROS DE MENDONÇA -Consultora Técnica da Comissão de Direitos Humanos (Caravana
dos Asilos)

- JOÃO RESENDE LIMA· Presidente da Confederação Brasileira de Aposentados Pensionistas - COBAP

• ROBERTO TORRES LEMOS - Representante do Movimento dos Servidores Públicos Aposentados - MOSAP

- LUIZ GONZAGA DE ARAÚJO - Assessor de Políticas Sociais da Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura - CONTAG

ELlZABETE VIANA DE FREITAS - Presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia

- SERAfIM fORTES PAZ - Presidente da Associação Nacional de Gerontologia

• Deputada TÂNIA RODRIGUES· Relatora da CPI do Idoso da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro

Moderador: Deputado NELSON PELLEGRINO •
Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados

10h45 - Painel: A Importância da Votação do Projeto de Lei do Estatuto do Idoso

- DeputadO PAULO PAIM· Autor do Projeto

- Deputado EOUARDO BARBOSA· Presidente da Comissão Especial

- Deputado SILAS BRASILEIRO· Relator do Projeto

• Deputado FERNANDO CORUJA- Autor do Projeto Apensado

Moderador: Deputado PADRE ROQUE

12h - Entrega da Carta Aberta e do abaixo-assinado ao Presidente da Câmara dos Deputados. Deputado
Aécio Neves

12h30 - Encerramento
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SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE O
DIREITO A SAÚDE MENTAL

Quinla-feim 22 59755

Local: Auditôrio da OPAS • Setor de Embaixadas Norte·
Avenida das Nações· Lote 19 (Em frente do Edifício Sede do SERPROl
Horârio: 18h30

Realização: • Ministério da Saúde:
• Comissão de Direitos Humanos e Terceira Secretaria da Câmara dos Deputados.

Apoio: • Ministério da Justiça;
Ministério Público Federal;
Conselho Nacional de Procuradores·Gerais de Justiça;
Organização Pan-Americana de Saúde· OPAS.

PROGRAMA

18h30 - Solenidade Oficial de Abertura:

• Ministro JOSé SERRA· Ministério da Saúde

- Representante do Ministério da Justiça

• Deputado NELSON PELLEGRINO - Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados

• Dr. GERALDO BRINDEIRa - Procuradoria Geral da República

• Dr. CLAUDIO BARROS SILVA- Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça

- Dr. JACOBO FINKELMAN· Representante da OPAS/OMS· Brasil

20h - Conferência de Abertura:

A LEI N° 1 '216'6 SUA IMPORTÂNCIA NO PROCESSO DE REDEMOCRATIZAÇAo DO CAMPO DA SAÚDE
MENTAL
Conferencista: Deputado PAUL.O DELGADO

PAPEL rIO MINISTéRIO PÚBLICO NA DEFESA DOS DIREITOS DO PACIENTE E DA QUALIDADE DA
ASSIST~NCIAEM SAÚDE MENTAL
Conferencista: Ora. MARIA EL.IANE MENEZES DE FARIAS
Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenãrio Prof. Roberto Campos (nO 5), Anexo 11
Horãrio: 10h

AUDI~NCIA PÚBLICA

TEMA:

CARTÃO DE CRÉDITO X SIGILO FISCAL

CONVIDADOS:

MILTOM REIS - Presidente da Federação das CDL's do Estado de Minas Gerais;
HÉLIO MAGALHÃES - Presidente da American ;xpress - AMEX;
MAURO GRACCO - Consultor da VISANET:
EDSON LUIZ DOS SANTOS - Vice-Presidente de Finanças da REDECARD;
LUIZ CLAUDIO BACELLAR - Gerente-geral da HIPERCARD:
ROGÉRIO PROENÇA - Superintendente de Marketing e Neg6cios da Tecnologia Bancâria S/A. TECBAN;
PAULO RICARDO CARDOSO -Coordenador-Geral de Fiscalização da Receita Federal;
RONALDO LINS - Coordenador de MâQuinas Registradoras do Estado de Alagoas:
ALBÉRICO MACHADO MASCARENHAS - Secretãrio da Fazenda do Estado da Bahia:
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PAULO GILBERTO GONÇALVES -Inspetor da Receita do Estado de Minas Gerais;
PAULO FERNANDO MACHADO - Secretária Adjunto da Fazenda do Estado do Pará;
PAULO DE TARSO DE MORAES SOUZA - Secretário da Fazenda do Estado do Piaui;
JOCI MENDES DE ALMEIDA - Secretário da Fazenda do Estado de Roraima;
ROG~RIO DE MELLO MACEDO DA SILVA,.. Fiscal de tributos do Estado de Santa Catarina;
JOCILDA NOVAES - Auditora responsável pela emissão de cupom fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de
Tocantins.
EDUARDO FERNANDES DA SILVA - Auditor Tributaria do Governo do Distrito Federal.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE

SEMINÁRIO "FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS PÚBLICOS"

Local: Auditório Nereu Ramos
Horário: 09h às 17 horas

Horário: 9h

Solenidade de Abertura:

Deputado Aécio Neves - Presidente da Câmara dos Deputados
Deputado Wemngton Dias - Presidente da Comissão de Fiscalizaçlio Financeira e Controle

Horário: 9h30 às 12h

PAINEL: Estratégias dos Poderes no Controle dos Recursos Públicos

Coordenador: Deputado Wellington Dias

"Expositores:

Or. Francisco Moreira da Cruz Filho-Sub-Corregedor-Geral da União:
Or. Geraldo Brindeiro - Procurador-Geral da República;
Dr. Domingos Poubel- Secretário da SFC do Ministério da Fazenda.

Horário: 14 às 17h

Painel: Impunidade e Fiscalização dos Recursos Públicos no Brasil

Coordenador: Deputado João Magno

Expositores:

Oro Luiz Francisco de Souza - Procurador da República;
Ora. Denise Frossard - Juíza e Membro da Transparência Brasil;

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDleNCIA PÚBLICA

Horário: 10h
Local: Plenário 3, Allexo 11

Tema:

Prestar esclarecimentos sobre a reunião com congressistas da bancada protecionista dos Estados Unidos contra o
aço brasileiro.

Convidada:

Ora. MARIA SILVIA BASTOS MARQUES - Presidenta do Instituto Brasileiro de Siderurgia
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Quinta-feira 22 59757

Local: Plenário 04 do Anexo 11
Horário: 09:30 h

REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:

"FORMAS DE GESTÃO DE HOSPITAIS PÚBLICOS E CONVENIADOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE· SUS'

CONVIDADOS:

• Dr. LUIZ CARLOS SOBANIA
Diretor-Geral do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná

- Dr. OLlMPIO BITIAR
Diretor-Administrativo do Instituto Dr. Dante Pazanesi

- Dr. GEORGE HAMILTON CALDAS SILVEIRA
Diretor-Geral do Hospital João Alves Filho

- Dr. JOSI: ANTONIO FRANCHINI RAMIRES
Diretor-Geral do Instituto do Coração

• Dr. JOSE ROBERTO FERRARa
Diretor-Superintendente do Hospital Silo Paulo

- Dr. JOSÉ KOGUT
Diretor-Substituto do Instituto Naci "lal do Câncer

AVISOS

PROPOSIÇOES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERAO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

Decurso 28 sessão
Última sessão: 27/11/01

Substitutivo (Art. 119,11 e § 1°)

PROJETO DE LEI ND 4.312/01 - da sra Kátia Abreu que "institui o Programa de Recuperaçilo de Contribuições
Previdênciárias do Produtor Rural e dá outras providências",
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO

Decurso 38 sessão
Última sessão: 23/11/01

Substitutivo (Art. 119, 11 e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 2.410/00 - do Eduardo Barbosa que "dispõe sobre a obrigatoriedade das instituiçOes
financeiras e bancárias se equiparem tecnologicamente para prestar atendimento à população portadora de
deficiência",
RELATORA: Deputada L1DIA aUINAN
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COMISSÃO DE TRABALHO,,DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO
PUBLICO

AVISO DE PRAZO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 1a sessão
Última Sessão: 28111/01

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°1

AS PROPOS/ÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERAO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N' 3.515/00-<10 Sr: Rubens Furlan - que·altera e redação dos arts. 54 e 55 da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT. aprovada pelo Decreto-Iei nO 5.452. de 1° de maio de 1943."
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI N' 4.635/01 - do Senado Federal - (PLS nO 225/2000) - que "acrescenta dispositivos à Lei nO
7.998. de 11 de janeiro de 1990, para conceder o beneficio do seguro-desemprego eos trabalhadores que
especifica, e dá oulras providências." (Apensado: Pl5.034/2001)
RELATOR: Deputado ALMEIDA DE JESUS

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

AVISO

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR DO DIA 23111/2001

Substitutivo (art. 119, 11, do RICO)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 2.050/99 - do Sr. E:nio BaCCÍ - Que -altera velocidade para motocicletas onde não exista
sinalização e dá oulras I'rovidências· (apensados os PLs nOs 2.057/99, 2.305/00 e 2.332100).
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 550-A/97 • ZONA FRANCA DE MANAUS

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 9. Anexo 11
Horário: 11h

Instalação da Comissão e Eleiçã J do Presidente e dos Vlce-Presidentes_

PROPOSTA DE MENDA À CONSTITUiÇÃO N° 550-A., DE 1997 - do Sr. Antônio Feijão e outros - que "dá nova
redaç!o ao art. 4° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, altera o prazo de vigência da Zona Franca de
Manaus e dá outras providências", (apensadas: PECs 5nf98; 591/98 e 606198).

COMISSÃO ESPECIAL
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Local: Plenário 16, Anexo 11
Horário: 10h

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PL 4.828/98 - SEMENTES

REUNIÃO ORDINÁRIA

PAUTA

Quinta-feira 22 59759

Instalação da Comissão e Eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes.

PROJETO DE LEI N° 4.828, de 1998 - do Poder Executivo - que "dispõe sobre a produçêo, o comércio e a
fiscalização de sementes e dá outras providências",

CPI- PROER

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 11, Anexo 11
Horário: 9h

1. Requerimentos~
REQUERIMENTO N° 47/01 - do Sr. José Pimentel e outros - que "requerem sejam convocados interventores e
liquidantes do Banorte, Banco Mercantil, Crefisul e Martinelli-Pontual para prestarem depoimento nesta CPI, em
data e horário a ser definido";
REQUERIMENTO N° 48/01 • do Sr. José Pimentel e outros - que "requerem sejam convocados 05

controladores majoritários dos bancos Banorte, Banco Mercantil, Crefisul e Martínelli·Pontual para prestarem
depoimento nesta CPI, em data e horário a ser definido";
REQUERIMENTO,N° 49/01 • do Sr. José Pimentel e outros que "requerem a constituição de um grupo de
trabalho para atuar especificamente no caso do Banco Bamerlndus";
REQUERIMENTO N° 50/01 • do Srs. Ricardo Berzoini 9 José Pimentel - que "requer, nos termos regimentais,
que seja convocado para depor nesta CPI o atual Presidente do banco HSBC, o Sr. Michael Geoghan";
REQUERIMENTO N° 51/01 • do Sr. Nelson Proença - qUI "solicita a realização de audiência pública, com a
presença do Presidente da Associação Brasileira dos InvestlJores Minoritários do Grupo Bamerindus, a fim de
prestar esclarecimento acerca do processo de intervenção e posterior liquidação do Banco Bamerindus do
Brasil S/A";
REQUERIMENTO N° 52/01 • do Sr. Ivan Valente· que "solicita ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda cópias
das atas de reuniões realizadas pelos Diretores do Banco Central do Brasil, em que foram decididas a inclusão
no PROER e a decretação de intervenção no Banco Nacional, no Banco Econômico e no Banco Bamerindus";
REQUERIMENTO N° 53/01 - do Sr. Ivan Valente e outros· que "requer seja convocado o Sr. Gilberto Loscilha.
liquidante do Banco Bamerindus, a comparecer a esla comissão a fim de prestar esclarecimentos sobre
procedimentos de liquidação daquela instituição":
REQUERIMENTO N° 54/01 - do Sr. Ivan Valente e outros - que "requer seja convocado o Sr. Ezequiel Nasser,
Presidente do Banco Excel, a comparecer a esta comissão a fim de prestar esclarecimentos relativamente à
aquisição do Banco Econômico no âmbito do PROER";
REQUERIMENTO N° 55/01 • do Sr. Ivan Valente e outros - que "requer seja convocado o Sr. Pedro Moreira
Salles, Presidente do UNIBANCO, a comparecer a esta comissão a fim de prestar esclarecimentos
relativamente à aquisição do Banco Nacional no âmbito do PROER"; e
REQUERIMENTO N° 56/01 - do Sr. Alberto Goldman • que "solicita informações ao Presidente do Banco
Central do Brasil sobre a metolodogia de cálculo empregada na apuração do deságio dos créditos contra o
FCVS adquiridos pelo Banco Nacional S/A no âmbito do PROER".

2. Audiência Pública
TOMADA DE DEPOIMENTO:

Sr. CARLOS EDUARDO FREITAS, ex-Diretor de Fiscalização e atual Diretor de Finanças Públicas e Regimes
Especiais do Banco Central do Brasil. -
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Local: Plenário 13, Anexo 11
Horário: 10h
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CPI - BANESPA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Novembro de 2001

Audiência Pública
OITIVA DA TESTEMUNHA:

Sr. MANOEL LUCIVIO DE LOIOLA, Subprocurador Geral do Banco Central do Brasil.

111 • COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, OR,ÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALlZAÇAO

REUNIÃO ORDINÁRIA
Local: Plenãrio 02, Anexo 11
Horario: 10h

A - Relatórios

AVALlAÇAO da estimativa de Receita do Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos de capital decorrente
da tributação dos rendimentos das entidades de previdência complementar. da estimativa de royalties do petróleo e
do gás natural e da contribuição de intervenção no domínio econômico.
AUTOR: Comitê de Avaliação da Receita Orçamentária para 2002.

PROJETO DE LEI N~ 36/2001-CN, que "Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, crédito
suplementar no valor global de R$ 8.560.336.00(oito milhões e quinhentos e sessenta mil e trezentos e trinta e
seis reais) em favor de diversos Órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, para reforço de dotações constantes
do orçamento vigente"
RELATOR: Deputado WILSON ",RAGA
VOTO: favorável, nos termos do Substitutivo apresentado.

PROJETO DE LEI N° 37/2001-CN, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União, crédito especial no valor de R$
R$10.800.000,OO (dez milhões e oitocentos mil reais) em favor da Justiça Eleitoral, para os fins que especifica"
RELATOR: Senador JONAS PINHEIRO.
VOTO: favorável, na forma proposta pelo Poder Executivo.

PROJETO DE LEI N° 7112001-CN. que "Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito especial no valor de R$
241.000,00 (duzentos e quarenta e um mil reais), em favor do Ministério Público da União, para os fins que
especifica".
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA.
VOTO: favorável. nos termos propostos no Projeto.

SUBTITULO 26.782.0237.5772.0001 - Construção de Contornos Rodoviários no Corredor Araguaia - Tocantins 
BR- OeO/Go. em Goiânia (Noroeste), da unidade Orçamentária 39.201 - DNER.listado no Quadro V anexo à Lei nO
10.171, de OS de janeiro de 2001,
RELATORA: Deputada LÚCIA VÂNIA
VOTO: pela autorização da execução orçamentária do contrato firmado junto à construtora CaialJÓ. conforme Projeto
de Decrelo legislativo apresentado.

SUBTfTULO 26.782.0231.5743.0003 - Duplicação de Trechos Rodoviários no Corredor Transmetropolitano - BR
3811SP - Divisa MG/SP - Entroncamento BR-116, da Unidade Orçar -entária 39.201 - ONERo listado no Quadro V
anexo à Lei nO 10.171, de OS de janeiro de 2001.
RELATOR: Deputado MARÇAL FILHO
VOTO: pela autorização da execução orçamentária do contrato nO 158/96. conforme Projeto de Decreto Legislativo
apresentado.
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Do Sr. João Leão, solicitando que a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização faça uma
viagem de reconhecimento ao Vale lio São Francisco. principalmente agora nos 500 anos da sua Descoberta.

Dos Srs, Luciano Castro e Pedro Novais. solicitando a realização da audiência pública para debater as verbas
relacionadas aO Ministério do Meio Ambiente no PL 3212001-CN. que "Estima a Receita e fIXa a Despesa da União
para o exerelcio de 2002",

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

Decurso: 2° dia
Último Dia: 2811112001

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO referente ao Subtltulo 20.607.0379.1836.0047 - Construção de Obras de
Infra·Estruture de Irrigação de Uso Comum - Projeto Vérzea de Souza no Estado da Paraíba. da Unidade
Orçamentãria 53.101 - Ministério da Integração Nacional. listado no Quadro V anexo à Lei nO '0.17'. da 05 de
janeiro de 2001.
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS

IV - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES

CÂMARA DOS DEPUTADO~
Em 23 de novembro de 2001

Sexta·feira

I - COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLfTICA RURAL

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA.
FEIRA (26/11/01)

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 623-A/99 - do Sr. Ricardo Izar - que "dispõe sobre a conservaçao e o uso sustentãvel das
florestas e demais formas de vegetação natural brasileiras."
RELATOR: Deputado B. SÁ

I

PROJETO DE LEI N° 4.622/01 - do Sr. Mendes Ribeiro Filho· que "determina que nos program~'~ de reforma
agrána 20% das vagas dos assentamentos, no mfnimo, sejam destinados aos filhos de pequenos produtores
residentes nos municípios em que se localizam."
RELATOR: Deputado SALOMÃO CRUZ
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RELATOR: Deputado MOACIR MICHELETTO

PROJETO DE LEI N° 5.249/01 • do Sr. Max Rosenmann - que "altera a tabela de cálculo da Contribuição Sindical
Rural". (Apensado PL nO 5.285/01 )
RELATOR: Deputado MOACIR MICHELETTO

PROJETO DE LEI N° 5.401/01 - do Sr. Sílas Brasileiro - que "equipara o pequeno agricultor familiar ao assentado
da reforma agrária para os fins que especifica".
RELATOR: Deputado CONFÚCIO MOURA

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

AVISOS

PROPOSIÇOES SUJEITAS A RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR DE SEGUNDA·
FEIRA (DIA 26111/01)

Projetos de Lei (art. 119, r e § 10
)

PROJETO DE LEI N° 5.176101 - da Sra. Iara Bemardi - que "dispõe sobre a criação de selo e carimbo postais,
comemorativo ao centenário de fundação do jornal "Cruzeiro do Sul'"
RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA

PROJETO DE LEI N° 5.302/01 - cio Senedo Federal- que 'altera o parágrafo único do art. 6° da Lei nO 9.612. de 19
de fevereiro de 1998. que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga"
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA

PROJETO DE LEI N° 5.357/01 - do Sr. Edinho Bez - que "institui 8 franquia postal para as correspondências
postadas pelas Defensorias Públicas"
RELATOR: Deputado OLIVEIRA FILHO

PROJETO DE LEI N° 5.682/01 - do Sr. Salvador Zimbaldi e outros - que ·prorroga o prazo previsto no parágrafo
único do art. 1° da Lei nO 9.074, de 7 de julho de 1995, acrescentado pelo art. 3° da Lei nO 9.648. de 27 de maio de
199B"
RELATOR: Deputado JORGE BITIAR

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 211 Sessão
Última Sessão: 2811112001

Substitutivos (Art. 119, " e §1°)

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

A • Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 233-AJ1999 - Da Sra. Rita Camata - que "Modifica a redação dos artigos 83 e 84 da Lei nO
8.069. de 13 de julho de 1990 , Estatuto da Criança e do Adolescente".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.

PROJETO DE LEI N° 63-Af1999 • Da Sra. Iara Bernardi - que "Dispõe sobe o pagamento de alimentos provisórios
nas açOes de investigação de paternidade e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA.

B • Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
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PROJETO DE LEI N° 286·B/1999 - Da Sra. Ângela Guadagnin - que "Dá a denominação de Aeroporto de São José
dos Campos - Professor Urbano Ernesto Stumpf, BO Aeroporto da Cidade de São José dos Campos, Estado de São
Paulo'.
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI.

Decurso: 48 Sessão
Última Sessão: 2611112001

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

A· Da Análise da Constitucionalidade, Juridicldade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 4.84312001 - do Senhor Luiz Alberto - que "Altera a redação do parágrafo único do art. 145 do
Decreto-Lei nO 2.848, de 7 de setembro de 1940 - Código Penal".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.

PROJETO DE LEI N° 5.076/2001 - do Poder Executivo (MSC 84312001) - que "dispõe sobre o processo judicial de
dissolução de associações para fins ilícitos e de suspensão de atividades de sociedades de fato, nos casos que
especifica".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.

PROJETO DE LEI N° 5.37412001 - do Senhor Marcelo Teixeira - que "dá nova redação ao art. 1° do Oecreto-Lei nO
1.876, de 15 de julho de 1981, que dispensa do pagamento de foros e laudêmios os titulares do domínio útit dos
bens imóveis da União nos casos que especifica e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.

PROJETO DE LEI N° 5.368 /2001 - do Senhor Eni Voltol/ni - que "Dlspôe sobre os valores de multas previstas no
Decreto-Lei nO 3.931, de 11 de dezembro de 1941- Código de Processo Penal".
RELATOR: Deputado BONIFAclO DE ANDRADA.

PROJETO DE LEI N° 4.799 12001 - do Senhor Custódio Mattos - que "Modifica o § 1° do art. 74 do Código de
Processo Penal para nele incluir na competência do Tribunat do Júri o julgamento de crimes contra a Administração
Pública, apenados com reclusão."
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES.

PROJETO DE LEI N° 4.990/2001 - do Senhor Ricardo Ferraço - que 'acrescenta o art. 41-A à Lei nO 8.935, de 16 de
novembro de 1994. instituindo o Cadastro Nacional de Registro de Imóveis".
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MATOS.

PROJETO DE LEI N° 615N1999 - do Senhor Miro Teixeira - que "Estabelece normas para a utilização de imóveis
rurais integrantes do patrimônio das instituições federais de crédito e financiamento destinados à reforma egrária"
(Apensados: PL 2363/2000).
RELATOR; Deputado FERNANDO CORUJA.

PROJETO DE LEI N° 4.865/2001 - do Senhor Bispo Rodrigues - que "cria uniões partidárias".
RELATOR; Deputado FERNANDO CORUJA.

PROJETO DE LEI N° 5.25212001 - do Senhor Roberto Jefferson - que "cria e disciplina o Pacto de Solidariedade
entre as pessoas e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES.

PROJETO DE LEt N° 5.000/2001 - do Senhor Medeiros - que "modifica a redação do art. 1° da Lei nO 10.173, de 9
de janeiro de 2001" (Apensados: PL 5380/2001 I.
RELATOR: Deputado GERSON PERES.

PROJETO DE LEI N° 473N1999 - do Senhor João Cóser - que "determina a realização de Referendo popular sobre
os acordos do Brasil com o Fundo Monetário Internacional".
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.

PROJETO DE LEI NO 4.862/2001 - do Senhor Alberto Fraga - que "estabelece a obrigatoriedade da presença flslca
do Juiz de Execuções penais em locais de motim de presos e altera o art. 354 do Decreto-Lei nO 2.848, de 07 de
dezembro de 1940, Código Penal".
RELATOR; Deputado JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA.

PROJETO DE LEI N° 3.97212000 - do Senhor Ary Kara - que "cria um novo inciso 11 no parágrafo único do art. 281
da Lei nO 9.503197, Que institui o Código de Trânsito Brasileiro, renumera o atual inciso 11 para inciso 111 e dá nova
redação ao § 3° do art. 282" (Apensados: PL 4221/2001 I.
RELATOR: Deputado JOSÉ DIRCEU.
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PROJETO DE LEI N° 4.951/2001 - do Senhor Orlando Fantazzini - que "modifica o art. 134 da Lei nO 3.071, de 1° de
janeiro de 1916 - Código Civil".
RELATOR: Deputado JOSÉ DIRCEU.

PROJETO DE LEI N° 5.146 12001 - do Senhor Lincoln Porteia • que "acrescenta dados ao assento de óbito, previsto
na Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973".
RELATOR: Deputado U:.O AlCÃNTARA..

PROJETO DE LEI N° 1.340A./1999 - do Senhor Freire Júnior - que "acrescenta dispositivo ao artigo 1.503 da Lei n°
3.071, de 1° de janeiro de 1916. Código Civil. e ao art. 262 da Lei n° 556. de 25 de junho de 1950 - C6digo
Comercial" (Apensados: PL 207111999).
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO.

PROJETO DE LEI N° 4. 116A.i2001 - do Senhor João Caldas - que "dispõe sobre a criação. funcionamento, fusão e
Incorporação das Associações da Servidores Públicos Federais, Estaduais e Municipais·.
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN.

PROJETO DE LEI N° 4.997/2001 - do Senhor José Roberto Batochio - que "acrescenta parágrafo ao art. 126 do
Código de Processo Civil". _
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHAES.

PROJETO DE LEI N° 4. 161A12001 - do Senhor Gerson Peres - que "Dispõe sobre alteração da Lei nO 5.917 de 10
de setembro de 1973 para incluir a ligação rodoviária Cametá x Limoeiro (PA: 156) a BR 422 (Novo Repartimento) a
BR 230 (TransamazOnica) na relação descritiva do Sistema Rodoviário Federal".
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO.

PROJETO DE LEI N° 5.172 12001 - da Senhora Nair Xavier Lobo - que "dispõe sobre os efeitos do abandono
justificado do lar conjugal, acrescentando artigo à Lei nO 6.515, de 26 de dezembro de 1977. que regula os casos de
dissoluções da sociedade conjugal e do casamento. e seus efeitos e respectivos processos, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputada ZULAII:: COBRA.

B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 1.395A.i1999 - do Senhor Bispo Rodrigues - que "Regulamenta o licenciamento e o
funcionamento de ateliês que realizam tatuagem e colocação de brincos, argolas, alfinetes e similares, com
perfuração da epidenne".
RELA.TOR: Deputado ALDIR CABRAL.

PROJETO DE LEI N° 4.699/2001 - do Senhor Elias Murad - que "Dispõe sobre a instalação de pêra-raios e dá
outras providências·.
RELATOR: Deputado ALDIR CABRAL

PROJETO DE LEI NO 3.600A.i2000 - do Senhor de Velasco - que "denomina "Viaduto Karla Cristina Pelegrina de
Souza" o viaduto localizado na salda 272 da rodovia BR - 116 (Rodovia Régis Bitlencourt), no municfpio de Taboão
da Serra. Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado ANDR~ BENASSI.

PROJETO DE LEI N° 2.968A12000 - do Senhor Bispo Wanderval - que "acrescenta artigo à Lei nO 9.503. de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro" (Apensados: PL 348812000).
RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE

PROJETO DE LEI N° 4.18012001 - do Senhor Marcos Afonso - que "Estabelece condições para a pesca nos lagos
da bacia Amazônica e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ÁTILA UNS.

PROJETO DE LEI N° 2.876A12000 - do Senado Federal - que "Denomina Rodovia Governador Hélio Campos o
trecho da BR-174.
RELATOR: Deputado ÁTILA LINS.

PROJETO DE LEI N° 1.759A.i1999 - do Senhor Ronaldo Vasconcellos - que "dispõe sobre medidas indispensáveis a
assegurar o estado de integridade e eficiência dos sistemas de climatização".
RELATOR: Deputado BISPO RODIGUES.

PROJETO DE LEI N° 1.817A11999 - do Senhor Rubens Bueno - que "dá nova redação ao parágrafo único do art. 12
da lei nO 5.250, de 9 de fevereiro de 1997".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
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PROJETO DE LEI N° 3.636/2000 • do Senhor Lincoln Portela - que "Obriga o uso de torneiras com dispositivo de
vedação automática de água em todos os banheiros de uso coletivo".
RELATOR: Deputado BISPO RODRtGUES.

PROJETO DE LEI N° 4.223B/2001 • do Senhor Marçal Filho - que "institui o Programa Nacional de Arrecadação e
Doação de Alimentos".
RELATOR: Deputado BISPO WANDERVAL.

PROJETO DE lEI N° 3.296A12000 . do Senhor Neuton Lima - que "dispõe sobre a colocação de informes
publicitários ao longo das rodovias de todo o Território Nacional".
RELATOR: Deputado CLAUDIO CAJADO.

PROJETO DE LEI N" 3.315N2000 - do Senhor Rubens Bueno - que "acrescenta dispositivos à Lei na 9.503, de 23
de setembro de 1997, sobre a circulação de veiculos de demonstração".
RELATOR: Deputado CORIOlANO SALES.

PROJETO DE LEI N° 3.82112000 - da Senhora Esther Grossi - que "acrescenta dispositivo ao parágrafo segundo do
artigo 37 da Lei na 9.394, de 20 de dezembro de 1996".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES.

PROJETO DE LEI N° 4.550N2001 • do Senhor Robério Araújo - que "Torna obrigatório o uso de aparelho de
radiocomunicaçâo ou de telefonia celular e de conjunto de primeiros socorros em todos os velculos de transporte
rodoviário interestadual de passageiros".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES.

PROJETO DE LEI N° 4.465/2001 - do Senhor João Magalhães - que "allera a Lei nO 5.917, de 10 de setembro de
1973".
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MAnOS.

PROJETO DE LEI N° 2.436B/1996· do Senhor Cunha Bueno - que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas
de seguros, de capitalização e entidades de previdência privada publicarem a relação dos bens garantidores das
provisões técnicas".
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA

PROJETO DE LEI N° 3.341A12000 - do Senhor Nauton Lima - que "Altera o art. 10 da Lei nO 9.965. de 27 de abril de
2000. que restringe a venda de esteróides ou peptídeos anabolizantes e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.

PROJETO DE lEI N° 4.229N2001 - do Senhor Hugo Bíehl - que "Institui penalidade ao produtor ou transportador
que não cumprir normas de combate à febreaflosa".
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES.

PROJETO DE LEI N° 4.43712001 - do Senhor Adão Preno - que "institui o Dia Nacional da Educação Básica do
Campo".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.

PROJETO DE LEI N° 4.693A12001 - do Senhor Cunha Bueno - que "altera o Decreto-lei nO 467, de 13 de fevereiro
de 1969, estabelece o medicamento genérico de uso veterinário, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.

PROJETO DE LEI N° 4.546N2001 - do Senhor Gonzaga Patriota - que "altera o art. 279 do Código de Trânsito
Brasileiro, habilitando o agente da autoridade de trAnsito a proceder a retira~a·do .11!~ ou' ul1iqé!~~.~~r~gi:;ltm ~Q!l .
veículos équipados ·com registrador instantâneo de velocidade e tempo".
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES.

PROJETO DE lEI N° 4.148N2001 • do Senhor Luiz 8ittencourt - que "acre&centa parágrafos ao art. 282 da lei nO
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro" (Apensados: PL 433412001).
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS.

PROJETO DE LEI N° 4.860A/2001 - do Senhor Alberto Fraga· que "Altera a Lei na 5.917 de 10 de setembro de
1973 (entroncamento com a BR-020 ao entroncamento com a BR-040, no Distrito Federal)".
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS.

PROJETO DE LEI N° 3.850Al2000 - do Senhor Max Mauro· que "Estabelece critérios para a execução das ações
de qualificação profissional. no âmbito do Programa do Seguro-Desemprego".
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA.

PROJETO DE LEI N° 3.318N2000 - do Senhor Roberto Pessoa - que "modifica o Código de Trânsito Brasileiro.
dispondo sobre a composição das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI".
RELATOR: Deputado IÉDIO ROSA.
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PROJETO DE LEI N° 3.697 /2000 - da Senhora Marisa Serrano - que "dá nova redação ao inciso 11 do art. 20 da Lei
nO 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "estabelece as diretrizes e bases da educação nacional....
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.

PROJETO DE LEI N° 3.717A12000· do Senhor Alceu Collares • que "acrescenta parágrafo ao art. 26 da Lei nO
9.492, de 10 de setembro de 1997, que define competência, regulamenta os serviços concernentes ao protesto de
titulos e outros documentos de dívida e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.

PROJETO DE LEI N° 3.721/2000 - da Senhora Vanessa Grazziotin - que "Dá nova redação ao art. 1° da Lei nO 662,
de 6 de abril de 1949, que "Declara Feriados Nacionais os Dias 1° de Janeiro, 1° de Maio, 7 de Setembro, 15 de
Novembro e 25 de Dezembro"".
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.

PROJETO DE LEI N° 3.840/2000 - do Senhor Ary Kara - que "institui o Dia Nacional do Sindicalista".
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA.

PROJETO DE LEI N° 4.01212001 - do Senhor José Carlos Coutinho - que "estabelece a gratuidade de livros
didáticos para alunos da rede pública".
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA.

PROJETO DE LEI N° 4.472/2001 - do Senhor Costa Ferreira - que "dispõe sobre os valores de exaltação à Pátria
por melo dos 51mbolos Nacionais·.
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA.

PROJETO DE LEI N° 4.242A12001 • do Senhor José Lourenço - que "modifica a Lei n° 5.250, de 9 de fevereiro de
1967, que "regula a liberdade de manifestação do pensamento e de informações", delenninando a utilização da
moeda nacional em taxtos jornalísticos e inserções publicitárias veiculadas nos meios de comunicação sodaI".
RELATOR: Deputado JOS~ ALEKSANDRO. ,

PROJETO DE LEI N° 4.257/2001 - do Senhor Euler Morais - que "Acresce inciso ao art. 159 da Lei nO 9.503, de 23
de setembro de 1997, obrigando os órgãos executivos dos Estados e do Distrito Federal a enviar comunicação para
novo exame de CNH três meses antes do vencimento'.
RELATOR: Deputado JOSÉ ALEKSANDRO.

PROJETO DE LEI N° 8928/1999 - do Senhor Carlos Santana - que "dispõe sobre a veiculação de mensagem
educativa na publicidade de velculos automotores, nas emissoras de radiodifusão sonora e de sons e imagens·
(Apensados: PL 3440/2000).
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOINO.

PROJETO DE LEI N° 4.157/2001 - do Senhor Jaques Wagner - que "Dispõe sobre a criação, no âmbito do Desporto
Educacional, da categoria adaptada às pessoas portadoras de deficiência".
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOINO.

PROJETO DE LEI N° 4.659A12001 - do Senhor Dr. Hélio - que "altera a Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997,
para proibir a instalação de aparelho de televisão nos painéis dianteiros dos veículos de passageiros, de carga ou
misto".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO.

PROJETO DE LEI N° 3.3728/1997 - da Senhora Marinha Raupp - que ·concede passe livre às pessoas portadoras
de deficiência física a aos idosos no sistema de transporte público coletivo intermunicipal".

. RELATOR: Deputado L[;O'ACCÂNTARA.:'·' ", .. " ',. , .

PROJETO DE LEI NO 4.671/2001 - do Senhor Roberto Pessoa - que "denomina Açude José Holanda Cunha a
Barragem Castanhão, localizada no municlplode Alto Santo - CE".
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA. '

PROJETO DE LEI N° 4.37BAl2001 - do Senhor Gonzaga Patriota· que ·Denomina Rodovia Luiz Gonzaga a BR
232- estrada integrante do Plano Nacional de Viação, aprovado pela lei nO 5.917, de 10 de setembro de 1973"
(Apensados: PL 4712/2001).
RELATOR: Deputado LUCIANO BIVAR.

PROJETO DE LEI N° 2.677Al2000 - do Senado Federal (PLS 566/1999) - que "Altera o inciso VI do art. 20 da Lei n°
8.036, de 11 de maio de 1990, que permite a utilização do FGTS para compra de casa própria. em qualquer sistema
de financiamento habilacional, e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado LUIZ ANTÔNIO FLEURY.

PROJETO DE LEI N° 3.595AJ2000 - do Senhor Luis Barbosa - que "Allera a denominação do Aeroporto
Internacional de Boa Vista - RR para "Aeroporto internacional de Boa Vista Prefeito Alcides Rodrigues dos santos".
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RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY.

PROJETO DE LEI N° 7898/1999 - do Senhor Marcos de Jesus - que "dispõe sobre medidas emergenciais de
combate à prostituição Infanto-Juvenif".
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM.

PROJETO DE LEI N° 936A11999 - do Senhor Enio Bacci - que "torna obrigatório em todo o território nacional, a
divulgação do art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente em restaurantes, bares elou similares e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado MARCOS ROLIM.

PROJETO DE LEI N° 4.407/2001 - do Senhor Euler Morais - que "estabelece a obrigatoriedade para as companhias
teatrais ou de atores que tenham obtido financiamento público ou Incentivos fiscais previstos na legislação cultural
vigente, de realizarem apresentação graluita para as escolas públicas do ensino fundamental e médio, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM.

PROJETO DE LEI N° 4.812/2001 - do Senado Federal (PLS 264/1999) - que "Acrescenta dispositivos à Lei nO 9.394.
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional".
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM.

PROJETO DE LEI N° 3.265Al2000 - do Senhor Alberto Fraga - que "dá nova redação ao art. 71 da Lei nO 9.503, de
23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro".
RELATORA: Deputada MARIA LÚCIA.

PROJETO DE LEI N° 4.713A12001 - do Senhor Augusto Nardes - que "dá denominação à rodovia BR 392".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO.

PROJETO DE LEI N° 872A11999 - do Senhor Alberto Fraga - que "Cria o Sistema Nacional Integrado de
Fiscalização e Policiamento nas divisas dos Eslados·.
RELATOR: Deputado MORONI TORGAN.

PROJETO DE LEI N° 3.934A12000 • do Senhor Bispo Wanderval - que "Altera dispositivos da Lei n° 9.883, de 7 de
dezembro de 1999, que institui o Sistema Brasileiro de Inteligência, crta a Agência Brasileira de Inteligência· P.BIN,
e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado MORONI TORGAN.

PROJETO DE LEI N° 4.371A12001 - do Senhor Ronaldo Vasconcellos - que "allera o art. 69 da Lei nO 9.069. de 29
de junho de 1995, que "Dispõe sobre o Plano Real, o Sistema Monetário Nacional, estabelece regras e condições de
emissão do REAL e os critérios para conversão das obrigações para o REAL, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN.

PROJETO DE LEt N° 4.731A12001 - do Senhor Marcelo Teixeira - que "Denomina "Rodovia Padre Clcero Romão
Batista" o trecho da BR-116 compreendido entre os viadutos da Av. treze de maio e Cidade dos Funcionários, no
Municlpio de Fortaleza, Estado do Ceará".
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.

PROJETO DE LEI N° 4.422/2001 - do Senhor Juquinha - que "Altera o inciso 11 do art. 20 do Decreto-Iei nO 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), com redação dada pela Lei n° 9.314, de 14 de novembro de 1996".
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.

PROJETQDE LEIN°.3.233A12000 - do Senhor Sérgio Reis - que "altera a Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui o Código de Trânsito Brasiléiro'.· - - - .. ..... - - .... 0" .-. • ",.'0 .,'.' _ ••••

RELATOR: Deputado ORLANDO FANTAZZINI.

PROJETO DE LEI N° 1.045/1999 - do Senhor Marcelo Barbleri - que "Dispõe sobre o pagamento dos serviços
fornecidos por empresas concessionárias de serviços públicos",
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.

PROJETO DE LEI NO 3.90aAl2000 - do Senhor Alex Canziani - que "Altera a Lei nO 8.171, de 17 de janeiro de 1991,
acrescentando ao art. 28-A o parágrafo oitavo, que institui penalidade ao produtor que não cumprir as normas de
combate à febre aftosa'.
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGUO.

PROJETO DE LEI N° 3.489Al2000 - do Senhor Luciano Pizzatto - que "Profbe o transporte de valores em aeronaves
que efetuam transporte de passageiros, regular ou não-regular" (Apensados: PL 438812001).
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.

PROJETO DE LEt N° 4.829A12001 - do Senhor Paulo Marinho - que "Acrescenta artigo à Lei nO 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que "institui O Código de Trânsito Brasileiro".
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RELAmR: Deputado PAES LANDIM.
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PROJETO DE LEI N° 3.346N2000 - do Senhor Alolzio Santos· que "acrescenta parágrafos ao art. 133 da Lei nO
9.503, de 23 de setembro de 1997, que Institui o Código de Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.

PROJETO DE LEI N° 3.723/2000 - do Senhor Raimundo Gomes de Matos - que "dispõe sobre a contratação de
Seguro de Responsabilidade Civil por operador de transporte de passageiros por motocicletas de aluguel".
RELATOR: Deputado PAULO MARINHO.

PROJETO DE LEI NO 3.754N2000 - do Senhor Bispo Rodrigues - que "altera a redação do "caput" do art. 159 da Lei
nO 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado PAULO MARINHO.

PROJETO DE LEI N° 3.758N2000 • do Senhor Ronaldo Vasconcellos - que "acrescenta dispositivo ao art. 280 do
Código de Trânsito Brasileiro, obrigando o porte de crachá pelos agentes da autoridade de trânsito".
RELATOR: Deputado PAULO MARINHO.

PROJETO DE LEI N° 3.764A12000 - do Senhor Igor Avelino - que "acrescenta artigo à Lei nO 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado PAULO MARINHO.

PROJETO DE LEI N° 3.766N2000 - do Senhor Ary Kara - que "dá nova redação ao art. 285 da Lei nO 9.503, de 23
de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado PAULO MARINHO.

PROJETO DE LEI N° 3.884N2000 - do Senhor Lincoln Portela - que "Acrescenta inciso VIII ao art. 23 da Lei nO
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro'.
RELATOR: Deputado PAULO MARINHO.

PROJETO DE LEI N° 3.008/2000 - do Senhor Luciano Pizzat10 - que "altera o parágrafo único do art. 42 da Lei nO
8.078, de 11 de setembro de 1990·.
RELATOR: Deputado PEDRO EUGl:NIO.

PROJETO DE LEI N° 2.792/2000 - do Senhor Marcelo Déda - que "Acrescenta dispositivo à Lei nO 9.870, de 23 de
novembro de 1999, que "Dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZINHO.

PROJETO DE LEI N° 3.193N2000 - do Senhor Luis Barbosa - que "acrescenta artigo à Lei nO 9.503. de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, dispondo sobre os autos de infração relacionados a
infrações detectadas por aparelhos eletrônicos" (Apensados: PL 4145/2001 ,PL 4277/2001).
RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZINHO

PROJETO DE LEI N° 1.745N1999 - do Senhor Paulo de Almeida· que "estende os beneficios da Lei nO 8.529, de
14 de dezembro de 1992, aos Empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, originários do ex
Departamento dos Correios e Telégrafos - OCT, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA.

PROJETO DE LEI N° 3.098B/2000 - do Senhor Pedro Pedrossian • que "acrescenta os incisos VI e VII ao art. 31 da
Lei nO 8.977, de 6 de janeiro de 1995".
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE.

PROJETO DE LEI N° 4.520A/2001 - do Senhor(a) Germàno Rigotto· que "Denomina trecho da BRc265.de "Rodovia
Governador SynvaJ Guazelli".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA.

PROJETO DE LEI N° 2.696B/2000 - do Senhor Pompeo de Mattos· que "Determina à autoridade policial e aos
órgãos de segurança pública a busca imediata de pessoa desaparecida menor de 16 (dezesseis) anos ou pessoa de
qualquer idade portadora de deficiência física, mental e/ousensorial".
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ.

PROJETO DE LEI N° 3.468/2000 - da Senhora Marisa Serrano - que "institui o ano de 2002 como "Ano do
Educador" e dá outras providências". .
RELATORA: Deputada ZULAI~ COBRA.

PROJETO DE LEI N° 4.755A12001 - do Senhor João Caldas - que "denomina "FRANCO MONTORO" a ponte
rodoviária sobre o rio Grande, entre os Estados de São Paulo e Minas Gerais".
RELATORA: Deputada ZULAI~ COBRA.
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E
MINORIAS

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 2a Sessão
Última Sessão: 28/11/2001

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 346-A/99 - do Sr. Roberto Pessoa - que 'Estabelece a obrigatoriedade de os laboratórios
farmacêuticos inscreverem nas embalagens e rótulos de seus produtos alerta sobre a necessidade de orientação
médica para o uso de medicamentos."
RELATOR: DeputadoJOS~ BORBA
PROJETO DE LEI N° 1.818-Al99 - do Sr. Pompeo de Matos - que "torna obrigatória a inclusão nas bulas de
medicamentos, de recomendações e advertências sobre seu uso, em linguagem braile."
RELATOR: DeputadoJOS~ BORBA

PROJETO DE LEI N° 2.007-Al99 - do Sr. Geraldo Simões· que" altera a Lei nO 6.360, de 23 de setembro de 1976.
exigindo a inscrição dos dias da semana nas embalagens primarias dos medicamentos."
RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA

PROJETO DE LEI N° 2.581-A/00 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "estabelece limite máximo de 5% do custo do
produto para o custo de embalagem."
RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA

PROJETO DE LEI N° 3.484-AlDO - do Sr. Lincoln Portela - que" Proíbe a utilização de tubos flexlveis ou recipientes
de uso coletivo para o armazenamento de molhos condimentados comestlveis."
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO

PROJETO DE LEI N° 3.715/00 - do Sr. José Carlos Coutinho - que" Prolbe a utilização de pneus recapados em
veiculo de transporte rodoviário de passageiros ou de produtos tóxicos e inflamãveis e dã outras providências."
RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA

PROJETO DE LEI Na 3.607/00 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que" dispõe sobre invólucro de proteção contra
contaminação de latas de refrigerantes, cervejas e assemelhados."
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO

PROJETO DE lEI N° 3.867/00 - do Sr. Darcisio Perondi - que" Estabelece as regras relacionadas sobre a
distribuição e a destinação de medicamentos cujos prazos de validade expirem em poder das farmácias e dá outras
pTo'lidêllcias." (Apensados: Pl's nas 4.599101 e 4.654/01)
RELATOR: Deputado JOSÊ BORBA

PROJETO DE LEI N° 4.880/01 - do Sr. João Coser - que" Considera Patrimônio Nacional a ·Pedra do Penedo·,
situada no Município de Vila Velha, Estado do Esprrito Santo."
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS ...

PROJETO DE LEI N° 4.946/01 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que 'Dispõe sobre a concessão de condições
especiais de crédito para empresas que investirem na recuperação de águas usadas em seu processo de
produção."
RELATOR: DepuladoJOSÊ BORBA

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 58 Sessão
Última Sessão: 2311112001

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 879/99 - do Sr. Serafim Venzon - que "altera o parágrafo único do art. 2° da Lei na 4.771, de 15
de setembro de 1965."
Relator: Deputado FERNANDO GABEIRA
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PROJETO DE LEI N° 1.915/99 - do Sr. Freitas Neto· (PLS 191/1999) - Que "dispõe sobre a criação do Centro
Nacional para Estudos, Conservação e Manejo das Plantas Medicinais Brasileiras."
Relatora: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN

PROJETO DE LEI'N° 2.042199 - do Sr. Telmo Kirst· Que "acrescenta parágrafo ao art. 27 da Lei nO 4.771, de 15 de
setembro de 1965 - Código Florestal.D

Relator: Deputado FERNANDO GABEIRA

PROJETO DE LEI N° 2.165/99 • do Sr. Germano Ri9otlO - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de abastecimento do
mercado com peças de reposição, pelo prazo mfnirno de dez anos, pelos fabricantes e importadores de velculos
automotores, a contar da data da suspensão da produção ou importação do veIculo." (Apensado: PL 244412000)
Relator: Deputado MAX ROSENMANN

PROJETO DE LEI N° 2.228/99 - do Sr. Edinho Bez • que "dispõe sobre o funcionamento de hotéis, restaurantes,
bares e similares." (Apensados: PLs 397312000 e 419312001)
Relator: Deputado CLOVIS VOLPI

PROJETO DE LEI N° 2.310/00 - do Sr. Themlstocles Sampaio· que "dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de
senha nas compras efetuadas através de cartão de crédito."
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO

PROJETO DE LEI N° 2.601/00 - do Sr. Or. Evilásio • que Dprolbe a divulgação e cessão de dados e o envio de
material de cunho comercial nos casos que especifica.D

RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO

PROJETO DE LEI N° 2.823/00 - do Sr. Francistônio Pinto· que "acrescenta artigo à Lei nO 4.771, de 15 de setembro
de 1965. regulamentando o plantio de espécies florestais exóticas."
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA

PROJETO DE LEI N° 2.864/00 - do Sr. Luiz Sérgio - que "dispõe sobre o cancelamento da cobrança de valores
questionados pelo usuário dos serviços de telefonia."
RELATOR: Deputado LUIZ RIBEIRO

PROJETO DE LEI N° 2.943/00 - do Sr. Neuton Lima - Que "dispõe sobre a produção de aparelhos de OVD."
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO

PROJETO DE LEI N° 3.105/00· do Sr. Marcos Cintra· que "dispõe sobre a obrigatoriedade de advertência sobre a
presença de substâncias potencialmente cancerigenas nos rótulos de produtos para consumo humano ou animal.~

RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS

PROJETO DE LEI N° 3.174100· do Sr. João Herrmann Neto - que "dispõe sobre parãmetros para a frota automotiva
nacional. poUticas para seu desenvolvimento e dá outras providências."
RELATOR: Deputado LUIZ RIBEIRO

PROJETO DE LEI N° 3.206/00 - do Sr. Geraldo Simões - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da informação dos
preços pagos aos produtores rurais, de produtos alimentares de origem agropecuária comercializados pelas
empresas de varejo"
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO

PROJETO DE LEI N° 3.285/00 - do Sr. De Velasco - que "obriga as emissoras de rádio e televisão, bem como os
jornais e revistas a divulgarem mensagem publicitária incentivando a poupança."
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA ...-

PROJETO DE LEI N° 3.508/00 - do Sr. Vicente Caropreso· Que "altera a Lei nO 7.565, de 19 de dezembro de 1986,
Que "dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica", para prever forma de encaminhamento das reclamações dos
usuários do serviço de transporte aéreo e dá outras providências."
RELATOR: Deputado LUIZ RIBEIRO

PROJETO DE LEI N° 3.731/00 - do Sr: Jorge Pinheiro· que "acrescenta parágrafo ao art. 2° de Lei nO 9.870, de 23
de novembro de 1999, que "dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras providências·."
RELATOR: Deputado CLOVIS VOLPI

PROJETO DE LEI N° 3.759/00 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos· que "obriga a manutenção de representante para
atendimento pessoal aos usuários nas cidades que especifica. por parte das empresas administradoras de cartão de
crédito."
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA

PROJETO DE LEI N° 3.783/00 - do Sr. Gessivaldo Isaias - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de funcionamento de
serviço de atendimento telefônico gratuito."
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RELATOR: Deputado GLYCON TERRA PINTO

PROJETO DE LEI N° 4.103/01 • do Sr. Lincoln Portela - que Hdispõe sobre a venda de medicamentos genéricos."
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN

PROJETO DE LEI N° 4.329/01 - do Sr. Luiz Bitlencourt - que "institui o Fundo de Incentivo à Reciclagem de
Resíduos Sólidos e líquidos."
RELATOR: Deputado LUIZ ALBERTO

PROJETO DE LEI N° 4.370/01 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "cria a obrigatoriedade de prestação de garantia
pelos revendedores de veiculas."
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN

PROJETO DE LEI N° 4.467101 - do Sr. Wilson Santos - que "acrescenta parágrafo único ao art. 67 da Lei nO 8.076,
de 11 de setembro de 1990."
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO

PROJETO DE LEI N° 4.569/01 - da Sra. Alcione Athayde - que "dá nova redação ao art. 2° da Lei nO 9.870, de 23 de
novembro de 1999. obrigando o estabelecimento de ensino a divulgar a lista de material escolar quarenta e cinco
dias antes da data final para matrícula."
RELATOR: Deputado TILDEN SANTIAGO

PROJETO DE LEI N° 4.588/01 - do Sr. Henrique Fontana - que "modifica a Lei nO 9.472. de 16 de julho de 1997.
proibindo a cobrança da ligação telerônica interrompida por problemas técnicos e determinando a prévia anuência
da Agência Nacional de Telecomunicações sobre as mensagens disponibilizadas aos usuários pelos prestadores de
serviço de telecomunicações."
RELATOR: Deputado REGIS CAVALCANTE
PROJETO DE LEI N° 4.589/01 - do Sr. Antônio Carlos Konder Reis - que "dispõe sobre os limites e a demarcação
do Parque Nacional de São Joaquim, no Estado de Santa Catarina. e estabelece outras providências."
RELATOR: Deputado PAULO GOUV~A

PROJETO DE LEI N° 4.631101 - do Sr. Max Rosenmann - que "proibe o corte do Pinheiro do Paraná (Araucária
angustifolia)."
RELATOR: Deputado JOSÉJANENE

PROJETO DE LEI N° 4.666/01 • do Sr. Aldo Arantes· que "regulamenta a navegação e a realização de obras no rio
Araguaia."
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS

PROJETO DE LEI N° 4.667/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "cria a concessão de incentivos fiscais para a
recomposição de áreas de preservação permanente e da reserva florestal legal."
RELATOR: Deputado RICARTE DE FREITAS

PROJETO DE LEI N° 4.686101 - do Sr. Luiz Biltencourt - que "toma obrigatória a manutenção de exemplar do
Código de Defesa do Consumidor nos estabelecimentos comerciais e de 'prestação de serviços, e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO

PROJETO DE LEI N° 4.690/01 - do Sr. Wigberto Tartuce • Que "obriga os fabricantes e os importadores de
aparelhos eletro-eletrõnicos a afixar, nos aparelhos por etes fabricados ou importados. selo de advertência sobre o
consumo dos equipamentos em modo de espera."
RELATOR: Deputado SALATIEL CARVALHO

PROJETO DE lEI N° 4.691/01 - do Sr. Wigberto Tartuce - que "acrescenta artigo à Lei n° 6.001, de 19 de dezembro
de 1973, criando multa para a exploração e comercialização de bens localizados em áreas indígenas."
RELATOR: Deputado MILTON BARBOSA

PROJETO DE LEI N° 4.715/01 - do Sr. Antônio Cambraia - que "regulamenta o período de cobertura de Seguros de
Automóveis, com pagamento de prêmios fracionado, em caso de cancelamento antecipado de contrato, e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado GLYCON TERRA PINTO

PROJETO DE LEI N° 4.737/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - Que "modifica o § 1° do art. 19 da Lei nO 6.001, de 19
de dezembro de 1973, que "dispõe sobre o estatuto do índio.... (Apensado: PL 476812001)
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATIO

PROJETO DE LEI N° 4.752/01 - do Sr. Rafael Guerra - que "transforma os Conselhos de Consumidores de que traw
o art. 13 da Lei nO 8.631. de 4 de março de 1993. em Comitês de Conservação de Energia.-
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO
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PROJETO DE LEI N° 4.756101 - da Sra. Ana Corso - que "faculta ao segurado, nos contratos de seguros de
automóveis, a escolha do prestador de serviços de reparos do veiculo sinistrado."
RELATOR: Deputado INÁCIO ARRUDA

PROJETO DE LEI N° 4.782/01 - do Sr, Dr. Hélio - que "modifica a Lei nO 9.472, de 16 de julho de 1997,
determinando que as linhas telefônicas sejam habilitadas apenas para ligações nacionais"
RELATORA: Deputada ANA CATARINA

PROJETO DE LEI N° 4.789/01 - do Sr. Marcos Cintra - que "acrescenta § 6° ao art, 43 e parágrafo único ao art, 72
da Lei nO 8.078, de 11 de setembro de 1990, respectivamente, vedando a negação de crédito ao consumidor sem
que lhe sejam fornecidas as informações que sobre ele constem em cadastros e bancos de dados, e tlpificando
como crime o descumprimento do disposto no § 6° do art, 43 da mesma lei."
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS

PROJETO DE LEI N° 4.790/01 - do Sr. Jair Meneguelli - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de dispositivo
"bivoltagem" nos aparelhos elétricos e eletrônicos de uso doméstico comercializados no território nacional."
RELATORA: Deputada ANA CATARINA

PROJETO DE LEI N° 4.804/01 - do Sr. Edinho Bez - que "dispõe sobre a atividade de empresa emissora de cartão
de crédito. e dá outras providências."
RELATORA: Deputada ANA CATARINA

PROJETO DE LEI N° 4.913/01 - do Sr. Welinton Fagundes - que "acrescenta o inciso I ao § 2° do art, 52 da Lei nO
8.078, de 11 de setembro de 1990, obrigando que conste do contrato de crédito ou financiamento a taxa percentual
diária de desconto aplicável no caso \de liquidação antecipada de débito." (Apensado: PL 5297/2001)
RELATORA: Deputada ANA CATARINA

PROJETO DE LEI N° 4.922/01 - do Sr, Edison Andrino - que "transforma a Reserva Biológica Marinha do Arvoredo
em Parque Nacional Marinho do Arvoredo."
RELATOR: Deputado PEDRO BITTENCOURT

PROJETO DE LEI N° 4,970/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "estabelece a publicação de custos operacionais
de bancos e dá outras providências."
RELATORA: Deputada ANA CATARINA

PROJETO DE LEI N° 5.016/01 - do Sr. João Sampaio - que "estabelece a obrigatoriedade da realização de análise
técnica dos combustlveis (álcool, gasolina automotiva e do óleo diesel) nos postos revendedores e de
abastecimento.n

RELATORA: Deputada ANA CATARINA

PROJETO DE LEI N° 5.041/01 - do Sr. Paulo Marinho - que "altera a lei 4591 de 16 de dezembro de 1964, e a Lei
6766, de 19 de dezembro de 1979, prevendo a manutenção de área verde nos condomínios. residenciais e
parcelamentos urbanos."
RELATOR: Deputado LUIZ BITIENCOURT

PROJETO DE LEI N° 5.133/01 - do Sr. Elias Murad - que "dispõe sobre a responsabilidade de estabelecimentos de
comércio de alimentos sobre a esterilidade dos utensílios empregados em seu preparo e consumo."
RELATOR: Deputado BADU PICANÇO

PROJETO DE LEI N° 5.160/01 - do Sr. Geraldo Magela - que "torna obrigatório a realização de ampla campanha de
informação ao consumidor sempre que ocorrer alterações nas características dos produtos fabricados e definição de

... padronização mínima para produtos similares.." (ApenSél<!():pl. !1~.f).9.(?()01J
RELATOR: Deputado LUIZ RIBEIRO

PROJETO DE LEI ND 5.169/01 • do Sr. José Carios Coutinho - que "decreta a utilização de Embalagem Especial de
Proteção à Criança - EEPC, em medicamentos, saneantes domissanitários e produtos qulmicos ou inflamáveis de
uso doméstico que oferecem risco à saúde,"
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO

PROJETO DE LEI ND 5,220/01 - da Sra. Maria do Carmo Nves - que "altera a redação do art. 43 da Lei 8078, de 11
de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), instituindo a Certidão Negativa de Débitos (CND), a ser
expedida por bancos de dados e cadastros, estabelecendo prazo para correção de registros inexatos e exclusão de
registro de inadimplência regularizada, e instituindo a gratuidade de acesso, retificação e atualização de dados
requeridos pelo consumidor." (Apensado: PL 396612000)
RELATOR: Deputado LUIZ RIBEIRO

PROJETO DE LEI N° 5.223/01 - da Sra. Nair Xavier Lobo - que "altera os incisos I e 11 do art. 26 de Lei n° 8078, de
1990, para aumentar o prazo em que o consumidor tem o direito de reclamar de vicios aparentes ou de fácil
constatação em produtos e serviços,·
RELATOR: Deputado WELlNTON FAGUNDES
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RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO
PROJETO DE lEI N° 5.270/01 - do Sr. Álvaro Dias - (PLS 57/2001) • que "altera o art. 36 do Decreto-Lei 221. de 28
de fevereiro de 1967. que dispõe sobre a proteção e estimulas li pesca e dà outras providências."
RELATOR:De~adoJOS~JANENE

PROJETO DE LEI N° 5.372101 - do Sr. Romel Anizio - que "estabelece normas para proteção à saúde e segurança
dos consumidores do leite longa vida."
Ricarte de Freitas
RELATOR: Deputado REGIS CAVALCANTE

PROJETO DE LEI N° 5.408/01 • do Sr. Aníbal Gomes - que "acrescenta dispositivo ao art. 39 do Código Brasileiro
de Aeronáutica."
RELATOR: Deputado LUIZ RIBEIRO

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Local: Auditório do Espaço Cultural Zumbi das Palmares - Câmara dos Deputados
Horário: 8h30

Realização: - Ministério da Saúde;
• Comissão de Direitos Humanos e Terceira Secretaria da Câmara dos Deputados.

Apoio: - Ministério da Justiça;
- Ministério Público Federal;
- Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça;
- Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS.

SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE O
DIREITO A SAÚDE MENTAL

PROGRAMA

8h30 - Mesa-Redonda: INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA INVOLUNTÁRIA
Coordenação: Ora. Sônia Barros - ASTECIMS

- Dr. PEDRO GABRIEL DELGADO - Ministério da Saúde;
Dr. MARCO ANTÓNIO TEIXEIRA - Procurador-Geral de Justiça - MP/PR;
Dr. MI LTON FREIRE - Representante dos Usuários de Saúde Mental- Instituto Franco Basaglia - IFB

10h - Mesa Redonda: INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. INTERDiÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA
Coordenação: Deputado PAULO ROCHA - Terceiro-Secretário da Câmara dos Deputados

- Deputado MARCOS ROLlM - Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados;
- Dr. HUMBERTO JACQUES - Ministério Público Federal;
- Ora. TÃNIAKOLKER - Superintendência de Saúde do Desipe - RJ;

Representante da Secretária de Estado dos Direitos Humanos· MJ.

14h - Grupo de Trabalho: AÇOES ESTRATI::GICAS A SEREM DESENVOLVIDAS/CONSENSOS MINIMOS SOBRE
FORMAS DE ATUAÇÃO

16h - Discussão e Aprovação Final do Relatório

18h - Encerramento

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA
FEIRA (DIA 26/11/2001)

Substitutivo (Art. 119. 11 li §1°)

AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERAO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE lEI N° 3.741/00 - Executivo Federal - (MSC 165712000) - que "altera e revoga dispositivos da Lei nO
6.404, de 15 de dezembro de 1976. define e estende às sociedades de grande porte disposições relativas à
elaboração e publicação de demonstrações contábeis e dispõe sobre os requisitos de qualificeção de entidades de
estudo e divulgação de princípios. normas e padrões de contabilidade e auditoria como Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público."
RELATOR: Deputado EMERSON KAPAZ

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
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AVISOs

Novembro de 2001

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA·
FEIRA (DIA 26/11/2001)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 2.025/99 - do Sr. Pedro Celso - que "destina cinco por cento do lucro operacional das
empresas que especifica. para o financiamento de obra cinematográfica brasileira de produção independente e dá
outras providências.·
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN

PROJETO DE LEI N° 2.453/00 - do Sr. Robério Araujo - que "acrescenta Inciso IV ao § 2° do art. 13 da Lei nO 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, que "altera a legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas, bem como da
contribuição social sobre o lucro líquido, e dá outras providências·, e inciso VII ao art. 12 da Lei nO 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, que "altera a legislação do imposto de renda das pessoas flsicas e dá outras providências"."
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA

PROJETO DE LEI N° 3.343/00 - do Sr. Dr. Hélio - que "acrescenta parágrafos aos arts. 50 e 91 da Lei nO 9.615, de
24 de março de 1998, que "Institui nOrmas gerais sobre desporto e dá outras providências"."
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ

PROJETO DE LEI N° 4.056/01 - do Sr. Djalma Paes - que "obrigatoriedade de exame preventivo de acuidade
auditiva nos alunos matriculados na 18 série de estabelecimentos de ensino fundamental."
RELATORA: Deputada MIRIAM REID

PROJETO DE LEI N° 4.338/01 - do Sr. Paes Landim - que "denomina Presidente Juscelino Kubitschek a rodovia
BR-020, Brasília-Fortaleza." (Apensado: PL 477512001)
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA

PROJETO DE LEI N° 4.409/01 • do Sr. Julio Semeghini - que "institui o Dia Nacional do Deficiente Auditivo e do
Surdo."
RELATOR: Deputado LUIS BARBOSA

PROJETO DE LEI N° 4.590/01 - do Sr. Antônio Carlos Konder Reis - que "dá ao Aeroporto de Navegantes, no
Estado de Santa Catarina, a denominação de "Aeroporto de Navegantes - Ministro Victor Konder'·...
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS

PROJETO DE LEI N° 4.668/01 - do Sr. José Canos Coutinho - que "estabelece estágio obrigatório remunerado
como condição para a concessão do diploma de médico e o exercicio profissional da Medicina."
RELATOR: DeputadoAGNELO QUEIROZ

PROJETO DE LEI N° 5.130/01 • do Sr. Elias Murad· que "torna obrigatório o uso do café como alimento básico na
merenda escolar."
RELATORA: Deputada ESTHER GROSSI

PROJETO DE LEI N° 5.150/01 - do Sr. Salvador Zimbaldi - que "institui o dia 27 de setembro de cada ano como "Dia
Nacional dos Vicentinos"."

. RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA

PROJETO DE LEI N° 5.197/01 - do Sr. Avenzoar Arruda - que "altera o art. 56 da Lei 9394, de 20 de dezembro de
1996, e revoga a Lei 9192, de 21 de dezembro de 1995." (Apensado: PL 5320/2001)
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA

PROJETO DE LEI N° 5.221/01· do Sr. Paulo Rocha - que "altera o § 1° do art. 48 da Lei 9.394, de 20 de dezembro
de 1996."
RELATOR: Deputado DINO FERNANDES

PROJETO DE LEI N° 5.239/01 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "altera o art. 25 da Lei nO 8.313, de 23 de dezembro
de 1991, que "Restabelece princfpios da Lei 7.505, de 02 de julho de 1986, institui o Programa Nacional de Apoio à
Cultura - PRONAC e dá providências", estabelecendo obrigações aos projetos culturais relacionados com a
produção cinematográflca e as artes cênicas."
RELATORA: Deputada MARISA SERRANO

PROJETO DE LEI N° 5.246/01 • do Sr. Bispo Rodrigues. que "dispõe sobre a inclusão da questão da "violência
contra a mulher" como parte dos temas transversais integrantes dos parâmetros curriculares nacionais."
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI
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PROJETO DE LEI N° 5.274/01 - do Sr. Pompeo de Mattos - que "Institui o Programa de Refinanciamento do Crédito
Educativo RECREDUC."
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI

PROJETO DE LEI N° 5.292101 - do Sr. Fernando Ferro - que "declara o dia 26 de janeiro data histórica significativa e
integrante do calendário nacional." (Apensado: PL 5326(2001)
RELATOR: Deputado IVAN PAIXÃO

PROJETO DE LEI N° 5.300/01 - do Sr. Alvaro Dias - (PLS 94/2001) - que "institui o Dia Nacional do Cientista Social
.e dá outras providências."
RELATOR: Deputado NELO RODOLFO

PROJETO DE LEI NO 5.324/01 - do Sr. Chico Sardelli - que "institui o dia 12 de setembro como o Dia do Presidente
da República, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOEL DE HOLLANDA

PROJETO DE LEI N° 5.341/01 - do Sr. João Eduardo Dado - que "altera a redação da incisa IV, do art. 62, da lei
9615, de 24 de março de 1998."
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ

PROJETO DE LEI N° 5.387/01 - da Sra. Nair Xavier Lobo - que "dispõe sobre a leitura da Blblia nos
estabelecimentos de ensino fundamental."
RELATORA: Deputada MIRIAM REID

PROJETO DE LEI N° 5.565/01 - do Sr. Lúcio Alcântara - (PLS 187/2001) - que "denomina "Barragem Padre Cicero"
a Barragem do Castanhão, no Estado do Ceará."
RELATOR: Deputada RAIMUNDO GOMES DE MATOS

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA·
FEIRA (DIA 26111/01)

Projeto de Lei (art. 119, I e § 1°)

A • Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária (art. 54):

PROJETO DE LEI N° 1.864-8/96 - do Sr. Delfim Netto - que "dispõe sabre a instalação e a funcionamento da
Estação Aduaneira Interior e dá outras providências ".
RELATOR: Deputado JOÃO COSER

PROJETO DE LEI N° 4.476-A/01 - do Sr. Nelson Marchezan - que "acrescenta incisos aos arts. 10 e 11 da Lei nO
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 'Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional" e dá outras
providências' ".
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA

B • Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 1.407-N99 - do Sr. Glycon Terra Pinto - que "dispõe sobre a prestação de serviços pelas
instituições bancárias privadas e públicas, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES·-

PROJETO DE LEI N° 2.438-AlOO - da Sra. Nair Xavier Lobo - que "dispõe sobre a aplicação de parcela dos
recursos das disponibilidades financeiras do Funda de Amparo ao Trabalhador no financiamento da
desenvolvimento do turismo nacional".
RELATOR: Deputado JOÃO EDUARDO DApO

PROJETO DE LEI N° 4.236-Al01 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "dispõe sobre incenüvos para a atividade
turística to.

RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS FONSECAJR.

PROJETO DE LEI N° 4.806-AlOl - do Sr. Clementino Coelho - que "acrescenta artigo à Lei nO 9.433, de 8 de janeiro
de 1997, com a finalidade de destinar parte dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos
para o financiamento de projetos destinados a garantir o fornecimento perene de água potável a populações rurais
do Semi-árido da Nordeste lO.

RELATOR: Deputado MUSSA DEMES
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PROJETO DE LEI N° 4.916-Al01 - do Sr. Dino Fernandes - que "dispõe sobre o pagamento de divida da pessoa
física para com o Poder Público na forma que especifica e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELlNO
PROJETO DE LEI N° 5.193/01 - do Sr. Pompeo de Mattos - que "isenta do pagamento de ICMS para a aquisição de
veículos automotores, feita pelos Poderes Públicos Municipais, destinado a equipar as guardas municipais ".
RELATOR: Deputado EDINHO BEl

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE

SEMINÁRIO "FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS POBLICOS"

Local: Auditório Nereu Ramos
Horário: 09h às 17 horas

9 às 10h

Painel: Os Sistemas Efetivos de Controle dos Recursos Públicos

Coordenador: Deputado Márcio Reinaldo Moreira

Expositores:

Dr. Antonio Ramos Machado - Secretaria do Tesouro Nacional;
Dr. Célio de Vasconcelos - Secretaria Federal de Controle/MF;
Sr. Ariel Cecílio Garces Pares - Secretaria de Planejamento e Investimentos do MPOG.

10h30 às 11h30

PAINEL: "Democratização da Informação no Controle dos Recursos Públicos"

Expositores:

Deputado Wellington Dias - Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos
Deputados;

. Senador Amir Lando - Presidente da Comissllo de FIscalização e Controle do Senado Federal;
Senador José Eduardo Dutra.

Local: Plenário 03
Horário: 1Oh30 às 11 h30

Painel: Articulação de Redes de Fiscalização 8 Controle do Processo Orçamentário e Financeiro

Coordenador: Deputado Max Mauro

.... expositores:

Dr. Mário Falcão Pessoa - Diretor de Gestão do Sistema de Controle Interno da SFC/MF;
Ora. Salene P. Perez Nunes - Secretaria de Loglstica e Tecnologia da IntormaçãolMPOG.
Representante da Fundação Getúlio Vargas

Horário: 10h30 às 11h30
Local: Plenario 04

Painel: Formação e Capacitação de Funcionários para a Ética no Setor Público: Eficiência e
Eficácia no Uso de Recursos Públicos

Coordenador: Deputado Expedito Júnior

Expositores:
Jornalista Márcio Moreira Alves;
Ora. Regina Silvia Viotto Monteiro Pacheco - Escola Nacional de Administração Pública - ENAP;



Novembro de 20(H DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 22 59777

Dr. João Gomes Gonçalves - Diretor Geral Adjunto da ESAF.

Local: Plenário 05
Horário: 1Oh30 às 11h30

Painel: Fiscalização e Controle da Aplicação dos Recursos Públicos na Seguridade Social:

Coordenador: Deputado Agnelo Queiroz

Expositores:

Dr. Elias Jorge - Conselho Nacional de Saúde;
Dr. Mário Lobato - Médico Auditor do Ministério da Saúde;
Prof' Clair Caslilhos - Membro do Conselho Consultivo do Clemea;
Dr. Valdir Agaplto Teixeira - Diretor de Auditoria da Area Social da SFC do Ministério da Fazenda;
Dr. Antonio Rodrigues de Sousa Neto - Vice-Presidente de Assuntos Parlamentares da Anfip;
Dr. Fernando Conde Medeiros - Representante do Banco do Brasil.

Local: Plenário 06
Horário: 1Oh30 às 11h30

Painel: Fiscalização e Controle da Aplicação dos Recursos Públicos em Educação

Coordenador: Deputado Gilmar Machado

Expositores:

Dr. Américo Martins. Coordenador-Geral de Auditoria dos Programas da Area de Educação Básica da SFC/MF;
Ora. Karla Motta Klffer de Moraes - Coordenadora de Projetos e Instalações Escolares do Programa Fundo Escola 
Diretor-Geral do Programa FundescolalMEC;
Or. João Pinto Rabelo Júnior - Representante do Banco do Brasil;
Dr. Adeum Hilário Sauer - Presidente Nacional da União dos Dirigentes Municipais de Educação - Undime;
Dr. Francisco das Chagas Fernandes - Secretário de Relações Internacionais da Cnte;
Representante da Associação Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - Andes.

Local: Plenário 07
Horário: 10h30 às 11h30

Painel: Controle Social dos Recursos Públicos

Coordenador: Deputado Maroos de Jesus

Expositores:

Dr. Arimatéia Dantas - Representante da Força Tarefa Popular;
Dr. Luis Henrique Beust - Representante da Comunidade Bahá'i;
Or. Adernar Bertucci - Representante da Cáritas Brasileira;
Dr. Manoel Soares Cutrim Filho - Representante do Movimento Evangélioo Progressista;
Representante do Inesc;
Representante do Ibase;
Praf. Fernando Antônio Resende da Silva -Fundação Getúlio Vargas.

Local: Plenário oa
Horário: 10h30 às 11h30

PAINEL: Experiências Brasileiras de Fiscalização e Controle dos Recursos Públicos

Coordenador: Deputado Pedro Celso

Expositores:

Dr. Alexandre Paiva Damasceno - Diretor da Coordenação Especial do Interlegis;
Dr. Adriano Martins - Representante do Centro de Assessoria do Assuruá • CM (Bahia);
Ora. Iracilda Braga - Representante do Coletivo de Políticas Públicas do Piaui;
Sr. Jean Marie Vandamme - Representante da Escola Quilombo dos Palmares - EQUIP (Pernambuco);
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Dr. Sebastião lejota - Presidente da Unale;
Dr. José Alves de Sena - Presidente da Diretoria Executiva da Unacon;
Ora. Eliana Magalhães Graça· Assessora Parlamentar doCfemea;
Dr. James Nicolau Matos - Secretário Executivo da CNM;

Local: Auditório Nereu Ramos
Horário: 14 às 16h

PLENÁRIA FINAL: Diretrizes e Bases para o Plano Nacional de Fiscalização Cidadã

Coordenador: Deputado Wellington Dias

Expositor:

Dr. Roberto Piscitelli - Representante do Conselho Federal de Economia;

Horário: 16:30
Encerramento

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

AVISOS

PROPOSiÇÃO SUJEITO A RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA
(DIA 26111/01)

AS PROPOSIÇ()ES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

Substitutivo (Art. 119, 11 e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 413-A/99-da Sr"Ângela Guadagnin que "Acrescenta inciso ao art. 129 da Lei nO 8.213. de
24 de julho de 1991".

Decurso 38 sessão
Última sessão: 23111101 ~

Substitutivo (Art. 119, 11 e § 1°)

PROJETO DE- LEI N° 2.41 0/00 -- do Eduardo' Barbosa que "dispôe'sobre a obrigatortedade das Institúiçôes -
financeiras e bancárias se equiparem tecnologicamente para prestar atendimento à população portadora de
deficiência".RELATORA: Deputada UDIA aUINAN

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO
PÚBLICO

AVISO DE PRAZO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA·
FEIRA (DIA 26/11/2001)

Projeto8 de Lei (Art. 119,1 e §1°)
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PROJETO DE LEI N° 3.066-AJOO - do Sr. Jovalr Arantes • que "regulamenta a profissão de caminhoneiro
RELATOR: Deputado CANDINHO MATTOS

PROJETO DE LEI N° 4.410·AJ01 • do Sr. Gonzaga Patriota - que "dispõe sobre a regulamentação do exerclcio da
profissão de Musicoterapeuta."
(Apensado: Pl4.827/01)
RELATOR: Deputado EVANDRO MILHOMEN

PROJETO DE LEI N° 4.754101 - do Sr. Gilberto Kassab • que "altera o art. 1° da Lei nO 1.411, de 13 de agosto de
1951, que 'dispõe sobre a profissão de Economista', para estender essa designação aos profissionais de outras
áreas portadores de diploma de Doutor em Economia."
RELATOR: Deputado FREIRE JÚNIOR

PROJETO DE LEI N° 4.991/01 - do Sr. Ricardo Ferraço - que "altera a Lei nO 3.268, de 1957, que "dispõe sobre os
Conselhos de Medicina, e dá outras providências"."
RELATOR: Deputado FREIRE JÚNIOR
PROJETO DE LEI N° 5.064/01 - da Sra. Jandira Feghali - que "dispõe sobre a regulamentação do exerclcio
profissional do Geofísico e dá outras providências."
RELATOR: Deputado FREIRE JÚNIOR

PROJETO DE LEI N° 5.329/01 - do Senado Federal- (PLS nO 23612000) • que "altera os art. 11 e art. 16, da Lei
6.530, de 12 de maio de 1978, para dispor sobre a eleição dos conselheiros nos Conselhos RegionaIs de Corretores
de Imóveis e fixar valores máximos para as anuidades devidas pelos corretores a essas entidades, e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: f·sessão
Última Sessão: 29/11/01

Substitutivo (Art. 119, 11 8 §1°)

AS PROPOSiÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N" 3.515/00 -do Sr. Rubens Furlan . que "altera a redação dos arts. 54 e 55da Consolidação das
Leis do Trabalho • CLT, aprovada pelo Decret<Hei nO 5.452, de 1° de maio de 1943."
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI N° 4.635/01 . do Senado Federal - (PLS nO 225/2000) - que "acrescenta dispositivos à Lei nO
7.998, de 11 de janeiro de 1990, para conceder o beneficio do seguro-desemprego aos trabalhadores que
especifica. e dá outras providências." (Apensado: PL 5.03412001)
RELATOR: Deputado ALMEIDA DE JESUS

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR DO DIA 26111/2001

Projetos de Lei (art. 119, I, do RICO)

PROJETO DE LEI N° 3.282/97 • do Sr. Severino Cavalcanti - que "denomina a BR·232 Rodovia Frei DamilJo e
determina outras providências".



59780 Quinta-feira 22 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS

RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA

Novembro de 2001

PROJETO DE LEI N° 2.89S-AlOO - do Sr. De Velasco - que "dispôe sobre a concessão de gratuidade ao Policial
Militar no sistema de transporte público coletivo rodoviário Interestadual".
RELATOR: DeputadoARY KARA

PROJETO DE LEI N° 3.905/00 - do Sr. Márcio Matos - que "acrescenta dispositivo ao Código de Trânsito Brasileiro,
definindo o posicionamento do tubo de descarga dos velculos que menciona".
RELATOR: Deputado MAURO LOPES

PROJETO DE LEI N° 3.9B8/00 - do Sr. Pedro Celso - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da adaptação de veiculos
de transporte público coletivo terrestre e aéreo para a condução da deficientes fisicos especiais".
RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO

PROJETO DE LEI N° 5.119/01 - do Sr. Jaques Wagner - que "denomina Rodovia Milton Santos a BR-242 (Bahia
Brasllia), que atravessa a Chapada Diamantina e o oeste baiano' (apensado o PLno 5.174/01).
RELATOR: Deputado MANOEL VITÓRia

PROJETO DE LEI N° 5.173/01 - da Sra, Nair Xavier Lobo - que "dispõe sobre o desconto de cinqüenta por cento
para estudantes do ensino médio e !iuperior no transporte público ooletivo rodoviário interestadual de passageiros",
RELATOR Deputado CHICO DA PRINCESA

PROJETO DE LEI N° 5.3B1/01 - do Sr. Oliveira Filho· que "obriga as Empresas de Transporte Coletivo de todo
Território Nacional. em cidades com mais de 70.000 habitantes a equiparem seus veiculos com serviço de som. para
que avisem aos usuários o nome de cada parada. para Que deficientes visuais e até mesmo pessoas que não
conheçam o local desçam no local certo. evitando assim o que mais ocorre no dia-a-dia: deficientes visuais perdidos
por descerem antes ou depois das paradas desejadas",
RELATOR: Deputado OSCAR ANDRADE

PROJETO DE LEI N° 5.390/01 - do Sr. Ivan Paixão - Que 'denomina Rodovia Padre Pedro o trecho da rodovia BR
235 entre Aracaju e a divisa SElBA".
RELATOR: Deputado SÉRGIO REIS

PROJETO DE LEI N° 5.395/01 - do Sr. Rlcarte de Freitas - Que 'dispõe sobre a segurança armada para a proteçlio
de passageiros em veiculas oolelivos de transporte rodoviário interestadual, intermunicipal e urbano".
RELATOR: Deputado PEDRO FERNANDES

PROJETO DE LEI N° 5.488/01 - do Senado Federal (PLS N° 445/99) - Que "acrescenta dispositivos à Lei nO 9.503.
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, estabelecendo condições para o
parcelamento de multas por infração de trânsito" (apensados os PLs. nOs. 3.838/00.4.155/01.4.504/01,4.651/01 e
5.423/01). .
RELATOR: Deputado ILDEFONÇO CORDEIRO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 1· sessão
Última sessão: 29/11/01

Substitutivo (art. 119.11. do RICO)

···ASPROPOS/Ç(jES"ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDA'SAPRESENTAbAs ·POR·MEMBROS·IJESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 2.050/99 - do Sr. r::nio BaccJ - Que 'altera velocidade para motocicletas onde não exista
sinalização e dá outras providências" (apensados os PLs. nOs 2.057/99. 2.305/00 e 2.332100).
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE

11- COMISSÕES TEMPORÁRIAS
111- COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (8 DIAS)

Decurso: 3° dia
Último Dia: 28111/2001
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO referente ao Subtitulo 20.607.0379.1836.0047 - Construção da Obras de
Infra-Estrutura de Irrigação de Uso Comum - Projeto Várzea de Souza no Estado da Paralba, da Unidade
Orçamentária 53.101 - Ministério da Integração Nacional, listado no Quadro V anexo il Lei nO 10.171, de 05 de
janeiro de 2001.
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS

(Encerra-se a sessão às 20 horas e15 minutos.)
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 10, item I,

alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de 1990,

RESOLVE conceder exoneração, a pedido, de acordo com

os artigos 33, item I, e 34 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a

DINAURA GOMES DE ASSIS NOGUEIRA, do cargo da Categoria Funcional

de Analista Legislativo· atribuição Técnico em Documentação e Informação

Legislativa, Padrão 37, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de

27 de setembro de 2001.

Câmara dos Deputados, em 21 de novemb TO

k "-.

'CIONEV S'_i~

de 2001.

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo :0, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo

35, item l, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, RITA DE

CASSIA FROZ DA SILVA, ponto nO 114.725, do cargo de Assistente

Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do Segundo

Suplente dos Secretários.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 21 de novembro

r~NE~
residente J

de 2001.
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o PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item I, allnea na", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo

35, item r, da Lei na 8.112, de 11 de dezembro de 1990, SAULO

PEREIRA SOARES, ponto na 114.874, do cargo de Assessor Técnico

Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, que exercia no Gabinete do Segundo Suplente dos

Secretários.

<:AMARA DOS DEPUTADOS, em 21 de novembro de 2001.

i
'
~

'CIO NEVEpr'Sid.n~
'"

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuiçOes que lhe confere o

artigo 10, item l, alinea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE dispensar, de acordo com o artigo

35, item l, da Lei na 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ABNER

AlUU DE: ABREU, ocupante de cargo d.a Categoria Funcional de

A.Tlalista Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão

45, ponto na 2.555, da função comissionada de Assistente

Técnico, FC-06, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

que exercia na Diretoria Administrativa, a partir de 10 de

nove~rc do corrente ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 21 de novembro

ft
(~ ?(C-A.5. .

CIO NEVES
Presidente

de 2001.
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....
O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item I, allnea "a", do Atá da Mesa nO 205, de 28 de

jur.ho de 1990,

RESOLVE dispensar, de acordo com o artigo

35, item I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARCOS

ANTÔNIO DA SILVA MARINHO, ocupante de cargo da Categoria

Funcional de Analista Legislativo atribuição Técnica

Legislativa, Padrão 45, ponto n° 3.896, da função comissionada

de Assistente de Comissão, FC-05, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, que exercia na Coordenaçào de Comissões

Permanentes, do Departamento de Comissões, a partir de 1° de

novembro do corrente ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 21 de noVembro de 2001.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item r, alí.nea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE dispensar, de acordo com o artigo

35, item r, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, OSMAR

GOND~ D~ JúNcrOR, ocupante de cargo da Categoria Funcional

de Analista Legislativo - atrib..:ição Analista de Informática

Legislativa, Padrão 36, ponto nO 5.234, da função comissionada

de Chefe da Seção de Apoio à Implementação do Modelo de Dados,

FC-05, do Quadro de Pessoal da C~mara dos Deputados, que

exercia na Coordenação de Modelagem e Administração de Dados,

do Centro de Informática, a partir de l° de novembro do

corrente ano.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 21 de novembro

~• O NEVESre'iden~

de 2001.
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

go,artigona forma donomear,

artigo lQ, item I, alínea -a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,
RESOLVE

item rr, da Lei nO 8.112, citada, ELIANE FERROU DE ARAÚJiO para

exercer, no Gabinete do Lider do Partido Liberal, o cargo de

Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-1S, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 2° do Ato

da Mesa nO 02, .de 24 de fevereiro de 1999.

<:AMARA DOS DEPUTADOS, em 21 de novembro de 2001.

~~f!y10 NEVES
residente

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições qUe lhe confere o

artigo l°, item I, alínea ftaR, do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro

de 1990,
RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°,

item II, da Lei nO 8.112, citada, RITA DE CASSIA FROZ nA SILVA

para exercer, no Gabinete do Segundo Suplente dos Secretários,

o cargo de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo l° do Ato

da Mesa nO 05, de 24 de fevereiro de 1999.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em de novembro de 2001.
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DEPUTADOS,

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

no uso das atribuições que lhe confere o

nomear, na forma do artigo 9°,

artigo 1°, item I, alínea Da", 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 11, da Lei n° 8.112, citada, SAULO PEREIRA SOARES para

exercer, no Gabinete do Segundo Suplente dos Secretários, o

cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da

Mesa nO 7í, de 11 de dezembro de 1997.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 21 de novembro de 2001.

J~if• CIO NEVES
Presidente

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

designar por acesso, na forma do

artigo l°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,
RESOLVE

artigo 13 da Resolução nO 21, de 04 de novembro de 1992, ABNER

AlUO DE ABBBtJ, ocupante de cargo da Categoria Funcional de

Analista Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão

45, ponto nO 2.555, para exercer, a partir de 1° de novembro

do corrente ano, na Diretoria Administrativa, a função

comissionada de Assessor Técnico, FC-07, do Quadro de Pessoal

da Camara dos Deputados, criada pelo artigo 1° do Ato da Mesa

nO 37, de 30 de maio de 2000.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 21 de novembro

~
.

V
1:0 NEVESpre.idente~

de 2001.
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DEPOTADOS I no uso das at.J::iliuiçlles que lhe canf.eJ::e o

designar por acesso, na forma do

artigo l°, item I, alinea -a P , do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990,
RESOLVE

artigo 13 da Resolução n° 21, de 04 de novembro de 1992,

CARLOS WAGNER KlRAIS SOARES, ocupante de cargo da Categoria

Funcional de Técnico Legislativo atribu~ção Assistente

Administrativo, Padrão 28, ponto n° 5.807, para exercer, a

partir de 11 de outubro do corrente ano, no Gabinete do Líder

do Partido Social Trabalhista, a função comissionada de

Assistente de Gabinete, Fe-OS, do Quadro de Pessoal da Câmara

dos Deputados, criada pelo artigo 2° do Ato da Mesa nO 02, de

24 de fevereiro de 1999.
CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 21 de novembro de 2001.

A
~;)
IONEVES~

. Presidente (

O PBESIDEN'rE DA CÂMàRA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1", item I, alinea lI 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 designar por acesso, na forma do

artigo 13 da Resolução nO 21, de 4 de novembro de 1992, MARIA

WALÉRIA MOREIRA BORGES, ocupante de cargo da Categoria

Funcional de Analista Legislativo atribuição Técnica

Legislativa, Padrão 45, ponto n° 4.212, para exercer, a partir

de l° de novembro do corrente ano, na Coordenação de Comissões

Permanentes, do Departamento de Comissões, a função

comissionada de Assistente de Comissão, FC-DS, do Ouadro de

Pessoal da C~ra dos Deputados, criada pelo artigo l° do Ato

da Mesa nO 31, de 30 de maio de 2000.

cAMARA DOS DEPUTADOS,' em 21 de novembro de 2001.

" O
CIO NEVES~

Pt:esidente (
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuiçêles que lhe confere o

-
artigo l°, item I, alínea na", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,
RESOLVE designar por acesso, na forma do

artigo 13 da Resolução nO 21, de 04 de novembro de 1992, O~

GONDXN DANTAS JÚNIOR, ocupante de cargo da Categoria Funcional

de Analista Legislativo - atribuiçao Analista de Informática

Legislativa, E'adrao 36, ponto 0°5.234, para exercer, a partir

de l° de novembro do corrente ano, na Diretoria

Administrativa, a função comissionada de Assistente Técnico,

FC-06, do Quadro de Pessoal da CArnara dos Deputados, criada

pelo artigo l° do Ato da Mesa nO 37, de 30 de maio de 2000.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 21 de novembro de 2001.

A
/
~

CIO NEVESpreSi~
.....

O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das at"ribuições que lhe confere o

designar ELIZETE FERREIRA GONÇALVES,RESOLVE

artigo l°, item I, alínea na", do Ato da Mesa nO 205, de 2a de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro

de 1990,

ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista

Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, ponto

n° 3.202, IA substituta do Chefe de Gabinete, FC-Oa, no

Gabinete do Líder do Governo no Congresso Nacional, do Quadro

de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos

eventuais, a partir de 09 de novembro do corrente ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 21 de novEUllbrQ de 2001.
~

CION~
preside-~t~- J
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A-

O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que· lhe confere o

artigo l°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, observado o disposto no artigo 38 da Lei n°

8.112, de 11 de dezembro de 1990,

RESOLVE designar MARIA DO SOCORRO DE

CARVALHO ~TOS, ocupante de cargo da Categoria Funcional de

Analista Legislativo atribuição Técnico em Material e

Patrimônio, Padrão 45, ponto nO 4.289, 2 8 substituta do

Diretor, FC-07, na Coordenação de Almoxarifado, do

Departamento de Material e Patrimônio, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir

de 12 de novembro do corrente ano.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 21 de novembro de 2001.
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COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

51 8 LEGISLATURA - 38 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA

Ata da vigésima terceira reunião ordinária re
alizada em 21 de novembro de 2001

Aos vinte e um dias do mês de novembro de
dois mil e um, às dez horas e quarenta minutos, no
Plenário 16 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados,
reuniu-se ordinariamente a Comissão de Minas e
Energia, sob a Presidência do Deputado Francisco
Garcia estando presentes os Senhores Membros
Titulares, Deputados Salvador Zimbaldi e Antônio
Feijão, Vice-Presidentes, Deputados Airton Dipp,
Antônio Jorge, Clementina Coelho, Gervásio Silva
Gilberto Kassab, Ivânio Guerra, José Carlos Aleluia,
José Janene, Juquinha, Luciano Zica, Luiz Sérgio,
Marcos Lima, Moreira Ferreira, Paulo Feijó e Vadão
Gomes e os Senhores Membros Suplentes,
Deputados João Almeida, Luiz Alberto, Luiz
Piauhylino. Márcio Fortes, Olímpio Pires, Pedro
Bittencourt, Raimundo Gomes de Matos, Romel
Anfzio. Deixaram de registrar suas presenças os
Senhores Membros Titulares, Deputados Carlos
Alberto Rosado, Fernando Ferro, João Colaço, José
Aleksandro, Nicias Ribeiro e Rose de Freitas.
Abertura: O Senhor Presidente declarou aberta a
reunião para eleição do Presidente da Comissão, na
forma do artigo 40, parágrafo primeiro, do Regimento
Interno. e, na forma do mesmo dispositivo regimental.
caput, assumiu a Presidência dos trabalhos. O
Senhor Presidente esclareceu que, conforme o artigo
r do Regimento Interno, a eleição dos membros da
Mesa far-se-ia por escrutínio secreto, exigida maioria
absoluta de votos, em primeiro escrutínio, e maioria
simples, em segundo escrutínio, presente a maioria
absoluta dos Deputados. O Senhor Presidente pediu
a compreensão dos Senhores Deputados para que
permanecessem em Plenário até o término da
reunião, uma vez que, empossado o novo Presidente
da Comissão, proceder-se-ia à apreciação da Pauta
n° 24. A Mesa deu como registrada a indicação do
Deputado Salvador Zimbaldi, pelo PSDB/SP, para
Presidente. O Senhor Presidente informou que a
chamada seria nominal, por partido, e que. à medida
em que fossem chamados, os Senhores Deputados
assinariam a folha de votação e, de posse da
sobrecarta, dirigir-se-iam ao local de votação para
selecionar as cédulas, colocá-Ias no envelope e

depositá-Ias na urna. O Senhor Presidente
esclareceu que os Membros Suplentes só seriam
chamados em caso de ausência dos Membros
Titulares dos respectivos partidos, observada a
ordem das assinaturas na lista de presença. O
Senhor Presidente convidou o Deputado Luciano
Zica para auxiliar os trabalhos, na qualidade de
Secretário, e proceder à chamada nominal. Votaram
os Senhores Deputados Salvador Zimbaldi, Francisco
Garcia, Gervásio Silva, Gilberto Kassab, Ivânio
Guerra, Antônio Feijão, Marcos Lima, Luciano Zica,
Vadão Gomes, Airton Dipp, Luiz Piauhylino, Luiz
Alberto, José Janene, Juquinha e Antônio Jorge.
Encerrada a votação, o Senhor Secretário procedeu à
escrutinação, verificando a coincidência entre o
número de votantes e de sobrecartas, tendo sido
apurados quinze votos. O Senhor Presidente
proclamou, então, o resultado, declarando eleito o
Deputado Salvador Zimbaldi, com quinze votos
favoráveis e, em seguida, convidou-o para assumir a
Presidência, declarando-o empossado. O Deputado
Salvador Zimbaldi assumiu a Presidência dos
trabalhos e agradeceu o apoio recebido. Não havendo
quem quisesse fazer uso da palavra, o Senhor
Presidente passou ao exame da Ata da Vigésima
Segunda Reunião Ordinária, realizada no último dia
sete. O Deputado Luciano Zica requereu a dispensa
da leitura da ata. Em votação o requerimento, foi
dispensada a leitura. Em seguida, o próprio Deputado
Luciano Zica requereu a verificação da votação desse
requerimento. Procedida à verificação, apurou-se o
quorum necessário com treze votos SIM ao
requerimento. Dispensada a leitura e não tendo
havido discussão, o Senhor Presidente procedeu à
votação da Ata. que foi aprovada por unanimidade.
Expediente: O Senhor Presidente comunicou ao
Plenário da Comissão que, no último dia sete, haviam
sido designados os Deputados Luciano Zica Relator
do Projeto de Lei nO 5.147, de 2001, do Senhor
Clementino Coelho, que "Dispõe sobre o
florestamento das margens dos reservatórios de
hidrelétricas", e Clementino Coelho, Relator do
Projeto de Lei n° 5.210, de 2001, do Senado Federal,
que "Cria o Programa de Incentivos e Energias
Renováveis - PIER, e dá outras providências. Ordem
do Dia: 1) Requerimento - Do Sr. Fernando Ferro 
que "requer a realização de Audiência Pública para o
debate das questões afetas à construção de polfticas
públicas e de segurança para utilização da energia
nuclear pelo Brasil". O Deputado Luciano Zica
solicitou a subscrição do Requerimento, que foi
concedida pelo Senhor Presidente, e, em seguida, fez
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Ata da décima sexta reunião ordinária reali
zada em 21 de novembro de 2001

Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte e
um de novembro de dois mil e um, no Plenário 3, Ane
xo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se ordinaria
mente a Comissão de Legislação Participativa, com a
presença dos Deputados Luiza Erundina - Presiden
te; Ricardo Ferraço - Vice-Presidente; Avenzoar Arru
da, Feu Rosa, João Castelo, Udia Quinan, Lincoln
Portela, Márcio Matos, Silas Brasileiro e Vicente Arru
da, titulares; Edir Oliveira, IIdefonço Cordeiro, Jorge
Pinheiro, Jurandil Juarez, Luiz Ribeiro, Marcus Vicen
te e Teté Bezerra, suplentes. Deixaram de registrar
suas presenças os Deputados Agnelo Queiroz, Antô
nio Jorge, Armando Monteiro, Benito Gama, Bonifá
cio de Andrada, Costa Ferreira, Edmar Moreira, Gas
tão Vieira, Jaime Martins, João Colaço, João Maga
lhães, João Paulo, José Thomaz Nonô, Ney Lopes,
Pedro Bittencourt, Pompeo de Mattos, Professor Lui
zinho, Rodrigo Maia e Zulaiê Cobra. Ata: Após decla
rar abertos os trabalhos, a Senhora Presidente pas
sou ao exame da Ata da décima quinta reunião ordi
nária, cuja leitura foi dispensada, por solicitação do
Senhor Deputado Márcio Matos, em virtude de, ante
riormente, haver sido distribufda cópia aos membros
da Comissão. Em discussão e votação, a Ata foi apro
vada unanimemente. Expediente: 1) Of/Gab/Pr.AlN°
222/2001, do Deputado Pastor Amarildo, comunican
do assunção da Secretaria de Indústria e do Comér
cio do Estado do Tocantins no dia 5 do corrente mês.
2) Otrcio n° 1.472-L-PFU2001, do Deputado Inocên
cio Oliveira, Uder do Bloco Parlamentar PFL-PST, co
municando que os Deputados Gerson Gabrielli e
Costa Ferreira permutam a vaga que ocupam de
membro titular e suplente, respectivamente, na Co
missão Permanente de Legislação Participativa. 3)
Ofício n° 570/01 , do Deputado Odelmo Leão, Uder do
PPB, indicando o Deputado Marcus Vicente para inte-
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O encaminhamento da votação. Em votação, foi forma do artigo 117, caput e § 1°, do Regimento
aprovado unanimemente o Requerimento. Interno da Câmara dos Deputados, encaminhar a
Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva Pelas votação. Procedida à votação, o Requerimento foi
Comissões: Prioridade: 2) Projeto de Lei n02.253/99 - aprovado por unanimidade. Encerramento: O Senhor
do Sr. Sérgio Novais - que "acrescenta parágrafo ao Presidente encerrou a reunião às onze horas e
art. 23 da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, cinqüenta e sete minutos. E, para constar, eu, Damaci
que 'Dispõe sobre o regime de concessão e Pires de Miranda, Secretária, lavrei a presente Ata,
permissão da prestação de serviços públicos previsto que, depois de aprovada, será assinada pelo Senhor
no art. 175 da Constituição Federal e dá outras Presidente e encaminhada à publicação no Diário da
providências." Relator: Deputado Paulo Feijó. Câmara dos Deputados. Deputado Salvador
Parecer: contrário. Foi concedida vista ao Deputado Zimbaldi, Presidente.
Fernando Ferro, em oito de junho de dois mil. O
Deputado Paulo Feijó procedeu à leitura do seu
parecer. O Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Autor, Deputado Sérgio Novais, para pronunciar-se
sobre a matéria. Discutiram a favor do Projeto os
Senhores Deputados Luciano Zica e Luiz Sérgio.
Manifestaram-se contrários os Senhores Deputados
Juquinha e Gervásio Silva. Em votação, foi aprovado
o parecer do Relator, contra os votos dos Deputados
Lufz Sérgio, Luciano Zica e Airton Dipp. 3) Projeto de
Lei n° 4.751/01 - do Sr. Rafael Guerra - que "cria os
Comitês Internos de Racionalização do Consumo de
Energia - CIRCE." Relator: Deputado Paulo Feijó.
Parecer: favorável. Foi concedida vista ao Deputado
Francisco Garcia, em sete de novembro de dois mil e
um, que apresentou voto em separado. O Deputado
Francisco Garcia procedeu à leitura do seu parecer.
Manifestaram-se a favor da matéria os Deputados
Luciano Zica Luiz Sérgio e Rafael Guerra.
Manifestaram-se contrários à proposição os
Deputados Marcos Lima, Moreira Ferreira e Francisco
Garcia. Em votação, foi aprovado o parecer do
Relator, contra os votos dos Deputados Marcos Lima,
Moreira Ferreira e Francisco Garcia. Requerimento:
Do Senhor José Janeneque "Requer a convocação
do Presidente do Sindicombustrveis do Estado do
Paraná, Valter Sasso, do Procurador da República no
Paraná, Mário Ferreira Leite, do Promotor da Justiça
do Paraná, Roberto Tonon, e do Presidente da
ARCOM - Associação dos Revendedores de
Combustrvel, Sr. Ariovaldo Ferraz Arruda para falar a
respeito das investigações sobre formação de cartel
na venda de combustível, no Estado do Paraná, que
culminaram com a decretação de prisão preventiva
de pelo menos sete donos de postos de combustível
na cidade de Londrina". Este Requerimento foi
inclufdo em pauta por força de outro Requerimento,
apresentado com apoiamento de treze membros, na
forma do artigo 52, § 5°, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados. O Senhor Presidente
facultou a palavra ao Autor do Requerimento para, na



Ata da 1911 reunião, realizada em 21 de no
vembro de 2001

Aos vinte e um dias do mês de novembro de
dois mil e um, às quatorze horas e quarenta e cinco
minutos, no Plenário 8 do Edifício Luís Eduardo Ma
galhães - Anexo II da Câmara dos Deputados, reu
niu-se a Comissão Parlamentar de Inquérito destina
da a "investigar as relações do Banco Central do Bra
sil com o Sistema Financeiro Privado - PROER", sob
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grar, como suplente, a Comissão de Legislação Parti- a Presidência do Deputado Gustavo Fruet, presentes
cipativa. 4) Mensagem Eletrônica do Vereador Mano- os seguintes senhores Deputados: Gustavo Fruet -
el de Lima, comunicando a aprovação de projeto de Presidente; Milton Temer - 2° Vice-Presidente Romel
resolução de sua autoria, que cria a Comissão de Le- Anfzio - 3° Vice-Presidente; Alberto Goldman - Rela-
gislação Participativa na Câmara Municipal de São tor; Almeida de Jesus, Danilo de Castro, Ivan Valente
José dos Campos, nos mesmos moldes da Resolu- e Pedro Bittencourt (titulares); Antônio do Valle, João
ção n° 21 da Câmara dos Deputados, que criou esta lota, José Pimentel, José Roberto Batochio e Ricardo
Comissão. 5) Mensagem Eletrônica do vereador Ri- Berzoini (suplentes); Deixaram de registrar suas pre-
cardo Montoro, comunicando a aprovação unânime, senças os Deputados: Enivaldo Ribeiro, Fernando
pela Câmara Municipal de São Paulo, do Projeto de Gonçalves, Haroldo Lima, João Carlos Bacelar, José
Resolução que trata da Comissão de Legislação Par- Borba, José de Abreu, Márcio Fortes, Nelson Proen-
ticipativa. Ordem do Dia: Sugestões: Sugestão nO ça, Paes Landim e Wagner Rossi. Havendo número
07/2001 - que institui o "Programa de renda comuni- regimental, o Presidente declarou abertos os traba-
tária" e contribuição para assistência às associações lhos e anunciou que a Ata da reunião anterior tinha
civis, de caráter representativo e filantrópico, visando sido distribufda, por cópia. Requerida pelo Deputado
o desenvolvimento social, cultural, combate à pobre- Milton Temer a dispensa de sua leitura, pela Secreta-
za e outras providências. Relatora: Deputada Alme- ria, e não tendo quem quisesse discuti-Ia, em votação
rinda de Carvalho. Parecer: pela rejeição. Após anun- a Ata foi aprovada, unanimemente. Expediente: Pas-
ciar a matéria, estando ausente a relatora, Deputada sando ao expediente, o Presidente comunicou o rece-
Almerinda de Carvalho, a Presidente solicitou que al- bimento do Offcio n° 1.148/01, do Departamento de
gum dos Deputados presentes proferisse a leitura do Polfcia Federal, informando não constar inquéritos
parecer. O Deputado João Castelo requereu que a policiais versando sobre apuração de responsabilida-
matéria fosse retirada da pauta. Submetido a votação, des no âmbito da execução do PROER, e indicando
o requerimento foi aprovado pelo Colegiado, e a ma- ação popular tramitando na Quarta Vara da Justiça
téria retirada da pauta. Os trabalhos foram encerra- FederaVDF. ORDEM DO DIA: 1) Deliberação de Re-
dos às quinze horas e trinta e cinco minutos, antes, querimentos; 2) Tomada de Depoimento do Sr. Lufs
porém, a Presidente lembrou ao Colegiado que as Gustavo da Mata Machado - Chefe do Departamento
providências necessárias à realização do Seminário de Operações Bancárias e responsável pelas inter-
'Democracia e Soberania Popular', nos dias 5 e 6 de venções e liquidações - Banco Central do Brasil. Pas-
dezembro de 2001, no Espaço Cultural da Câmara sando à ordem do dia o Presidente Gustavo Fruet es-
dos Deputados, estavam sendo efetivadas e, ainda, clareceu ao plenário que, por acordo dos presentes, a
convocou reunião ordinária para a próxima quartafei- ordem dos trabalhos ficava alterada, passando-se pri-
ra, dia vinte e oito de o~ubro, às qua~orze hora~. E meiramente ao depoimento programado para segun-
para co.n~tar, eu. Claudia Braga Tomelln d~ Alm~lda, do lugar. Encontrando-se no recinto o Sr. Luís Gusta-
Secretaria, lavrei a ~resente Ata, qu~, depoIs de lida e vo da Mata Machado e cumpridas as formalidades le-
ap~ovada, s~rá aSSinada pela Pres~dente, Deput~da gais, o Presidente deu conhecimento do teor do res-
L~lza Er~~d.lna de ~ousa, e encaminhada à publlca- pectivo termo de compromisso assinado pelo depo-
çao no Olarlo da Camara dos Deputados. ente, concedendo-lhe a palavra para a primeira parte

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO do seu depoimento. Concluída a primeira parte do de-
DESTINADA A "INVESTIGAR AS RELAçÕES DO poimento, passou-se às inquirições, sendo concedida
BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA a palavra, pela ordem, aos senhores Deputados José

FINANCEIRO PRIVADO". (CPI- PROER) Roberto Batochio, Ivan Valente, Milton Temer, Almei
da de Jesus e Alberto Goldman. Durante suas res
pectivas intervenções, o Deputado Milton Temer fez
referência à matéria publicada, na edição desta data,
no Jornal do Brasil, enfocando os lucros auferidos pe
los Bancos, no Brasil, nos últimos sete anos, a partir
de 1994; e o Deputado Almeida de Jesus solicitou à
Presidência seja requerido ao Banco Central do Bra
sil um levantamento sobre o fluxo de depósitos dos
Bancos privados para os Bancos oficiais, propalados
em vários depoimentos ouvidos, e que teria sido um
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dos indicadores do chamado "risco sistêmico iminen- mento de Operações Bancárias e do Sistema de Pa-
te", Encerrado o depoimento e tendo em vista a coin- gamento do Banco Central para tornar assento à
cidência dos trabalhos da reunião com a Ordem do Mesa. Antes de passar a palavra ao depoente, cum-
Dia do Plenário da Casa, já iniciada, o Presidente co- prindo as formalidades legais, foi firmado pelo mesmo
municou ao senhores Deputados que a parte da pau- termo de compromisso que integra formulário de qua-
ta destinada à deliberação de requerimentos ficava lificação, de cujo teor faço a leitura: "Faço, sob a pala-
adiada para a próxima reunião. E, nada mais havendo vra de honra, a promessa de dizer a verdade do que
a tratar, o Presidente agradeceu a presença do depo- souber e me for perguntado." Passo a palavra ao Sr.
ente e dos Senhores Deputados, convocou reunião Luís Gustavo da Malta Machado..
ordinária par~ ?dia 22 de ~ovembro co~rente, às 9 ho- O SR. Luís GUSTAVO DA MATIA MACHADO
ras, no plenarl~ 11, de~tlnada a ?uvlr. o ~r. Carlos _ Sr. Presidente, Gustavo Fruet, Sr. Relator Alberto
E?uardo de.Freitas, ex.-D.lretor de FI.scahzaçao ~ ~tual Goldman, Excelências, demais Parlamentares, agra-
Diretor de Finanças Pu~hcas e Regimes ~specl~ls do deço a oportunidade de estar aqui presente para
Banco ~entral do Brasil, bem como à dehberaçao de prestar os esclarecimentos julgados necessários a
Requerimentos, encerrando os trabalhos às dezesse- r 't do PROER E Ch f d D rt t. . .. espel o . u sou e e o epa amen o
te horas e trinta e nove minutos. O Inteiro teor da reu- d O aço- B á . d S' t d P._ . . .. e per es anc rias e o IS ema e agamen-
nlao fOI gravado e as notas taqUlgraflcas, após serem tA' . d 93 S f· . .. . _ os. ssuml esse cargo em maio e . ou unclona-
decodificadas, farao parte dest.e documento. E, pa~a rio de carreira do Banco Central desde 1977 e partici-
constar, eu Manoel Amaral Alvlm de Paula, Secreta- . D t r d d PROER 'á h f d
. I' t At ('d d á pel... uran e o peno o o , eu J era c e e ono, avrel a presen e a que, I a e aprova a, ser D rt t d O - B . . F' rt

. d I P'd D F epa amen o e peraçoes ancarlas. IZ pa e
assina a pe o resl ente, eputado Gustavo ruet, t bé d C 't" T' , d PROER t

. h d à br - D"á' d C- d am m o oml e ecmco o ,que pres ava
~nca~l~ a a pu lcaçao no I rio a amara os assessoria à Diretoria, juntamente com outros chefes

epu a os. do departamento. E estou à disposição dos senhores
O SR. P~ESIDEN~E (Deputado Gustavo Fruet) - repito - de V. Ex!! para os esclarecimentos necessá-

- Havendo nu~ero r~plmental, d~c1~ro abertos os rios. Foi-me solicitado pelo Exmo. Sr. Presidente algu-
trabalhos ~a 19 ~eunlao ~a Co.mlssao Parla~entar ma consideração a respeito do que se pode fazer
de Inquérito destlnada.a Investlg~r as rel~çoes ?O para evitar, no futuro, casos similares, novos progra-
B~nco Central do BraSIl com o Sistema Financeiro mas como foi o PROER. Na verdade, em parte, o Ban-
Pnvado. Informo aos Srs. Parlamentares que a ata da co Central já vem adotando uma série de medidas e
18a reunião foi ,distribuída, indag~ndo se há necessi- de alterações nesse sentido, afora alterações legisla-
dade de sua leitura pela Secretaria. tivas que já foram estabelecidas, propostas que vie-

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Peço a ram a esta Casa, ao Congresso Nacional, foram apro-
dispensa da leitura. vadas, no sentido de dar maior força, de fortalecer o

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet) Sistema Financeiro Nacional, seja dando ao Banco
- Dispensada a leitura, coloco a ata em discussão. Central maiores poderes para supervisão das institui-
Não havendo quem queira discuti-Ia, coloco a ata em ções financeiras, para a intervenção em instituições
votação. Os Srs. Deputados que a aprovam permane- financeiras, seja projetos que viabilizam leis, que via-
çam como se acham. (Pausa.) Por deliberação de co- bilizam projetos como é o Projeto de Sistema de Pa-
mum acordo com o Relator e os Parlamentares - uma gamentos, que está em curso no Banco Central, cuja
consulta informal -, nós vamos fazer uma inversão e data prevista para implementação é o dia 22 de abril
começar com a audiência pública. E, logo na seqüên- de 2002, projeto este que teve início por volta de 97
cia, faremos a audiência de sessão deliberativa. Co- em estudos no Banco Central. Foi lançado oficialmen-
munico também o recebimento do Ofício n° 1.148, do te em 99. Portanto, são no mínimo cinco anos entre o
Departamento de Polícia Federal, relativo a inquéritos início do projeto e a sua efetiva implantação. Posso
policiais que versam sobre a responsabilidade pela dar um exemplo a respeito. No Canadá, projeto desse
execução do PROER, informando que não há inquéri- tipo levou cerca de dez anos entre seus estudos e a
to especrtico sobre o PROER e que o processo em sua implementação. Mas, procurando dar alguns si-
que houve intervenção da Polícia Federal trata-se de nais, procurando ser positivo e contribuir para esta
uma ação popular. E há referência a dois inquéritos Comissão no sentido de trazer algumas propostas,
que já foram encaminhados ao Ministério Público. trazer, eventualmente, algumas matérias para análise
Assim, para tomada de depoimento, convido o Sr. dos senhores e deliberação e, eventualmente, pode-
Luís Gustavo da Matta Machado, Chefe do Departa- rem gerar efetivos aperfeiçoamentos no sistema, sei
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que amanhã vai estar aqui presente o Diretor do Ban- sobre esse projeto. Um outro ponto que cheguei a
co Central, Dr. Carlos Eduardo de Freitas, que, certa- mencionar um pouco antes do início da sessão ao
mente, vai poder contribuir muito nesse aspecto, em Exmo. Sr. Presidente Gustavo Fruet foi um seminário
particular, no que diz respeito a questões de liquida- recente, de que tive conhecimento, do BIS - Bank for
ção extrajudicial, aperfeiçoamentos que podem ser International Settlements, o Banco Central dos ban-
feitos. O Banco Central já vem, na verdade, desde a cos centrais, em que esse assunto foi o assunto de
época do PROER promovendo alterações e sugerin- supervisão do Banco Central, atuação do Banco Cen-
do alterações. A própria lei que instituiu o programa já trai na questão de risco sistêmico, de crise bancária,
previu alguns aperfeiçoamentos, como a responsabi- qual era a experiência dos diversos países, dos diver-
lização de controladores com disponibilidade de sos bancos centrais, o que observavam e que suges·
bens, extensão a esses controladores da utilização tões poderiam daí advir. Um dos pontos que ficou mu-
de seus bens para cobrir eventuais prejuízos nas ins- ito claro é uma grande dificuldade que os bancos cen-
tituições financeiras, afora outros aperfeiçoamentos, trais têm na presença de uma possível crise bancária
maiores poderes ao Banco Central para intervir. Hou- que pode ter diferentes matizes, pode ter diferentes
ve a criação do Fundo Garantidor de Crédito, que situações. A solução não é uma solução padrão, não
também é um elemento importante em toda uma rede é uma receita de bolo, para se dar uma solução a pos-
de proteção ao Sistema Financeiro Nacional. Tam- síveis crises bancárias. E, em geral, os bancos cen-
bém o Banco Central passou por uma profunda alte- trais não contam, em alguns casos, com o devido res-
ração, profunda modificação na sua supervisão ban- paldo legal. A legislação não está prevendo eventual
cária, nos critérios, na forma como procede, que cer- solução possível. Nós nos deparamos com isso quan-
tamente o Dr. Mauch deve ter já abordado esse as- do do PROER. Daí, ter sido editada uma lei posterior-
sunto aqui, desde a época do PROER. Além disso, fo- mente, uma medida provisória, posteriormente trans-
ram promovidas várias alterações na regulamenta- formada em lei, que permitia ao Banco Central ter res-
ção prudencial, exigência de capital, controle de risco, paldo legal para adotar as medidas que adotou e que
enfim, uma série de alterações da parte de regula- redundaram no PROER. Mas a conclusão desse se-
mentação prudencial e um outro ponto também im- minário é que, por um lado, reconhece que há uma di-
portante dentro dessa rede de proteção do Sistema ficuldade muito grande de se antecipar quais seriam
Financeiro Nacional é este projeto do sistema de pa- as melhores decisões. Por outro lado, é claro, não é
gamento, que procura evitar o que se observa hoje e adequado se dar uma espécie de cheque em branco
que, na verdade, decorre do regime operacional da completo ao Banco Central. Então, tem que ter algum
chamada conta reservas bancárias, que é uma conta controle nesse particular. E o que esse seminário, de
que os bancos mantêm junto ao Banco Central. Essa certo modo, recomenda é que o Banco Central tenha
conta reserva bancária, o regime operacional dela co- poderes para adotar as soluções que julgar adequa-
pia o regime que existia à época em que o Banco do das a cada caso, tendo, por um lado, a obrigação de
Brasil era a autoridade monetária. Embora seja seme- vir ao Congresso, de vir aos representantes perante o
Ihante a uma conta de depósito à vista que nós temos Congresso Nacional apresentar um relatório, um rela-
junto aos bancos, essa tem uma diferença: ela permi- to, depois de algum tempo, três meses, enfim, daquilo
te saldo negativo, na verdade, sem qualquer limite, que foi feito e também uma espécie de dimensiona-
sem qualquer garantia. Isso, é claro, não é um dese- mento do quanto custou: o que foi feito, por que foi fei-
nho adequado. Permite que um risco maior do que o to e quanto isso teria custado à sociedade. É claro
necessário seja assumido pela autoridade monetária. que todos os bancos centrais estão envolvidos em
É este exatamente o ponto que nós estamos promo- buscar evitar colocar essa situação em que o Banco
vendo, de alteração, ao reestruturar o sistema de pa- Central tem que atuar como a menor hipótese possí-
gamentos brasileiros, de modo que a partir de mea- vel, com a menor probabilidade possível. É nesse
dos do ano que vem, não mais se admitem, nem por sentido que estamos, inclusive, trabalhando no Banco
um segundo, nenhum centavo de saldo negativo nes- Central do Brasil com esses projetos de pagamentos,
sa conta reserva bancária. Passamos a controlá-Ia, a com toda a regulamentação prudencial, enfim, tudo
monitorar essa conta a cada segundo do dia e isso isso que mencionei anteriormente. Mas, eventual-
gera uma muito maior disciplina, inclusive induz o sis- mente, pode ocorrer a necessidade de participação
tema bancário a um comportamento mais conserva- do Banco Central. Então, nesse caso, ele tem a obri-
dor. Se julgado necessário, é claro, posso me esten- gação de comparecer perante o Congresso e indicar
der um pouco mais sobre esse assunto, em detalhes o que fez, quanto custou, por que fez etc., em cada
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caso que ocorrer: Enfim, eu creio que já me alonguei essas operações, em geral, nas nossas representa-
bastante e fico à disposição de V. Exa para qualquer ções regionais, à época, Delegacias Regionais do
esclarecimento adicional. Banco Central, segundo as normas baixadas a respe-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet) no. E a partir de então, conduzia, é claro, e coordena-
- Com a palavra o primeiro Parlamentar inscrito, De- va essa operacionalização. E também, posteriormen-
putado José Roberto Batochio. te, fui indicado como perito em uma ação popular que

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO ~x~ste a respeito do PROER, eu diria talvez por ser o
. . ultimo remanescente do Banco Central daquele gru-

iiu;:~eP~:~:~~: ;~~~e~a~~'c~~~~~~~:n~e~~t~~~~: po que fazia p~rte do Com!t~ ,do ~ROER, uma vez
existem vários conhecimentos a respeito da atuação que o Dr. AlvareJa e os demal~ Ja estao aposentados.
do PROER. Entre eles, podemos colocar em desta- O SR. DEPUTADO JOSE ROBERTO BATOCHIO
que as dúvidas sobre a responsabilidade do· Banco - Indago também a V.Sa. se V.Sa. fez parte de um co-
Central, sobre as causas que deram origem à dificul- mitê ou de um comitê específico que analisava os pe·
dades das instituições bancárias após a implementa- didos de recurso, os pedidos de socorro por parte das
ção do Plano Real, dúvidas sobre as verdadeiras cau- instituições bancárias que se valiam do programa.
sas que motivaram a implementação do PROER, dú- O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
vidas sobre a lisura nos processos de negociação en- - Sim. Eu fazia parte exatamente desse Comitê do
tre o Banco Central e os bancos adquirentes da parte PROER, que analisava se a operação se enquadrava
boa dos bancos sob intervenção, dúvidas sobre os naquilo que estava estabelecido na regulamentação,
custos efetivos do programa etc. Solicitaria, portanto, a operação solicitada.
que V. sa m~ fizesse a bondade de presta.r o~ se~uin- O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
tes ~sclare~lmentos. Acho que a esta prlmelr~ Ind~- _ E qual foi o papel específico que v.sa. desempe-
g~çao, V. S respondeu ~~ parte, ~as eu quena ~al~ nhou nesse Comitê? V.Sa. seria um, digamos assim,
":Inudentemente especificar quais eram ~s at~lbul- um julgador do preenchimento das condições do pe-
çoes de seu c~rgo no Banco Central. Por ISSO, Ind~- dido de socorro de recurso? Seria isso?
go-lhe: qual fOI o papel que V. sa desempenhou efeti-
vamente no âmbito do PROER desde o início até a O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
presente data? - Si~. Éram?~ todos, na verdade, julgadores a r:spei-

O SR Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO t? .dlsso. Ve~lflcava o enquadrament? da operaçao so-

Ob
' d' E IA • A' • . licitada aqUilo que estava estabelecido na regulamen-

- nga o, xce encla. epoca, eu exercia o cargo taça-o
de Chefe do Departamento de Operações Bancárias.' •
Naquela época, o nome do Departamento não envol- ? SR. DEPUT~O JOSE ROBERTO BATOCHIO
vida "e de Sistemas de Pagamentos". Esse projeto foi - Ent~o, V.Sa. podena me esclare~e! qual era a m~to-
posterior. O Departamento de Operações Bancárias, dologla e":lpregada por esse CO~lte quando a~all~-

então, era responsável, e como ainda é atualmente, va os ~ed~dos de recursos? ?uals er~m os CritériOS
pelas operações de assistência financeira de liquidez d: avallaçao pa~a se chegar a conclusao se a.opera-
do Banco Central, operações de redescontos - e o ça? estava ou nao enquadrada dentro das balizas le-
PROER se insere entre as operações de assistência gals?
financeira -, responsável também pelos recolhimen- O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
tos compulsórios, pela operacionalização relativa a - Primeiro, basicamente os aspectos formais que já
recolhimentos compulsórios, ao redesconto, e tam- estavam estabelecidos na regulamentação, resolu-
bém responsável sobre alguma regulamentação rela- ção do Conselho, circular etc. Esses era um dos pon-
tiva à compensação de cheques etc. Essas são as tos, claro, o primeiro ponto analisado. O segundo pon-
principais funções, eram as principais funções do De- to atendia àqueles objetivos do PROER de se ter um
partamento de Operações Bancárias à época. Eu, no sistema financeiro forte, preservar o Sistema Finan-
caso do PROER, fui, como mencionei, participei, um ceiro Nacional e preservar a poupança popular. Nes-
dos integrantes do Comitê Técnico do PROER, cujo se sentido, nós analisávamos os pedidos, verificáva-
papel era o de prestar assessoria à Diretoria do Ban- mos aspectos como exposição junto à instituição fi-
co Central em todo o programa. E, a partir de então, nanceira das diversas... dos credores, tanto público
uma vez instituído o programa e operacionalizado, as em geral - e público aí visto de uma forma ampla -,
operações eram de responsabilidade do Departa- tanto pessoas físicas, jurídicas, depositantes, como
mento que eu chefio. Naturalmente eram realizadas investidores e, claro, mercado interbancário também.



O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
- Ficava superado?

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- Ficava superado. O Comitê, na realidade, ele não
deliberava a respeito disso. Mas, é claro, que dáva
mos subsídio à Diretoria nesse sentido quanto a valo
res que seriam necessários para isso.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
- No que diz respeito, ainda, à liberação desses re
cursos do PROER para a equalização de ativos e
passivos a serem assumidos pelo banco adquirente,
pela instituição adquirente, gostaria que V.Sa. fizesse
alguns esclarecimentos, tais corno: quem fazia avalia
ção desses ativos e passivos?

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- Bom, o Comitê não tinha essa atribuição. Eu supo
nho, tenho quase certeza, que eram os departamen
tos diretamente envolvidos. Por exemplo, o Departa
mento de Supervisão seria o mais adequado para
analisar esses ativos e passivos, o quanto seria a ne
cessidade de cobertura de eventual diferença entre
ativo e passivo. É claro que o fato de um ativo não ser
escolhido pelo banco comprador, não necessaria
mente significava que aquele ativo não era de boa
qualidade. Então, a rigor, não caberia muito ao Banco
Central estabelecer que ativos o banco comprador
deveria levar. É até melhor, na verdade, o Banco Cen
trai não imiscuir-se muito nesse aspecto.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
- Estamos falando da qualidade dos ativos. Mas a mi
nha indagação é a respeito da quantificação dos ati-
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E analisávamos ainda eventuais posições de ativos e pela Diretoria, era encaminhado ao Departamento, o
da instituição, enfim. Isso era basicamente o que se Departamento tinha conhecimento desse voto e, é
analisava. claro, aquela regional onde fosse entregue o pedido

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO . da operação em si realizava a operação. Aí, analisava
- E V.Sa era, individual ou integrando um colegiado, todos os aspectos relativos às formalidades. Quer di-
responsável agora pela liberação desses recursos? zer, as certidões, enfim, o pedido se enquadra, está

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO dentro do limite, acompanhar, as garantias entregues
- Uma vez aprovado pela Diretoria do Banco Central são as especificadas, enfim, era esse o processo nor-
ou pelo Conselho Monetário Nacional a operação, aí, mal da operação.
sim, cabia ao meu Departamento operacionalizar. O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO - Não havia, então, nenhuma obrigatoriedade, tam-
- Nesse caso, V.Sa agia individualmente para liberar pouco preocupação efetiva, no sentido de se confir-
esses recursos? mar a real necessidade dos recursos para cada ope-

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO ração?
- Sim. Uma vez aprovado pela diretoria do Banco O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
Central, havia o pedido por parte da instituição de - Não. No caso, já era subentendido isso. Olhando no
cada operação, e esse pedido era encaminhado às momento da operacionalização, estava subentendi-
regionais, à Delegacia Regional do Banco Central. E do. Uma vez que foi aprovado pela Diretoria, essa
essa regional analisava o pedido, analisava todos os análise teria sido feita.
aspectos formais da operação etc.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
- E essa liberação de recursos era, digamos assim,
uma coisa mecânica, à vista do julgamento anterior
mente realizado pelo Comitê, ou havia, digamos as
sim, um segundo juízo a respeito dessa liberação?

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- Não. Desculpe, não quis interrompê-lo.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
- Não, não. Não havia um segundo...

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- Não. Qual é a mecânica? Primeiro, havia um pedido
geral da operação. O Comitê analisava se aquela ope
ração se enquadrava dentro dos objetivos do progra
ma. Uma vez entendendo o Comitê que se enquadra
va dentro dos objetivos do programa, o Comitê delibe
rava. Tem um ata e essa ata era entregue à Diretoria.
Havia manifestação do Comitê dizendo que se en
quadrava no programa. Não cabia ao Comitê analisar
aspectos formais da operação em si. Essas questões
de a garantia é essa, a garantia é aquela, o preço está
adequado, não está, enfim, esse tipo de análise não
era feita.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
- Não se fazia juízo de valor?

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- Ao Comitê não cabia isso. Cabia enquadrar ou não
no PROER aquele pedido original. O UNIBANCO
querendo adquirir o banco tal, algo desse tipo. Então,
isso ia à Diretoria. A Diretoria deliberava. Inclusive, no
voto, em geral, já vinha estabelecendo limites, como
seria, quais seriam os valores. Urna vez aprovado
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vos. Quem éque fazia esse balanceamento, essa afe- utilizando o PROER, o banco adquirente aceitava as
rição? operações de redesconto por valores muito próximos

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO da avaliação feita pela Supervisão do Banco Central.
- O próprio banco adquirente, porque, digamos que o Naturalmente, verificamos que isso aconteceu em al-
banco adquirente entende que de um ativo total de guns casos. Então, eu creio quea avaliação da Su-
100 milhões registrado, ele só aceita, só considera de pervisão do Banco Central era de qualidade boa, apli-
boa qualidade 40 milhões. O Banco Central dizer que cando as técnicas usadas normalmente pelo setor
ele deve levar 50, 60 ou 70 não seria muito adequado. bancário. Mas, permita-me repetir, a decisão quanto a
Poderia vir contra o Banco Central em algum mornen- que créditos comprar, essa decisão era do banco ad-
to a seguir. Além do mais, é claro que se buscava, quirente. O preço, em geral, era o preço que estava
com certeza, algo razoável, porque sempre, em todos contabilizado, feitas as reduções por eventuais reco-
os casos, havia a chamada conta gráfica, em que, na nhecimentos, provisões etc.
hipótese de o banco adquirente levar .algum cr~dito O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
suposto como bom, e que esses créditos depOIS se ..
mostrassem não bom, ruim, ele teria condição de fa- - E nós fomos aquI mfo~mados por ~~ outro m~mbro
zer esse ajuste na conta gráfica e ter algo posterior- do Banco. Centra~ que ha ~ma pr~ctlclS no.sentldo de
mente a ser complementado. A idéia básica é que se as própnas ~ntldades. flnancelr~s ad~~.I.rentes do
levasse o banco equilibrado. acervo da entidade sob mtervençao ou IIqulda~da.s~r

O SR DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO c~ntr~ta ou pelo me~os um dos braços dessa Instltul-
.. _ .. çao financeira adqUirente ser contratado para fazer a

-AEu.lhe faç~ a mdagaçao, porque nas nossas SIn?I- avaliação dos ativos e tal. Isso me soa um pouco es-
canClas, venflcamos, por exemplo, no processo de In- . . . .
tervenção do BAMERINDUS, que houve avaliação de !ranho, na med~da em que a entlda~e ad~ulrente tem
ativos do banco por qualquer coisa da ordem de 800 Intere~ses, obViamente, na valoraçao ~a~or ou menor
milhões, 800 mil reais. E na hora da alienação desses dos ativos. Isso é, de fato, u~a practl~IS no B~nc?
ativos, eles não alcançaram mais do que 31 milhões Cen!ral nesses processos de Intervençao ou de hqul-
ou 31 mil reais. Quer dizer, é uma diferença tão gran- daçao?
de: Por isso estou interessado em saber qual era o cri- O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
tério de aferição desses números, do valor desses - Bom, ser contratada, creio que não. Agora, claro, se
bens no Banco Central. V.Sa. acabou de me explicar estou adquirindo algum bem, se estou adquirindo, em
que assim eram considerados os valores. Não é isso? particular, um banco, eu vou querer analisar o que es-

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO tou comprando, apesar de ter essa conta gráfica, que
- Sim. Os números que são dados pela Supervisão permite acertos posteriores. Mas é claro uma questão
do Banco Central, em geral. Quando o Banco Central cautelar. Até se um banco fosse adquirir um outro em
analisa a qualidade do ativo, a Supervisão Bancária situações como essa, e não quisesse analisar os nú-
faz esse tipo de análise. O que... meros, soaria muito estranho, com certeza, ao Banco

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO Central. Não seria uma prática adequada.
- Por que agora... O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO - Qualquer comprador, razoavelmente informado, iria
- Se me permite complementar... fazer essa avaliação por conta própria para saber,

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO efetivamente, quais eram as diretrizes que deveriam
_ V.Sa. prossegue. or~entar os seus ne.g6cios. Mas aqui, no cas~, não. A

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO minha per9unt~ é ~Iferente. O que nós fo~os Infor~-
E I h b rt' . dos é que o propno Banco Central autorizava, perml-

-d pmRa09EuRns casfos, ouve adncos qube pa IClboParam tia ou estimulava a contratação da entidade adquiren-
o que oram separa os em ancas ns e . C

bancos ruins e que estavam tendo acesso ao redes- te como pres~adora de servlço~ para o Banco ~ntral,
conto. Nas operações de redesconto, quando faz&- tend.o p_or objeto: .. esses servlç~s tendo por objeto a
mos operações de redesconto, à época, eram contra- avallaçao dos atlv~s e dos paSSIVOS, o que me par~-
garantias. Essas garantias tinha análise prévia por ceu: um p~uco aSSim, raposa tomando conta de gall-
parte da supervisão do Banco Central. O que obser- nhelro, né.
vamos posteriormente é que quando houve a aquisi- O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
ção de um banco numa situação dessas por um outro, - Eu desconheço.



DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOSNovembro de 200 I

o SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
- Desconhece. Assumidos os ativos e passivos já de
vidamente equalizados com recursos do PROER,
qual é o procedimento correto que deveria ser adota
do no caso de, após a realização desses ativos e a li
quidação desses passivos, verificasse que o valor
apurado para equalização teria sido maior do que o
necessário. V.Sa. acabou de dizer, ainda há pouco,
quando, digamos assim, a diferença desfavorecia o
adquirente. Eu queria saber agora quando os recur
sos tivessem sido superestimados, de tal sorte a ge
rar um saldo em relação à proposta de equalização
desses ativos e passivos. Qual é o procedimento nes
sa hipótese?

O SR. LUrS GUSTAVO DA MAnA MACHADO
- Eu não sou a pessoa adequada para falar sobre
isso. Não cabe ao Departamento de Operações Ban
cárias essa parte da liquidação. Isso é mais do Depar
tamento que se chama DERES, de Regimes Especia
is do Banco Central, que está subordinado ao Diretor
Carlos Eduardo de Freitas, que vai estar aqui ama
nhã. Mas essa conta gráfica, até onde eu sei, ela re
cebe valores positivos e negativos. Quer dizer, quan
do há algo a favor...

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
- 00 Banco Central?

O SR. LUrS GUSTAVO DA MAnA MACHADO
- No caso, é a relação entre o banco comprado e o
comprador. Quando há algo a favor do banco compra
do, é lançado a favor dele nessa conta. Quando é con
tra, ela é uma conta de débitos e créditos e vale pelo
valor Ifquido que se apura ao final de quem tem a pa
gar ou receber. Repito: com certeza é isso. Mas quem
entende bem dessa área não sou eu, não.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
- O meu interesse era apenas saber se, nesse caso
dos recursos fornecidos pelo PROER serem a maior
nessa equalização, o Banco Central exige, digamos,
a reposição desses valores crescentes, desse saldo
sobejante e como é feito isso, se é feito de imediato,
enfim, V.Sa. tem alguma idéia a respeito?

O SR. LUrS GUSTAVO DA MAnA MACHADO
- Ah, pois não. Agora ficou um pouco mais claro. Se
ao final restar algum recurso a receber por parte do
banco que foi adquirido e ele tiver caixa disponfvel ele
vai pagar aos seus credores, observada, é claro, a or
dem de preferência estabelecida na legislação, se
eventualmente houver créditos trabalhistas, eles têm
supremacia em relação aos créditos do Banco Cen
trai porque eles estão equiparados aos fiscais. Mas
em geral não havia, pelo que me recordo, até onde eu
sei, um volume significativo de eventuais créditos tra-
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balhistas nesses casos. Então, basicamente, o que
eventualmente sobrasse retornaria ao Banco Central
e acabaria pagando a operação PROER.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
-Isso é que me interessa. Qual era o processo de re
torno ao Banco Central, feita a conta gráfica, não é? O
programa estimava... Estimou-se que o programa
precisava injetar "x" milhões de reais e verificou-se
que os passivos eram "x" menos 10, portanto, sobra
ram 10 de recursos injetados pelo programa. Eu que
ria saber o fluxo do retorno desses 10 da instituição
adquirente para o Banco Central de volta. Para o
PROER de volta.

O SR. Luis GUSTAVO DA MAnA MACHADO
- É, o PROER normalmente foi concedido à institui
ção não adquirente, mas, sim, adquirida, nos grande
casos, pelo menos. No caso do Nacional, do
BAMERINDUS, Econômico. Então, essa instituição
teria recursos disponfveis em seu ativo e vai retornar
ao Banco Central conforme a ordem de preferência,
se ela já estiver liquidada. Se ela ainda estava num
processo como é o processo do RAET, o regime
RAET - Regime de Administração Especial Temporá
ria, é na verdade como se fosse um curso normal, en
tão, pode fazer um pagamento antecipado da opera
ção. Houve um caso em que numa determinada data
foi liberado um recurso em que o liquidante solicitou
um saque, um crédito rotativo. Então, ele solicitou um
saque, não recordo o número exato, mas, digamos,
10 milhões, e identificou que 100 mil... não precisava
usar 100 mil. No dia seguinte amortizou em 100 mil
reais o valor do empréstimo. Mas isso a instituição es
tava em situação normal. RAET. Não em situação nor
mal, estava sob Regime de Administração Especial
Temporária, que está em atuação normal. No momen
to em que houve a liquidação da instituição financeira
pelo Banco Central, ar sim, entra na questão da mas
sa dos credores. Mas enquanto ela...

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
- Quer dizer que em relação a esse saldo, o PROER
ou o Banco Central concorrem em igualdade de con
dições com os demais créditos preferenciais, tais
como os trabalhistas, tributários...?

O SR. LUrS GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- Não, os trabalhistas... é segundo lugar. Para os tra
balhistas é primeiro lugar, não é?

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
- Sim, claro.

O SR. LUrS GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- Primeiro no nfvel de preferência, depois que a insti
tuição sofre liquidação.



59798 Quinta-feira 22 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2001

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
- Relativamente às garantias, qual é o papel de V.Sa. - Sim, o excedente de 20, com uma margem. E, em
na avaliação das garantias oferecidas? Essas garanti- se tratando de Utulos públicos recebidos em garantia
as eram avaliadas antes de cada liberação de recurso? - e essa indagação V.Sa. já respondeu parcialmente

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO -, considerando que esses papéis não tinham Iiqui-
- Sim. dez no mercado e constitulam tftulos de longo prazo,

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO de que maneira foi examinada a questão do descasa-
_ Quais eram os critérios de avaliação dessa...? mento entre o prazo do financiamento do PROER e o

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO prazo ~e resgate desses títulos? Esse descompasso,
. _ _" como e que era tratado?

- A avallaçao, no caso das operaçoes com tltulos pu- ,
blicos, se considerava aqueles 20% mlnimos estabe- O SR. LUIS GUSTAVO DA MATTA MACHADO
lecidos pela legislação como uma espécie de ágio. - Bem, na verdade, o prazo das operações seguia o
Então, era como se nós recebêssemos por oitenta e prazo dos.Utulos, como se estava ~endo esses Utulos
poucos por cento a cada cem. As demais garantias de garantia, se e~t~beleceu... haVia um. vinculo .nes-
têm uma análise feita pela supervisão bancária ou, ses casos especlflcoS, tanto no q~e diZ. respeito a
dependendo do caso, pelo próprio departamento. Por cu~to quanto na verdade ao prazo. A medl~a em que
exemplo, nós Unhamos critérios estabelecidos objeti- o !Itulo se vencesse ele, no seu resgate, teria que ser
vamente para, digamos, ações. Se alguém oferece feito o pagamento da p~rcelacorrespondente ao Ban-
ações negociáveis em Bolsa nós fazemos análise co Central pela operaçao do PROER.
dessa garantia, segundo critérios previamente esta- O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
belecidos. Tomamos a variação, o valor médio dessas - E nesse caso especifico de os Utulos terem um ven-
ações num perlodo de 6 meses, 12 meses, depende, cimento bem mais longo do que as datas dos resga-
vemos a volatilidade, enfim, são feitas uma série de tes devidos ao programa de auxilio, como é que ficava
considerações e ai estabelecemos um corte que se- isso? Isso era considerado economicamente para o
ria, digamos, conservador, para termos um valor a efeito de time is money, quer dizer, o mercado finan-
respeito daquilo. Se há algum Utulo negociado em ceiro? Como é que ficava, então, esse ajuste?
mercado, um título público federal, nóstemososcrité- O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
rios já do próprio Banco Central, um outro departa- - Não, não havia qualquer ajuste nesse particular.
mento, que é o Departamento de Operações de Mer- Aquela garantia tinha o...
cado Aberto, ele avalia adequadamente esses tltulos O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
que são negociados normalmente no mercado. E - ... valor de face?
têm, inclusive, um preço ~elo qual o Banco Central O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
opera,co.m o ~ercado. Entao, quando é um caso de U- _ ... valor de face e o corte que era estabelecido era
tulo publico, nos recebemos pelo mesmo preço que o de 20%.
Departamento de Mercado Aberto aceita. Quando •
são operações de crédito, operações do ativo da insti- O SR. DEPUTADO JOSE RC?BERTO BATOCHIO
tuição financeira, nós, do DEBAM, solicitamos à Su- - ~n~ependentemente do vencImento era sempre
pervisão do Banco Central que faça uma avaliação. E 20}lo . •
ai nós temos diversos critérios, caso não seja possl- O SR. LUIS GUSTAVO DA. MATTA MACHADO
vel à Supervisão Bancária fazer essa avaliação in - Independentemente do vencimento era sempre

loco de cada operação. Estabelecemos cortes. São 20%.
créditos ao consumidor, faz um corte de tal percentu- O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
ai, 30%, 40%, enfim, varia, depende çla situação, há - Num regime inflacionário em que, digamos assim, o
momentos de maior inadimplência, há momentos de prazo longo pode, digamos assim, devorar essa garan-
menor inadimplência, tem-se que analisar isso. Mas tia, essa margem de 20%, consideradas as taxas de
são critérios objetivos que são estabelecidos confor- juros vigentes, então, isso é um manifesto prejulzo...
me a natureza das garantias. Nessa do caso do O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
PROER foram várias operações com base em crédito - Não necessariamente. Há tltulos de... há garantias
do setor público, que não tinham preço de mercado, de diferentes qualidades. Havia garantias até com
então, o que se adotou como critério foi aquele esta- correção cambial, o que é diffcil de se antecipar qual
belecido na lei, pelo menos 120 de crédito para cada seria a correção cambial. É bom observar também,
100 concedido de operação. cabe registrar que esse programa não é uma opera-



O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
- Liberou esses recursos para todo o sistema ou para
apenas alguns bancos, algumas instituições específi
cas?

O SR. LU(S GUSTAVO DA MAnA MACHADO
- Não, nesse caso foi geral. E dessa forma que eu
mencionei não é uma forma, nessas situações, muito
adequada porque se acaba liberando além do neces
sário. Então, talvez uma ou outra instituição precisas
se de 10 milhões, e quando eu liberava - e aquilo cor
respondia a 10% do depósito dela - eu teria que bai
xar a alíquota de compulsório em 10 pontos percentu
ais e acabaria tendo liberação para outras instituições
financeiras que não estariam com eventual necessi
dade de recursos. O que ocorreu logo em seguida à
intervenção do Econômico... Pois não?

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Me per
mite um aparte, s6? Permite?

O SR. LU(S GUSTAVO DA MAnA MACHADO
- Claro.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
- Sem dúvida.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Essa li
beração de compulsório é geral para o sistema, mas
ela não é necessária para todos os setores, não.
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ção rotineira de redesconto. É uma situação diferente, de circulares, resoluções do Conselho e tal, mais cir-
é um pouco solução de guerra. culares liberando recursos ao sistema para evitar a

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO crise bancária, liberando de uma forma, até, diria, que
_ Cunho social? teve de ser desordenada, e liberando muito além do

necessário porque, ao se liberar compulsório por uma
O SR. LU(S GUSTAVO DA.MAnA MACHADO circular, se atinge igualmente a todo sistema bancá-

- Hum... bom, também, na medida em que se está rio. Então, se eu tenho um banco precisando de 10 mi-
preservando... Ihões e ele tem 100 milhões recolhidos ao Banco

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO Centr~l, eu vou ter que liberar 10%, por intermédio
- ... tipo INSS, banqueiro assim... dessa circular, do recolhimento compulsório. Vai ter

O SR. LU(S GUSTAVO DA MAnA MACHADO que cair em 10 pontos percentuais o que está previsto
- Não, não de banqueiro, está preservando o deposi- como compulsório. E é claro, vou atender os 10 mi-
tante, está-se evitando um risco sistêmico, crise ban- Ihões que aquele banco precisa e vou acabar liberan-
cária, que têm repercussões muito graves para o se- do além do necessário para outras instituições finan-
tor real da economia. Nós temos exemplos de crises ceiras. Então, o processo, logo em seguida à interven-
bancárias, como foi Venezuela, Chile, em que o custo, ção do Econômico, foi quase uma crise bancária. Nós
em termos de Produto Interno Bruto, é de 13%, no tivemos quase uma crise bancária. O Banco Central
caso da Venezuela, perto de 20%, no caso do Chile, liberou a rodo o compulsório. Na época cerca de 20%
isso em termos de números frios com proporção do do que havia de compulsório recolhido ao Banco
PIB, de queda do PIB etc., sem contar os aspectos Central...
sociais que houve com essas crises bancárias de re- O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
almente distúrbios sociais graves. _ Me permita só uma interrupção nesse exato mo-

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO menta.
- Confesso a V.Sa., que é do mercado financeiro, que O SR. LU(S GUSTAVO DA MAnA MACHADO
isso aqui é apenas uma pequena catarse. Gostaria de _ Pois não.
ver irradiado esse sentido social para atendimento
dos setores produtivos do nosso País que precisa
crescer, precisa se desenvolver, e tem se mostrado
tão à margem desse sistema de estímulo e sobretudo
de auxílio não-oneroso. Mas eu gosta~ia que V.Sa., na
qualidade de técnico do Banco Central com passa
gem pelo departamento econômico, o que nos faz su
por que tenha um bom conhecimento sobre merca
dos monetário e financeiro, o que já demonstrou, nos
explicasse o seguinte: ignoradas as motivações políti
cas, quais os indicadores de mercado que poderiam
caracterizar de fato a existência de risco de crise sis
têmica e por conseguinte motivarem a implementa
ção do PROER, terem motivado a implementação do
PROER quando o programa foi criado?

O SR. LU(S GUSTAVO DA MAnA MACHADO
- Pois não. Quando houve a intervenção no Banco
Econômico, para nós, do Banco Central, ficou muito
claro um movimento que poderia levar a uma crise
bancária, já quando da intervenção do Econômico.
Nós liberamos, no espaço de dois meses, estávamos
com uma polrtica monetária restritiva, nós tínhamos
51 bilhões - eu estou falando em números aproxima
dos, médias mensais -, nós tínhamos cerca de 51 bi
lhões de recursos recolhidos ao Banco Central a título
de compulsório. Quando houve a intervenção do Eco
nômico em cerca de dois meses editamos uma série
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O SR. LUrS GUSTAVO DA MAlTA MACHADO restritivos, enfim, não necessariamente dão fluidez a
- Nesse caso, não. esses recursos, o que o Ministro Malan certa vez

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Tinha mencionou como empossamento de Iiquidez. Não é
que ser uma regra geral. que o mercado como um todo esteja sem liquidez, é

O SR. LUrS GUSTAVO DA MAlTA MACHADO que a Iiquidez está mal distribuída, algumas institui-
_ Nesse caso, sim. ções estão com essa Iiquidez, outras, não. Então, o

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER _ Eu acho que se observou nesse período foi isso. E, é claro,
que a pergunta do Deputado Batochio é precisa, por- aquelas instituições que estavam perdendo recursos,
que diz o seguinte: quando vocês localizaram a crise que estavam tendo essa dificuldade, houve a Iibera-
sistêmica - vocês, V.Sas. - o que se divulgou como ção de recolhimento compulsório, mas de uma forma
crise sistêmica é algo que seja genérico, Quando se geral dando a essas instituições algum fôlego até que
reduz o compulsório - todos se beneficiaram com a elas conseguissem no próprio mercado se ajustar,
redução do compulsório - quais eram os bancos que passassem esse período de dificuldade e pudessem
estavam localizadamente prejudicados naquele mo- voltar a uma situação normal, o que acabou ocorren-
mento? Não era todo o sistema que estava prejudica- do. Isso há dois, três meses de liberação de compul-
do naquele momento. sório. Não houve maior dificuldade a partir de um cer-

O SR. LUrS GUSTAVO DA MAlTA MACHADO to momento, se restabeleceu um fluxo normal, diga-
_ Pois Não. Obrigado. Na verdade, acaba sendo todo mos assim, no sistema financeiro, por parte do públi-
o sistema. Espero que fique um pouco mais claro isso co e do investidor, e a coisa se tranqüilizou. Isso foi
logo em seguida. O que nós observamos logo quando logo após o episódio do Econômico, Ora, em seguida,
da intervenção no Banco Econômico? Começou um o Econômico era, se não me falha a memória, o séti-
movimento por parte do público, e aí público de novo mo maior banco no Brasil naquela época. Quando
usado de uma forma ampla, inclusive no mercado in- veio, logo em seguida, o episódio do Nacional, que
terbancário, e também investidores, depositantes, também, se não me falha a memória, era um dos três
etc., corrida a alguns bancos específicos, retirada de maiores bancos do País, se nós tivéssemos o proce-
depósitos em alguns bancos específicos. E aí a que- dimento exatamente igual ao que foi no caso do Eco-
bra desses bancos certamente também geraria efeito nômico, eu não tenho dúvida de que nós teríamos
em cascata porque esses bancos estão no mercado uma crise bancária de gravíssimas proporções e po-
interbancário, eles são devedores de outros que não deríamos liberar todo compulsório que Unhamos de-
estão sofrendo a corrida naquele momento mas o fato positado no Banco Central, porque muito provavel-
de um não conseguir pagar vai gerar... fazer com que mente a gente não iria conseguir segurar essa situa-
alguém que esteja muito bem, está certo, venha a ter ção. Essa é minha opinião pessoal sobre isso. Se o
problema de Iiquidez, pelo menos. Qualquer banco no senhor me pedir: Mensure exatamente isso. Eu não
mundo, por melhor que seja, por mais conservador tenho a menor condição de fazer.
que seja, ~e .houve~ uma corrida bancá~ia, sej~ p~r O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
parte do publico, seja por parte de depositantes InStl- _ Era exatamente essa a ml' h t b
t

· , I - b ' N- d' - n a pergun a su sequen-
UClonalS, e e nao so revlve. ao tem con Iça0 por- t O t d . t t 't t téc' Vsa d_ . ., e. o pon o e VIS a es n amen e nlCO. po e-

que ele nao consegue realizar seus ativos rapldamen- . _.'
te. Então, o que nós observamos nesse episódio do na e~tabelecer u~a comparaçao, ainda que em forma
Econômico foi um movimento de transferência de re- de dlagnose, enfim, entre os custos de um programa
cursos de bancos privados para bancos oficiais, prin- ~omo o PROER .e os, cust~s acarret~dos pelas moda-
cipalmente bancos oficiais, e bancos estrangeiros. IIdades c~nv~nc.lona~s de Int~rv~~çao do Banco Cen-
Começou a haver uma crise de credibilidade no siste- trai, ou.seja.... hqUldaçao extrajudicial, ~AET ou mes~o
ma bancário privado nacional. E o que ocorreu? Co- a ~st~tlz~çao desses bancos. Quer dizer, urna ~náh~e
meçou a se retirar recursos desse segmento passan- epldermlca..0 que.V.Sa. entende que custana mais
do para outro segmento, de novo bancos oficiais, e os em termos f1nan~elros! O ~rograma do ~ROER ou,
principais beneficiários foram o Banco do Brasil e Cai- nos termos da lei, a utlllzaçao dos mecanismos para
xa Econômica Federal, particularmente, e alguns e~sas_instituiç?eS fin~n~eiras que apresentam essa
bancos estrangeiros. O Banco do Brasil e a Caixa na- sltuaçao de cnse de IIqUldez?
tura/mente operam, reciclam esses recursos em ope- O SR. Luís GUSTAVO DA MAlTA MACHADO
rações de mercado, o que a gente chama de depósito - Bom, o PROER foi feito nos termos da lei também.
financeiros. Os bancos estrangeiros têm limites mais Nos estritos termos da lei. Mas o senhor diz.. ,
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O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO além de outros bancos de médio porte, como era o
- Acho que... BANORTE, Mercantil. Enfim, essas instituições certa-

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO mente iriam ter muita dificuldade imediatamente num
- ... fora a legislação do PROER? processo corno esse, está certo, não conseguiriam se

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO sustentar. E essa quebra, ela é explosiva. Porque um
_ ... a matriz é mais administrativa. banco não consegue pagar para um outro 100, esse

O SR Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO que não recebeu aqueles 100 já não consegue pagar
_ Fora a le~islação do PROER, se não tivéssemos a 200, 300. E a~si~ a coisa vai se espalhando. Entã~,
legislação do PROER, eu creio que é essa a questão, eu tenho ~onvl~çao pes~oal de q~e nós t~riamo~ cr~-
nessa hipótese, teríamos duas básicas soluções que se ba~cána. Nao ~á na literatura internacional cnt~n-
V.Exa. mencionou. A primeira solução, simplesmente os mUito claro~, na~ é pos~ivel se est.abel~ce.r mUito
fazer o que foi feito no caso do Econômico. Eu tenho claramente a sltuaçao de cnse bancána. Nos fizemos
convicção pessoal de que teriamos uma crise bancá- algum ~studo no d.epart~mento r~centemente, mas
ria E nós tínhamos um sistema financeiro extrema- uma coisa especifica nao é aplicável ao caso do
m~nte frágil naquele momento, a fragilidade era óbvia ~ROER, mais ligado ~ sistema de .pagamentos, ao
porque nós Unhamos vindo de um periodo inflacioná- nsco.dentro de uma camar~ especifica, como o caso
rio, de elevada inflação, em que o sistema bancário ti- d~ camar~ d~ co~p~nsaçao de ~heq~es, mas esse
nha uma participação no Produto na ordem de _ de nao é o cnté~lo apllcavel àquel~ sltuaçao do ~ROER.
novo números redondos - 17% a 18% do PIB, caiu... No mundo n~? ~e tem algo mUito claro sobre ISSO, ~a
desculpe, 15%, se não me falha a memória, 15% do ver~ade. É dlflcll. É um pouco, na verdade, arte. MUito
PIB, caiu para 7%, 7,5%, veio à metade. Os bancos mais...
ganhavam com o chamado floating bancário, quer di- O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
zer, o depósito. - De que tipo?

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- Ciranda. - Muito intuitivo. É claro que se me disser, dependen-

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO do da situação, um tamanho de banco-o tamanho de
- A nossa ineficiência, a ineficiência dos depositantes banco já é um primeiro critério, nós estamos falando
em conseguir administrar de forma adequada o seu do terceiro maior banco nacional -, então, é muito
fluxo de caixa às vezes acaba deixando algum recur- provável que houvesse a crise logo em seguida ao
so sem remuneração no banco. E aquele recurso sem que havia passado em termos de crise de credibilida-
remuneração no banco recebe remuneração até em de do sistema financeiro com o caso do Econômico.
financiamento ao setor público, na aquisição de Utulo Sabiamos, e o próprio mercado sabia, de alguma fra-
público. Na época de inflação elevada essa remunera- gilidade em bancos oficiais. Enfim, todos esses ele-
ção era mais 1% ao dia. Então, o ganho do sistema mentos eram suficientes, são suficientes, a meu ver,
bancário com a inflação elevada era fantástico. Essa para indicar uma fortíssima possibilidade de crise
receita foi embora e os bancos, é claro, tinham toda bancária. O Banco Central não pode apostar nesses
uma estrutura montada, em termos de redes de agên- casos porque custa muito caro. O caso da Venezuela
cia, etc., que só se justificava e só se sustentava con- é um caso tfpico. Eu tenho feito palestras sobre siste-
siderada essa receita de f1oating. Essa receita de ma de pagamentos pelo Pais afora e sempre mencio-
uma hora para outra sumiu. Então, era de se esperar no o caso da Venezuela. A Venezuela, se nós listar-
que houvesse alguma dificuldade para o setor bancá- mos 10 erros que um Banco Central não pode come-
rio. Teve o caso do Econômico, em seguida vem a si- ter em hipótese alguma, porque se cometer qualquer
tuação do Banco Nacional. Com certeza, eu não te- um desses erros tem o risco de uma crise bancária,
nho a menor dúvida em dizer que nós terfamos uma de 10, a Venezuela deve ter cometido 15, está certo?
crise bancária de graves proporções, talvez no nível E eles conseguiram uma crise bancária de enorme
do que houve em Chile e Venezuela. Nós estávamos proporção, com problemas sociais gravissimos, re-
num quadro em que tínhamos inúmeros bancos ofici- centemente. Então, o Banco Central não pode apos-
ais, estaduais com dificuldade, como depois se ob- tar em situações como essa. Não dá para "vamos ten-
serva claramente isso com o PROER, o programa de tar ver se não acontece". É muito diffcil. A situação em
restauração do setor público estadual. Nós tivemos que nós estávamos eu não tenho a menor dúvida, é
em seguida bancos, como foi o caso do minha convicção pessoal, de que teríamos uma crise
BAMERINDUS, que também sofreram dificuldades, bancária de gravissimas proporções no Pais se fosse
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adotado no caso do Nacional exatamente o que foi fei- isso. Por outro lado, a questão de regulamentação
to no caso do Banco Econômico, uma mera interven- prudencial também não surtiria efeito adequado
ção do Banco Central com a utilização dos mecanis- àquela época - como no jargão se menciona que sob
mos então disponíveis do ponto de vista legal. A outra inflação elevada, sob hiperinflação, como nós vivía-
alternativa era simplesmente não fazer nada, o que mos, o melhor negócio do mundo é ter um banco e o
também custaria muito caro, com certeza. segundo melhor negócio do mundo é ter um banco

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO mal administrado, que vai gerar resultado positivo de
_ Muito bem. Agora, o que me intriga um pouco, Dr. q~alquer man~ira. Efi~ ditrcil.de se identificar insti~ui-

Luís Gustavo, é o seguinte: o floating desapareceu ç~es,q~e e~teJam ma~s frág.els .do q~e outras. Entao,
com a interrupção do ciclo ou da espiral inflacionária. n~~ e ~a~ slm~les assim. P~lmelro, nao é uma con~e-
Isso acarretou um corte na receita das instituições fi- q~en.cla ":nedlélta. Que ..~al ~ayer ~erda de receIta,
nanceiras e por isso os bancos entraram num princí- Sim, ISSO e uma consequencla Imediata...
pio de crise de liquidez. O diagnóstico feito é mais ou O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
menos esse. Agora, a mim me parece que a equipe - Fechou a torneira, não...
econômica incumbida de traçar as novas diretrizes da O SR. Lufs GUSTAVO DA MATTA MACHADO
política do setor poderia ter previsto, e essa cessação - ... agora, que vai quebrar, não necessariamente é
de receita das instituições financeiras poderia ter ado- uma conseqüência imediata, porque daquelas que fi-
tado mecanismos de defesa ou salvaguardas para zerem os ajustes necessários...
não permitir o caldo de cultura onde iria germinar exa- O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
tamente a cepa da crise de liquidez. Por que isso não - ... mas, veja bem, Dr. Luis Gustavo...
aconteceu? Ou a nossa equipe econômica não con- O SR. Lufs GUSTAVO DA MATTA MACHADO
seguiu vislumbrar isso que V.Sa. com tanta facilidade, - ... elas conseguem sobreviver. Então, não necessa-
tanta clareza está nos explicando. Acabou a inflação, riamente ocorreria.
acabou a ciranda financeira, acabou o float, as insti- O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
t~iç?es entraram em crise de liquidez. Ninguém pre- - Mas, veja bem, Dr. Luis Gustavo, fechada a torneira
VIU ISSO? da inflação, não iria por ela escorrer, digamos assim,

O SR. Lufs GUSTAVO DA MATTA MACHADO as receitas advindas do float. É claro que não dava
- Não necessariamente isso iria ocorrer. Não é uma para prever que alguém fosse morrer de sede, mas
conseqüência tão óbvia. O que é conseqüência é que, que ia passar sede, isso era perfeitamente previsível.
uma vez reduzindo a inflação, vai reduzir a receita de Da mesma forma que não se podia prever que todas
float. Aquelas instituições que fazem os ajustes, que fossem quebrar, um grande número de instituições
fizerem os ajustes necessários, essas não têm pro- fosse quebrar. Mas que elas iam entrar num ciclo de
blema, como várias não tiveram, várias instituições dificuldades, ou pelo menos um setor das instituições
de grande porte não tiveram qualquer problema. financeiras, isso é plenamente previsível. Daí porque
Aquelas que não foram bem administradas, que even- a minha estranheza, daí a minha estranheza pelo fato
tualmente não fizeram os ajustes necessários ou que de nada ter sido feito para evitar essa situação na
já tinham problemas estruturais mais graves anterior- equipe econômica. Mas prossigamos. E aqui vou ter-
mente e que eram mascarados pela questão da infla- minar a minha intervenção. OSr. Cláudio Mauch jU5ti-
ção elevada, o que dificulta identificar essas dificulda- ficou a assistência financeira que os bancos oficiais
des, essas instituições, sim, passaram pelo problema federais, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal
e tiveram a crise de liquidez. Então, não é tão simples prestaram aos Bancos Econômico, Nacional e
de se antecipar esse tipo de ocorrência. Além disso, BAMERINDUS, no interbancário, no mercado inter-
um desenho como de proteção ao sistema financeiro, bancário, pelo fato de que aqueles bancos - a alega-
uma rede de proteção adequada ao sistema financei- ção é deles - estariam empossando Iiquidez. No en-
ro que agora está sendo na verdade montada, vem tanto, parece-nos que nesse mesmo período o Banco
sendo montada desde então, essa rede vem sendo do Brasil e a Caixa Econômica Federal estariam re-
montada, desculpe, desde então, não é algo que se correndo à assistência financeira de Iiquidez do Ban-
faça da noite para o dia. Já mencionei aqui esses pro- co Central, uma triangulação, portanto. O Banco Cen-
jetos de pagamentos têm início por volta de 97, va- trai estaria, nessa ordem de idéias, financiando aque-
mos estar implementando ele em 2002. Não havia a les bancos privados no interbancário através de inter-
menor hipótese de implementar esse projeto anterior- postas instituições financeiras, ou seja, o Banco do
mente, não tínhamos as condições necessárias a Brasil e a Caixa Econômica Federal? Como V.Sa. po-
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deria explicar esse fato? Quais as razões para esse dos, já na gestão do diretor - me fugiu o nome, perdão
tipo de procedimento, que, na verdade, consubstan- - depois do Dr. Alkimar Moura. O Dr. Alkimar foi duran-
cia um by-pass, quer dizer, usa-se o Banco do Brasil te o PROER, em seguida ele é que foi Presidente do
e a Caixa Econômica Federal para dar assistência ao Banco Central inclusive... Francisco Lopes, perdão.
Banco Nacional, ao Banco Econômico, com recursos Durante a gestão do Diretor Francisco Lopes, houve
advindos para essas instituições oficiais do próprio uma alteração na forma de atuação do Banco Central
Banco Central. Uma triangulação que disfarça aí uma em termos de política monetária. Ele passou a não fa-
assistência direta do Banco Central a essas institui- zer as zeradas, chamada zerada do mercado, que é
ções privadas. O que V.Sa. poderia nos dizer a respei- esse ajuste na Iiquidez do mercado, via operações de
to disso? mercado aberto. Ele fez uma indução a que essa ze-

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO rada fosse feita via redesconto. Fazendo-se o redes-
_ Isso não ocorreu. O que nós verificamos, o que eu conto de Utulos públic?s feder~is, e, aí, si~, nesse
posso lhe afirmar - e sou responsável pela área de re- caso, o Banco do Brasil e a Caixa o~eraram Junto ao
desconto - é que não existia isso. O que ocorreu, B~nco Central, mas essas .ope~açoe~ eram ~pera-
eventual crédito do Banco do Brasil e Caixa a essas çoes absolutamente normaiS, nao tenam... fOI uma
instituições, esse crédito se dava dentro do mercado, po~tica d~libera~a.do Banco Central de r~duzir a atu-
no chamado mercado interbancário. Em evento em açao por Intermedlo da mesa de operaçoes e passar
função do que eu mencionei, houve uma migração da a atuar por in~ermé?io do redesconto. Mas isso foi no
parte de investidores, não só pessoas físicas, jurídi- momento mUito adiante. Já tfnhamo~ ~assado toda
cas, mas também grandes investidores, fundações, essa fase d_esse empossamento de hqUldez, de ~oda
enfim, para, digamos, pousos mais... julgados mais essa quest~o a que V.Exa. se refere, e ess~ penodo
seguros e mais tranqüilos, com os bancos oficiais fe- de em~ré~tll:n~ por. parte .do Ban~o do Brasil, etc., a
derais e bancos estrangeiros, e esse recurso é reci- essas Instltulçoes financeiras. FOI um momento com-
clado no próprio mercado interbancário. Os bancos pleta.mente di!erente. E..nt~o, com cert~z~, o B~n~o do
estrangeiros, em geral, têm limites mais restritivos Brasil e a Caixa Economlca, sendo muito obJetiVO a
quanto a crédito a outras instituições; então, o recurso V.Exa., não recorreram à assistência financeira do
não retoma na sua integridade. Os bancos oficiais fe- Banco Central durante esse período em que estavam
derais acabaram fazendo esse tipo de papel, a taxas concedendo depósito até financeiro a esses bancos.
de mercado, etc. Isso é uma coisa. A recorrência de O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal ao redes- - Provavelmente equivocou-se o Sr. Cláudio Mauch,
conto, essas recorrências só ocorreram - eu não lem- então, quando nos disse isso aqui. Ele justificou a as-
bro exatamente o período - durante o período em que sistência financeira aos bancos oficiais federais, Ban-
a política monetária do Banco Central, o que chama- co do Brasil e Caixa Econômica Federal... Bem, en-
mos de... nós vínhamos numa política monetária de, fim, agradeço as respostas que gentilmente V.Sa. ofe-
vamos dizer, zerando o mercado, de uma forma via receu. Muito obrigado, Sr. Presidente. Está encerrada
operações da mesa de mercado aberto, mas em que a minha intervenção.
existia uma necessidade de Iiquidez geral do sistema O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
bancário, considerando operaçõés do Banco Central - Só como um registro, ontem nós recebemos docu-
e do Tesouro Nacional que retiram ou colocam Iiqui- mentos da Caixa Econômica referentes a operações
dez. E aí a mesa de operações do Banco Central atua do interfinanceiro, já estão à disposição. Do Banco do
concedendo ou retirando Iiquidez via operações com Brasil ainda nós não recebemos e também foi feita
títulos públicos federais. Esse é o procedimento nor- uma solicitação da eventualidade da existência ou
mal. O redesconto é usado para situações específi- não da operação de redesconto, só para constar no
caso Banco do Brasil e Caixa Econômica, durante relatório, mas já consignando a manifestação eviden-
esse período a que estamos nos referindo, não utili- te do Dr. Luis Gustavo.
zaram o redesconto, esse período logo próximo. O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO - Presidente, se me permite?
- Nenhuma outra forma de assistência financeira? O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO - Concedo a palavra ao Sr. Luis Gustavo.
- Não, não. Nenhuma forma de assistência financeira O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
do Banco Central. Eles foram utilizar redesconto do - Nós podemos encaminhar a esta Comissão o rela-
Banco Central, mas eles e vários outros bancos priva- tório sobre eventual utilização do Banco do Brasil e da



O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- Dentro do Banco Central, direção nesse sentido,
nunca ouvi nada nesse sentido.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Havia
essa tendência, então, criar grandes bancos, abrir o
capital estrangeiro e isso criava uma rota no caso do
HSBC e depois o BBA?

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- A abertura ao capital estrangeiro, isso está estabe
lecio inclusive em lei, aprovada, é claro, pelo Con
gresso, as condições para a participação do capital
estrangeiro, para entrada do capital estrangeiro no
País, isso no setor bancário, isso está definido em lei.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Perfeito.
Uma questão que me chamou a atenção no final da
sua fala é o seguinte: o senhor falou, usou até um ter
mo, "foi liberado o compulsório bancário a rodo", mas
o senhor não disse exatamente, o senhor falou que
isso era inadequado, porque, inclusive, instituições
que não precisariam disso acabariam sendo benefici
adas. Quais são as conseqüências para o sistema
.dessa liberação a rodo?

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- A conseqüência é mais do ponto de vista de política
monetária. O Banco Central acaba tendo que conce
der Iiquidez ao sistema do setor financeiro maior do
que a necessária. A conseqüência é essa. Não se tem
uma liberação de compulsório, digamos, ordenada,
não necessariamente de acordo com a programação
monetária anteriormente estabelecida. É claro que a
programação monetária é estabelecida dentro de
uma situação de normalidade. Quando o Banco Cen
trai se deparou com essa situação anormal, acaba
sendo atropelada, digamos assim, a programação
monetária, que tem que adotar outras medidas para
se contrapor a isso. A liberação a rodo é porque foi
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Caixa ao redesconto. O que eu me recordo, repito, é O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O Dr.
só esse período durante a gestão do, à época, Diretor Andrade Vieira, o controlador do BAMERINDUS, de-
Francisco Lopes. clarou aqui nesta Comissão que o Governo caminhava

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet) para uma política - e ele acha que o BAMERINDUS
- Até me informa a assessoria que foi distribuída _ sofreu um tipo de intervenção injustificável, logicamen-
está na bancada - essa resposta da Caixa Econômi- te, e que ele acha que o Governo tem uma linha. A Ii-
ca referente às operações e aplicações de depósitos nha era abrir para o cap~al estrangeiro e não existir...
interfinanceiros com os Bancos Econômico e Nacio- na prática, a linha era manter dois grandes bancos de
nal no período mencionado. Concedo a palavra ao varejo. O que o senhor acha disso?
próximo Parlamentar inscrito, pela ordem, Deputado O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
Ivan Valente. - Eu não tenho elementos para julgar isso não. Acho

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sr. Presi- que foge...
dente, Sr. Relator, Dr. Luis Gustavo da Malta Macha- O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Não havia
do, eu não iria fazer perguntas de ordem mais geral uma linha dentro do Banco, o senhor que está desde
em relação à questão do PROER, mas V.Sa. deu um 771
depoimento que mostra a sua convicção da necessi
dade e da legitimidade do PROER. Mas eu queria
lembrar a v'Sa. então o seguinte: antes da interven
ção, quer dizer, antes de se criar o PROER, que eu
saiba, em dez anos o Banco Central tinha operado
196 formas ou 97, não me lembro o número, mas é
nessa ordem de grandeza, centenas de intervenções,
ou RAET, ou liquidações extrajudiciais. Então, as for
mas de intervir sem a criação do PROER já vinham. O
Banco Central jávinha enxugando inclusive as institu
ições e... O senhor não julga que é um fatalismo essa
decisão de dizer: "Olha, se não houvesse, vai ter a cri
se bancária, então, nós precisamos socorrer e socor
rer de uma forma bastante generosa, digamos assim,
grandes bancos e, pior de tudo, com fraudes compro
vadas, corno é o caso do Econômico e do Nacional"?
Então, eu queria entender isso, quer dizer, de repente
aconteceu isso. Se teve a sensação de que tinha uma
crise sistêmica ou uma crise bancária em vista. Nada
disso era previsível. O Banco Central já vinha intervin
do, fazendo liqüidações e etc. Queria saber de V.Sa.
isso.

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- Pois não. Excelência, é claro, eu não tenho... não
tive e não tenho o poder de decisão - a respeito nem
de voto - a respeito do assunto. O que eu manifestei
aqui foi a minha convicção pessoal de que era neces
sário algo diferente de tudo que vinha sendo feito an
teriormente. Não era, nunca foi e nem é atualmente
da minha competência decidir a respeito disso. Agora,
a minha convicção pessoal como técnico do Banco
Central é de que não se podia adotar, no caso do Na
cional, o mesmo procedimento que se vinha adotan
do em casos anteriores. Teria que ser feito algo dife
rente porque se não nós teríamos uma crise bancária
com certeza, na minha opinião.
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cerca de 20% do que estava recolhido no Banco Cen
trai, nós caímos da média de 51 milhões para cerca
de 39 em dois meses, aproximadamente. Isso são nú
meros médios de valores recolhidos ao Banco Central
em dois meses, e vínhamos com uma política mone
tária apertada. Depois se restabelece. O compulsório
chegou a atingir mais de 60 bilhões lá no Banco Cen
traI. Hoje deve estar na faixa de 60 bilhões. Chegou a
ir muito mais, baixou, enfim. Vai-se juntando isso com
o tempo.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Mas eu
quero saber é exatamente isso. Quando uma institui
ção, que não está precisando, se beneficia dessa Ii
quidez, o que ocorre? De quem é o prejuízo disso?

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- O recurso acaba ou ele é reciclado em mercado e,
às vezes, acontece isso. Por exemplo, Banco do Brasil
e Caixa Econômica nesta situação, e os bancos es
trangeiros, em particular, também, nessa situação,
eles não estavam sofrendo o problema de constrangi
mento de liquidez, ou seja, não estava havendo corri
da a esses bancos, pelo contrário, eles estavam rece
bendo depósitos. Além de receber depósitos do públi
co, estavam ainda recebendo recursos, Iiquidez adici
onai, por parte do Banco Central. Então, daí, esse mo
vimento de reciclagem no próprio mercado interban
cário.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Eu que
ria, antes de fazer outras perguntas, dizer o seguinte:
o senhor é Chefe de Departamento de Operações
Bancárias do Banco Central, é isso?

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- À época era esse o nome, atualmente o nome é De
partamento de Operações Bancárias e de Sistema de
Pagamentos.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - E de Sis
tema de Pagamentos, o senhor é responsável pelas
intervenções e liquidações também?

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- Não, não senhor.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Não é
responsável?

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- Não. Isso é o departamento ligado à área de super
visão bancária.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Eu quero
entender isso. A sua relação com o Dr. Diretor Carlos
Eduardo de Freitas é qual exatamente, em termos
de...?

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- Não, o Dr. Carlos Eduardo de Freitas ele é Diretor do

Banco Central. Eu não estou diretamente subordina
do a ele. Eu estou diretamente subordinado ao Diretor
Luiz Fernando Figueiredo, que não tem responsabili
dade sobre essa parte de intervenção ou liquidação.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Não é
uma parte que o senhor trata então?

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- Não. E já à época do PROER também não era, quer
dizer, nunca foi. O Departamento de Operações Ban
cárias sempre esteve ligado à área de política mone·
tária, porque dois dos instrumentos de política mone
tária estão lá no departamento. O mercado aberto é
no Rio de Janeiro, no Departamento de Mercado
Aberto, chamado DEMAD, Departamento de Opera
ções de Mercado Aberto, desculpe, DEMAB, e o re
desconto e o compulsório estão no Departamento de
Operações Bancárias e de Sistema de Pagamentos,
atualmente.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Perfeito.
Então, eu queria perguntar ao senhor o seguinte: uma
significativa parcela das garantias prestadas pelo
Banco Econômico junto ao PROER, no valor de 3,2
bilhões de dólares, refere-se a títulos da dívida exter
na. O senhor confirma esse valor?

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- Confirmo.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Três vír
gula dois bilhões, né?

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- Isso. Valores da época.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - E esses tí
tulos eram de titularidade do Banco Econômico ou fo
ram adquiridos depois da intervenção, por meio de fi
nanciamento no âmbito do PROER, essas garantias?

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- De memória eu creio que houve alguma parcela que
era do próprio Econômico, mas houve parcela adqui
rida depois do PROER, mas não tenho segurança,
mas eu creio que sim. Eu creio que foram adquiridas
com o PROER também grande parte dela.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Mas o se
nhor acha que o Econômico tinha titularidade de uma
parte, então, pelo menos?

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- Creio que sim.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - E por que
o senhor acha que o Econômico mantinha esses títu
los em carteira?

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- AL ..
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O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O senhor O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Então, o
julga que ele mantinha uma aposta que a desvaloriza- senhor, como uma pessoa experiente do Banco Cen-
ção do real ocorreria a qualquer momento? trai, que acompanha essa política toda, poderia me

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO dizer se nesse diferencial há uma perspectiva de liqui-
- Eu não tenho condições de fazer essa análise, me dar a dívida do Econômico apenas com esse diferen-
perdoe. cial de taxas?

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Nós te- O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
mos informação de que hoje a massa do Econômico - Eu não tenho condições de dizer isso.
já está dando lucro devido ao fato de que seu passivo O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Não tem
junto ao PROER é corrigido pela TR, enquanto os tí- condições de falar sobre isso, não é? Muito bem. Na
tulos da garantia, adquiridos com o crédito subsidiado posição de 30 de junho de 2001 , o balanço do Banco
do Banco Central, estão gerando rendimentos pela Central indicava que o Banco Nacional devia pouco
taxa cambial mais 5% ao ano. Eu queria saber do se- mais de 6 bilhões ao PROER e 7,6 bilhões a título de
nhor o seguinte: qual o valor do ganho decorrente do reservas bancárias, o que totalizava um saldo deve-
diferencial de taxas? dor de 13,7 bi junto ao Erário. Também naquela data

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO estava sendo contabilizada uma provisão para perdas
- Como eu mencionei a VExa., eu não estou ligado a de 4,5 bilhões de reais. O valor da provisão corres-
essa área de intervenção. Não está sob o meu depar- ponde ao montante da perda esperada nessa opera-
tamento o acompanhamento dessas instituições que ção?
estão em regimes especiais no Banco Central. As O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
pessoas que tratam disso podem dimensionar melhor - O Diretor Carlos Eduardo de Freitas vai poder, com
para VExas. essas questões. Eu não me sinto em certeza, amanhã, esclarecer essa questão a VExas.
condições de fazê-lo, inclusive de confirmar esses nú- A provisão não é necessariamente o que vai se per-
meros, enfim. der. É uma expectativa. Adotam-se os critérios, claro,

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Mas o se- conservadores, para esses créditos, mas, com certe-
nhor concorda que há uma taxa diferencial, não é? za, o Diretor Carlos Eduardo de Freitas pode esclare-

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO cer isso adequadamente amanhã.
- Sim. Qualquer caso de liquidação... O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Quando o

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Enquanto Banco Central conseguiu reaver os créditos mantidos
o passivo do PROER é corrigido pela TR, esse título pelo Nacional, o senhor sabe?
tem outro tipo de correção pela taxa cambial mais 5% O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
ao ano, não é isso? - Não sei.

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Não sabe
- É verdade. Porque o passivo do PROER é corrigido e nem por que os bens dos controladores ainda não
pela TR também por dispositivo legal. As leis que es- foram utilizados para cobrir o rombo do banco?
tão em vigor no País estabelecem que - isso é válido O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
para banco e para setor não bancário também-a cor- - Também não sei. Com certeza está tendo o curso
reção dos passivos segundo o índice da TA. Na ver- normal das intervenções, mas, de novo, eu não sou o
dade, no passado nem tinha correção monetária. responsável por esse departamento, eu não posso
Posteriormente, foi alterada a legislação prevendo a lhe responder sobre esse assunto, eu não conheço
correção monetária, mas a correção monetária pode essa questão de intervenção, liquidação etc. É que
ser agregada de outros rendimentos, que chamamos depois que a instituição sofre a intervenção ou liqui-
de força da massa, assim permitiram, ou seja, se dação, aquela operação que foi realizada no departa-
aquela massa em liquidação tiver condições de pagar mento que eu chefio, uma operação mesmo que origi-
além do que simplesmente a TR, ela paga além do nada em PROER, assistência financeira, ela passa
que simplesmente a TA. Mas isso, é claro, é por defi- para a gestão, digamos assim, do departamento que
nição legal. Todos os débitos da instituição, todos cuida da questão de intervenções, que é o Departa-
aqueles que são credores da instituição recebem os mento que eu já mencionei, o DERES, Departamento
débitos... são corrigidos pela TR por definição legal, a de Regimes Especiais. Então, ele sai da esfera do
partir do momento da liquidação. meu departamento.



O SR. LUrS GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- Eu não tenho condições de responder. Sobre isso
não conheço.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Numa
operação contratada em março de 97, o PROER des
tinou ao BAMERINDUS o valor de 2,5 bilhões, recur
sos esses repassados ao HSBC dentro da operação
contábil de equalização de ativos e passivos por ele
assumidos. A garantia da operação era formada por
caução em favor do Banco Central de todos os crédi
tos que o BAMERINDUS detinha perante o Fundo
Garantidor de Crédito, cujo valor estimado era da or
dem de 3 bilhões. Contudo, informações veiculadas à
época davam conta de que o Fundo Garantidor de
Crédito detinha em seus cofres apenas 300 milhões e
que o Banco Central não havia exigido do Fundo Ga
rantidor que cobrasse das instituições financeiras a
contribuição extraordinária e o adiantamento a que
estavam obrigados a fazer para honrar as garantias
do Fundo para com os clientes do BAMERINDUS.
Essa era uma operação que permanece nebulosa,
porque o Governo tem sempre dito que ele não usa o
dinheiro do Banco Central nem o dinheiro público. Ele
usa o dinheiro dos próprios bancos, inclusive o Fundo
Garantidor de Crédito. O senhor poderia nos esclare
cer sobre a natureza dessa garantia, sobre a efetiva
existência desse volume de recursos?

O SR. LUrS GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- Essa operação, inclusive, já foi liquidada, até onde
eu sei. Mas, de novo, essa questão do crédito do Ban
co Central perante o BAMERINDUS, oriundo do
PROER, pelo que eu vejo no balancete do Banco
Central, nas notas explicativas, essa operação já teria
sido liquidada, portanto, não teria dado qualquer pre
juízo. Mas, enfim. À época, o volume de recursos ne
cessários para a operação com o BAMERINDUS que
permitisse a absorção do BAMERINDUS, o tamanho
do Banco etc., não havia, na verdade, até onde eu sei,
outras garantias disponíveis em mercado. Então,
essa foi a solução, e eram créditos de excelente quali
dade, como acabou se mostrando, porque, na verda
de, eram créditos contra o setor privado, uma vez que
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O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - No caso o Fundo Garantidor de Créditos é suprido pelo setor
das investigações conduzidas pela Polfcia Federal, bancário privado e como o Banco Central tem a res-
pela Procuradoria da República, pela Receita Fede- ponsabilidade de manter um sistema financeiro hígi-
ral, acerca de operações de lavagem de dinheiro de- do etc., é claro que era de se esperar que esse crédito
tectadas ainda na CPI dos Precatórios, apontam que, não tivesse maior dificuldade de o Banco Central re-
através de contas CC-5, o Banco Nacional teria envi- ceber, como, na verdade, acabou ocorrendo, conse-
ado um volume próximo a 1 bilhão para o Interbanco, guimos. A operação foi liquidada de uma forma tran-
no Paraguai, na qual ele detém 98% do capital. O se· qüila, sem maiores dificuldades.
nhor tem informações detalhadas sobre essas ques- O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O senhor
tões? confirma que o Fundo Garantidor não tinha na época

o dinheiro que ele tinha para emprestar ao (ininteligf
ve~.

O SR. LUrS GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- Eu não sei, eu não conheço... Eu sei que o Fundo
Garantidor não tinha... ele teve dificuldade, ele tinha
sido criado, eu creio que em novembro de 95, ou me
lhor, ele foi criado em agosto e regulamentado em no
vembro de 95, e não devia ter em caixa volume sufici
ente para fazer face ao caso do BAMERINDUS, com
certeza. Creio que ele não tinha recursos suficientes
para isso. Mas, enfim, uma parcela do... aliás, descul·
pe, eu creio que ele pagou sim, creio que o FGC pa
gou todos os depositantes do BAMERINDUS que teri
am que ser pagos por ele, mas o caixa dele não era
suficiente para honrar a totalidade. Ele tem um limite...

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Ele levou
anos para pagar.

O SR. LUrS GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- ... até 20 mil reais, tal.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O senhor
está falando...

O SR. LUrS GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- Mas esse crédito não foi ao Fundo Garantidor, né?
O crédito para compensar, essa é outra situação, é
outra questão. Uma coisa é o que o Fundo Garantidor
tem que pagar aos depositantes. Isso ele honrou. Ou
tra coisa é o Banco Central fazendo um empréstimo
ao BAMERINDUS, de tal forma a equilibrar ativos e
passivos. Nesse empréstimo do Banco Central ao
BAMERINDUS, a parcela coberta pelo Fundo Garan
tidor de Crédito não é considerada, porque essa já é
uma parcela coberta pelo setor privado. Vale dizer, se
um banco tem o passivo de cem e um ativo válido,
considerado bom, de 20, nós temos 80 a ser equaliza
do. Desses 80, daqueles cem do passivo do banco, di
gamos que 20 o Fundo Garantidor de Crédito já está
honrando, isso é considerado e, aí, temos que equali
zar apenas 60. O Fundo Garantidor de Crédito teria
que fazer o pagamento ao UNIBANCO, como certa
mente o fez. São coisas distintas.
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O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Perfeito. mim bastante subjetiva e vem sendo repetida cons-
Uma última pergunta: o Banco Central separou 852 tantemente e, pela primeira vez, eu tenho um conjun-
milhões de reais do BAMERINDUS para aquisição de to de dados em mãos que me permitem manifestar a
1,2 bilhões de títulos da dívida externa, para garantir perplexidade de pedir uma explicação. O senhor leu o
os créditos repassados ao HSBC, que a qualquer mo- Jornal do Brasil de hoje?
mento poderia devolver os valores que dessem pro- O SR. Luis GUSTAVO DA MArrA MACHADO
blema para serem recebidos, para receber. O senhor - Não, senhor.

sabe me dizer como foi feita a aquisição desse 1,2 bi- O SR. DEPUTADO MILTON TEMER _ O Jornal
Ihão em tftulos da dívida externa?

O SR. LUrS GUSTAVO DA MArrA MACHADO do Brasil de hoje - eu vou passar as suas mãos por
que vale a pena - publica um trabalho excepcional, fe-

- Não, não foi operação PROER, não. ito especialmente para o jornal, pela Austing Asis. (~
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Não foi fe- Asis com um "s" só, deve ser uma empresa estrangei-

ita pelo PROER, na operação PROER? ra.) Para além de ela mostrar claramente na manche-
O SR. Luis GUSTAVO DA MArrA MACHADO te a quadruplicação em reais do lucro dos bancos

- Creio que não. nesse período de sete anos de política monetária sob
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Nem o se- o Governo Fernando Henrique Cardoso, quadruplica-

nhor sabe de onde vieram esses recursos, então? ção em reais e duplicação em dólares do lucro dos
O SR. Luis GUSTAVO DA MArrA MACHADO bancos, ele produz os balanços dos bancos desde 94.

- Não. Pode ser que tenha sido operação PROER, Então, toda a alegação de crise sistêmica se pauta
mas a destinação era por conta do liquidante. O Iiqui- fundamentalmente no argumento de que os bancos
dante vinha ao Banco Central solicitava o crédito, era perderam Iiquidez com a interrupção do f1oating, en-
feito o crédito contra a garantia oferecida, e ele tinha fim, a questão da operação dos custos inflacionários.
que utilizar esse recurso do crédito para honrar os E aí eu vejo aqui o seguinte: em 94, todos os bancos
compromissos do Banco. Então, no caso do tiveram lucros desses que estão hoje pontuados de 1
BAMERINDUS, se esse era um dos casos, o Dr. Alva- a 30 entre nacionais e estrangeiros que operam no
rez creio que fez o depoimento aqui. Ele é a pessoa Brasil. O Itaú, com 320 milhões; o BRADESCO, 445; o
mais adequada para responder isso. Banco do Brasil, com 108, e o UNIBANCO, com 120,

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O senhor por aí. Em 95, quando começa o tremelique, o único
sabe se foi feita pelo próprio BAMERINDUS? banco que tem... Alguns bancos tem prejuízo. Alguns.

O SR. LUrS GUSTAVO DA MArrA MACHADO Quais são? Banco do Brasil: 4 bilhões; L10yds Bank
- Não, não sei. (banco internacional): 23 bilhões - 23 milhões -; os

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Mas o se- demais bancos - UNIBANCO, BRADESCO, Itaú, to-
nhor deve saber se a lei autoriza ou não a aquisição dos mantiveram o fluxo de lucros de 94 (373 para o
de ativos por instituições, regime de intervenção? Itaú; 540... Porque nessa época o BRADESCO ainda

O SR. Luis GUSTAVO DA MArrA MACHADO era mais do que o Itaú, porque o Itaú não tinha desco-
_ Autoriza. Eu creio que sim. Mas, de novo, esse as- berto a safadeza de ser o banco emulador da especu-
sunto quem tem melhor condição de responder é o Dr. lação financeira que se pauta fundamentalmente
Carlos Eduardo de Freitas. Eu não sou conhecedor seus lucros na construção de compra de títulos do go-
do assunto intervenção ou liquidação. vemo. Trezentos e setenta e três; BRADESCO, 540;

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE _ Mas não UNIBANCO, 154; Caixa, 220. Por aí. Aí, a gente vai
olhando... Durante todos esses anos, todos os sinais

autoriza. Posso lhe dizer que não autoriza. dos balanços são positivos, exatamente à exceção de
O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO 94 e 95, quando o prejuízo, em 96, do Banco do Bra-

- Então, obrigado pela informação. Enfim. sil, vai a 7 bilhões; e o prejuízo do L10yds Bank, es-
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Perfeito. trangeiro, vai a 10 bilhões. Então, objetivamente, aliás

Estou satisfeito. o que causa... Nesses dois anos, há prejuízo no siste-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet) ma financeiro de 4 bilhões... , 2 bilhões, em 95, e em

- Com a palavra o Deputado Milton Temer. 96, de 4 bilhões, exatamente por causa do banco es-
O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Dr. Matta tatal e dos bancos estrangeiros. Os bancos privados

Machado, o senhor não teve nada a ver com as inter- brasileiros todos tiveram lucro. Todos! A partir de lá, o
venções, o senhor não teve nada a ver, objetivamen- total dos dados é de lucro para todo mundo, o que
te, com critérios e o senhor fez uma afirmação para chega, hoje, ao percentual... Por exemplo, percentual-
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mente o lucro do Itaú, de 94 a 2000 - sem contar o da Caixa Econômica no interbancário com os bancos
deste ano; sem contar a festa deste ano que, em nove que estavam quebrando. Não sei por que todo mundo
meses do ano, conseguiu lucro superior ao recorde faz questão de dizer isso. E isso era um escândalo
de 94. Todo o ano: 2.100, agora, contra 1.955, de que, na hora, propiciava manchetes de todos os jor-
1999. Pois bem. Quatrocentos setenta e um por cento nais de economia. Não era natural aquela operação. E
de variação na taxa de lucro! O banco... O o Ximenes: "Não, resolvemos e tal..." Eu me lembro
BRADESCO foi 290% na taxa de lucros. E vai por aI dos debates que foram feitos com o Ximenes e com o
afora, sem contar bancos que têm uma taxa maior, Cutolo, naquela ocasião. Então, eu pergunto ao se-
porque operaram até... É verdade. Os bancos interna- nhor: qual é o critério que vale? Porque se esse di-
cionais, Banco da América, 3.213%; Banco de Bos- nheiro tivesse corrido para o Banco do Brasil e o Ban-
ton, 1.188% de variação na taxa de lucro. co do Brasil tivesse tido operação lucrativa no inter-

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Só bancário com esses bancos, como é que tem esse
uma informação, Deputado. Na taxa de lucro ou no lu- prejulzo aqui? Quem teve lucro foram os bancos pri-
cro? vados. Por outro lado, eu pergunto ao senhor o se-

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Na taxa guinte: se não é esse o critério, ou seja, porque tem
de lucro. É trágico. É na taxa... prejulzo aqui... Se o critério é: o dinheiro foi destinado

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - É aos bancos para que... UNIBANCO, que não precisa-
no percentual? va, Itaú, que... enfim, esses bancos que entraram nes-

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - É o per- ~a operação de PROER, qual foi o critério ~bjetivo ~ti-
centual. Evolução na taxa de lucro. hzado para se estabelecer essa perspectiva de cnse

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN _ É sistêmica, porque agora, diante de números, eu vejo
percentual. que só podem ter sido subjetivos demais. Não são

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER _ Exata- factíveis diante dos nú~er~s reais com que o Banco
mente. É um negócio brutal. Bom, então o que eu que- Central trabalha. É a pnmelra pergunta.
ro dizer com isso. Esse negócio... Eu quero que o se- O SR. LUrS GUSTAVO DA MATTA MACHADO
nhor me explique qual foi o critério para que se dis- - Pois não. Obrigado, Excelência. Eu creio que há
sesse aqui, repetidas vezes, que tínhamos que colo- uma distinção que precisa ser feita. Um ponto é o as-
caro que colocamos no PROER, nos bancos... O que pecto patrimonial do sistema bancário; outro ponto é
isso mostra é o seguinte: um setor da economia brasi- a questão da Iiquidez. Os bancos... Eu até diria, se
leira teve, no PROER, o ovo da serpente que o trans- V. Exa. me permite, esses números mostram que nós
formou em algo que não existe no mundo. O senhor temos um sistema bancário forte; que o PROER efeti-
deve ter lido o Valor, de ontem - de hoje ou de ontem vamente teve a função... cumpriu sua função e permi-
- que coloca o lucro do ABN ... 20% do lucro mundial tiu que o sistema bancário brasileiro seguisse forte. A
do ABN está no Brasil. O ABN-Real... Está no Valor. questão patrimonial. .. Esses bancos que sobrevive-
Eu não fiz nenhuma pesquisa. Está lá escrito. Então, ram ao fim da inflação são bancos bem administra-
pergunto ao senhor o seguinte: que fundamentos são dos. Os seus administradores fizeram os ajustes que
esses para se dizer que ia haver uma crise... Porque eram necessários e é natural que sigam dando resul-
os dois argumentos para mim não pegam: de um tado positivo, ainda que sob um novo quadro de baixa
lado... Primeiro, não é o... Porque ninguém me diz o inflação, de inflação inferior. Isso não significa. que
que aconteceu na... A crise da Venezuela. O que hou- não havia o risco de crise bancária. A crise bancária...
ve na crise da Venezuela foi uma corrida bancária ge- Os bancos, V.Exa. sabe, eles trabalham - o que no
ral e o que houve no Brasil não foi uma corrida bancá- jargão se diz, alavancados. Ou seja, ele recebe depó-
ria geral. Aliás, naquela mesma ocasião, o banco Ba- sito e consegue multiplicar. Então, o que ele mantém
rings, inglês, quebrava e não tinha corrida nenhuma de recursos, em caixa - isso é aqui no Brasil e em
na Inglaterra. O banco Barings quebrou por 1 bilhão e qualquer lugar no mundo -, o que ele tem de recurso
fecharam o banco. Então, nessa perspectiva, eu que- em caixa, prontamente disponlvel, é inferior ao seu
ro perguntar ao senhor o seguinte. Primeiro. Se vale- passivo junto ao público. Se o público vai e exige esse
ram os argumentos de que se corriam todos os recur- passivo de uma forma rápida, mais rápida do que ele
sos para os bancos federais (os bancos públicos) e tem condição de realizar o seu ativo, esse banco pas-
esses repassavam, sem interferência... Eu não sei sa a sofrer um problema de liquidez. Ele pode estar
porque o Banco Central faz questão de dizer que não muito bem do ponto de vista patrimonial. Eu tenho ati-
tem nada a ver com a operação do Banco do Brasil e vos de excelente qualidade, mas eu não tenho Iiqui-
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dez nesses ativos. Vamos imaginar, para dar um
exemplo bem simples. Eu ganho na loteria um milhão
de reais. Eu chego e compro um imóvel. Não tenho
nenhum outro bem. Compro um imóvel, um milhão de
reais, estou com aquele imóvel. Se amanhã eu bato
com o meu carro e preciso pagar o conserto, eu não
tenho como realizar aquele imóvel para fazer este pa
gamento. Eu estou muito bem, do ponto de vista patri
monial, tenho um imóvel que está todo ele arrendado,
alugado; me gerando uma receita fabulosa, mas na
quele momento eu não estou com a...

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - A receita
para pagar o conserto do carro.

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- Não recebi. Eu não estou com ela...

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER -Isso quer
dizer que o senhor está em crise sistêmica por conta
disso?

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- ... com ela disponível ... Não, não. Eu não estou com
a liquidez necessária. Eu estou querendo só fazer a...

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Exato.

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- ... distinção entre rentabilidade, entre patrimônio e Ii
quidez. Os bancos podem ter um ativo excelente, com
boa rentabilidade, mas isso não necessariamente sig
nifica que ele vá ter a liquidez para honrar todo o seu
passivo. Ele não tem. É essa a característica básica
do sistema bancário. Eu só dei um exemplo.

(Intervenção inaudível.)

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- O setor real é diferente do setor bancário. Eu dei o
exemplo para posicionar bem claramente o que é o
aspecto patrimonial, o que é o aspecto de Iiquidez. É
isso o que acontece no banco. Ele tem um ativo de ex
celente qualidade, rentável, que permite a ele lucros
bastante substanciais, mas não necessariamente ele
tem liquidez para fazer face à exigência do seu passi
vo em curto prazo.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Sim.

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- Então são coisas distintas.

O SR. DEPUTAOO MILTON TEMER - Estou de
acordo. Mas nada disso...

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- Então, isso... Me perdoe. Isso não significa - o fato
de terem lucros fabulosos -, não significa que não ha
via o risco de crise sistêmica. Crise sistêmica... O ris
co é pelo fato de você ter exigência do seu passivo,
você poder ter algum constrangimento de liquidez.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Dr. Matta
Machado, eu vou raciocinar com a lógica do varejo, a
lógica de armarinho do meu pai. Pode ser que o fiado
dele, numa semana, o livro do fiado...

(Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Teu pai
tinha casa de móveis?

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - É
de confecções.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Então,
você era traidor de classe?

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Ele era, antes disso, alfaiate.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Então, ar ...

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Antes disso padeiro, também.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Porque
tu sabes que os nossos eram nos armarinhos e você
com a casa de móvel, do lado. Porque meu pai era...
Nessa época, todos... , todos eram de Esquerda.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Eu
não gostava muito do negócio de Exército, Marinha,
Aeronáutica. Não era comigo, não.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Mas... ,
não, não. Eu quero raciocinar com essa lógica. O meu
pai tinha um armarinho. Eventualmente, esse armari
nho podia ter um problema, em determinado momen
to, que o fiado não corria. Porque tinha o livro, o livro
do fiado, o livro do... Agora, objetivamente, a possibili
dade daquele livro do fiado não entrar podia fazer fal
tar a ele o recurso para pagar as duplicatas do cadar
ço que ele comprou para o armarinho, mas não que
brava o armarinho. O que o senhor está me dizendo é
que os bancos... O senhor falou: "O sistema financeiro
era forte já em 94, independentemente do fim da infla
ção." Até porque a gente é obrigado a recordar que as
concessões feitas com taxa de serviços para o siste
ma financeiro privado e pelo Banco Central, compen
sarem muito essa história do float. O Itaú paga a sua
conta de despesas, não é salários, de despesas tra
balhistas, duas... com a metade daquilo que fatura
com taxa de serviço; não é nem com as operações
bancárias. Então, objetivamente, o sistema financeiro
era forte. O que eu entendo por crise financeira - e eu
seguramente não tenho os detalhes da Venezuela - é
que a quebradeira de banco se dá, como se deu com
o Econômico, quando o que ele tem que pagar é mais
do que o que ele dispõe para poder pagar. Não é só
por liquidez, é inclusive por questão patrimonial. Aí é
que tem crise sistêmica.
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O SR. LUrS GUSTAVO DA MAnA MACHADO tou trabalhando com dados objetivos. O senhor me
- Excelência, não é. Desculpe, quando... diz: "Bom, mas o lucro..." Esse lucro pode ter sido as-

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - A inter- sim? O senhor disse: "Era forte o sistema, mas tinha
pretação que VExas. dão não é essa. Eu sei que não uma crise sistêmica." O sistema era forte. Os bancos
é. A polftica monetarista é a seguinte: o sistema finan- tiveram lucro. Por que tinha crise sistêmica? Ah, não.
ceiro privado não pode ser abalado. A minha concep- Porque pode ser que, em função da intervenção dos
ção é que o dinheiro público pode entrar no sistema fi- alguns bancos que estavam quebrando, houvesse
nanceiro e salvá-lo, se houver realmente a perspecti- uma correria aos outros. E daí? Qual é o problema?
va de que os bancos, vendendo o seu patrimônio, não Por que isso tem que custar 29 bilhões de reais, ao
têm como cobrir aquilo que eles devem ao público tempo em que o real era dólar, para o Erário? Por que
que confiou neles. Isso é uma crise sistêmica. nós... Por que não fizeram isso com a Mahle... com a

(InteNenção inaudfvel) Metaleve, para impedir que ela fosse entregue à Mah-
. _ le nas condições em que foi; uma empresa brasileira,

. O SR. DEPUTADO MI~TON TEM~~ - Nao, ~u que era orgulho nosso. Eu não estou com visão esta-
seI. N~s. estamos fazendo leituras - ~u diria o se~uln- tista, não. É que nesse mesmo momento quebrava
t~ -. distintas. Em termos de categ?rla, .e~ fa90 leitur~ uma empresa produtiva, do nível da Metaleve, que
dIStl~t~d~ que VExa: cha~a de cnse slste"!'lca. A cr~- vendia... vendia tecnologia para a Mahle, e a Mahle
se.slste~lc~, para mim, nao pode ~er medida pel~ 11- comprou a Metaleve no mercado. E o Dr. Mindlin virou
quidez. lIqUldez tem que ser resolVida pela_capacld~- bibliotecário; não morreu por causa disso. Aliás, ne-
de do.mercado, de cada um desses, ou entao nós.nao nhum dos banqueiros quebrados está mal de vida.
acr~dltamos que o mercado é que rege a economia. E Nenhum deles! Ou seja, por salário que recebem de
~als. O fato....Por exemplo, num governo... Eu quero previdência privada declarada a ui na ordem de 25
dizer, com mUita franqueza, para o senhor: se eu sou .. '.. q .'
G d d E t d d R

· d J' d' h . mil reais... Deve ser um salano maior que o seu, no
overna or o s a o o 10 e anelro e o In elro . . . .

d b
. d R' d J . Banco Central, certamente. Vinte e cinco mil reais é o

os .ancos priva os no 10 e anelro corre para o DA' . .
BANERJ d di' que o r. ngelo Calmon de Sa disse a nós, aquI, que

_ é .' eu. at~ra. aço ~o mÉerca o. sso, para m1lhm, recebe pela previdência privada do Banco Econômi-
nao crise SIS emlca, nao. a prova que o apare o .... • .
do Estado, no sistema financeiro, é mais... tem mais co. Vinte e cinco mil reais por ~es! ~gora, ISSO repre-
credibilidade diante da população do que o sistema fi- senta uma quebra na econo.mla ~aclonal, real. O ovo
nanceiro privado. Isso vale para o jogo do bicho. Ban- da serpente dess: lucro a~ul ..Entao, ~u qu~ro contes-
queiro, no jogo do bicho, que não cumprir aquilo que tare~ f?rmulaçao doutnnárla em pnncíplo, com da-
prometeu, ele se estrepa. Então, eu não... Eu só estou dos obJetiVOs. VExa. pode me recontestar.
querendo fazer a discussão, porque, para mim, hoje O SR. LUrS GUSTAVO DA MAnA MACHADO
eu tenho os dados concretos eobjetivos contra a sub- - Obrigado. Excelência, de novo... Há uma distinção.
jetividade. O que o senhor... O senhor disse, no seu Tem que ser feita uma distinção entre o aspecto patri-
depoimento: "Na minha..." E eu estou discutindo polí- monial e o aspecto Iiquidez. Banco... o banco é dife-
tica hoje. O debate aqui não tem sido doutrinário. É rente do setor real da economia ou, melhor dizendo, é
porque hoje o senhor se colocou no campo da doutri- diferente de uma... das outras categorias de empre-
na. O senhor disse aí: "Na minha opinião, se nós não sas, como o armarinho do seu pai, o supermercado,
tomássemos essa providência, íamos ter uma que- enfim. O banco, ele multiplica; ele tem o poder de mul-
bradeira." Quem? O Banco do Brasil ia ter uma que- tiplicar. Ele tem o poder de alavancar, o que uma insti-
bradeira? Não, se estava correndo para ele! Os ban- tuição, uma empresa do setor real não tem. Ele capta
cos estrangeiros... Lamento que os bancos estrangei- um depósito, captou 10 reais... Digamos que não te-
ros estivessem aqui. E mais, eu não acredito que es- nha compulsório ou botar um compulsório de 10%, di-
ses outros bancos Tanto que esses bancos compra- gamos, naqueles 10 reais. Ele consegue gerar mil de
ram, nessa ocasião O BAMERINOUS, por exemplo, empréstimos e, em conseqüência, mil de depósitos
estava querendo comprar o Econômico. O nele, mantendo 10 reais em caixa. Então, essa situa-
BAMERINOUS faz acusações sérias ao Banco Central, ção peculiar dos bancos faz inclusive com que toda
que eles estão no bojo de uma operação de entrega, or- legislação dos países tenha uma atenção especial
ganizada pelo Banco Central, do BAMERINOUS ao sobre o setor bancário do ponto de vista de supervi-
HSBC, sem ônus para o HSBC. Isso aí propiciou a re- são, do ponto de vista de regras específicas para fun-
convocação do Or. Gustavo Loyola. A acusação é feita dos garantidores de crédito - é um exemplo disso;
sob juramento, aqui. Então, o que eu quero é ... Eu es- toda uma rede de proteção ao sistema financeiro para
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que seja... se tenha uma questão adequada na hipó- credibilidade. Vamos ter uma corrida muito maior a
tese da quebra de uma instituição específica, para esse banco; o Banco Central é obrigado a intervir até
que essa quebra dessa instituição específica não para preservar os depositantes. Então, o problema de
gere, por constrangimento de liquidez... Aquela insti- liquidez é que gera crise bancária. Essa corrida ban-
tuição que tem um problema patrimonial pode gerar cária gera um problema de Iiquidez do sistema. Então,
um problema de liquidez para as demais. Vamos do a quebradeira, a quebra em cadeia vem não pelo fato
ponto de vista de sistema de pagamentos, a quebra... de se ter algum banco com a posição patrimonial, de
Eu posso dar uma definição, uma das definições de o sistema bancário estar patrimonialmente mal, mas
crise bancária, de crise sistêmica. Do ponto de vista pelo fato de ele não ter aquela liquidez exigida naque-
de sistema de pagamentos, o que seria? Interrupção le momento. Este é que é o ponto.
na cadeia de pagamentos da economia. O sistema... O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Mas, Or.
o sistema financeiro, ele é o fluxo. Por intermédio Matta Machado...
dele, se dá... corre os pagamentos na economia, no O SR. Luís GUSTAVO DA MArrA MACHADO
setor real da economia. No momento em que quebra _ Que é diferente. Tanto o fato de os bancos terem
uma instituição, ~0":l0 quebra o BAMERINOUS; como condição patrimonial... Esses bancos que estão men-
queb~ou o Economlco... V. Exa. com certeza ~em co- cionados no jornal. Eu não conheço essa reportagem
~heclmento de que, co~ a ~uebra do Econôm.lco, que mas, enfim, parto do suposto que é verdadeiro. Eu sei
tmha uma presenç~ m~'to Importante na Bahl.a, ?.se- que o setor bancário é lucrativo, mas o fato de eles es-
t?r real da ec~nomlabaiana t~ve uma ~ueda slgmfl~- tarem com uma situação patrimonial boa não significa
tlva. Po~ que ISSO? Porque vá~o~... vánas empresas tl- que não se possa ter crise bancária. Se nós tivermos
nham,. Junto ao B~nco Ec~nomlco, os s~us rec~rsos hoje, no Brasil, a quebra de uma grande instituição fi-
~eposltados. Voce teve dificuldade na clrculaçao da nanceira, uma instituição de grande porte, nós temos
n~ueza naquel~ Esta~. Esse, no setor real da ec~no- um sério risco de crise bancária, sim, apesar de todo
mia. No setor financeiro, o que aconteceu? Se VIU a esse lucro que V.Exa. está mencionando. Não obstan-
corrida, como eu mencionei, as pessoas perderam a te todo esse lucro, há o risco de crise bancária.
credibi~idade no setor b~~c?rio, em .parte ~o setor O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Então,
bancário. Os ~~~cos ofiCiais federaiS .contlnuar~m V.Exa. vai acabar reforçando a posição daqueles que
tendo s~a credibilidade. As p~ss~as analisaram ~ dls- pensam que governar... Para ter tranqüilidade no sis-
seram: Bom,. Banc~ do Bras~1 n.ao é proble~a; e u~ tema financeiro, ele não pode estar em mãos priva-
banco garantido. Caixa ~conomlca F~dera~ e garantl- das. A única forma de tê-lo seguro é tê-lo no Estado.
da. Eu posso manter minha economia aplicada nes- Eu não quero defender isso. Como eu sou um defen-
ses bancos." Bancos estrangeiros tal, tal, tal, são ban- sor...

cos de qualidade e dificil~ente vão_ter problema. O SR. Luís GUSTAVO DA MArrA MACHADO
Eventual problema, a matnz cobre. Sao bancos for- _ ._
tes, etc." Esse foi o comportamento do público, em - Eu n~o estou defenden~o ISSO. Eu nao estou ?efen-
geral, de novo público, de uma forma geral. Não so- dendo ISSO, eu estou... Nao estou defendendo ISSO.

mos todos nós, correndo numa fila do banco. É um O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - ...do
comportamento de investidores institucionais, funda- mercado regulamentador, como eu sou um d~fensor

ções, enfim. Esses retiraram Iiquidez de várias institu- do merca.do regul.a~entador, ~ ~ue eu es~.?u dlze~~o
ições financeiras e passaram a fazer suas aplicações é o seguinte. ObJetlv~mente, Ja na_oca~'a~ se diZia
em outras, que são essas: Banco do Brasil, Caixa que o estado de espínto da populaçao nao tlnh~nada
Econômica e bancos estrangeiros. Ora, aquelas que q~e ver.com o q~e. se passa~a na Venezu.ela. N~o ha-
perderam a sua Iiquidez, elas embora possam estar via COrrida bancana no Brasil. Ao contráno, havia...
patrimonialmente bem, elas estão sendo exigidas em (Intervenção inaudfvel.)
honrar os pagamentos - parte do seu passivo - de O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Não, o
uma forma rápida, num prazo curto, muito mais curto que havia era outra coisa. Havia corrida da especula-
do que o prazo que elas vão conseguir realizar seus ção, e a esses foi dado tempo para que retirassem o
ativos. Isso pode fazer com que, em algum momento, dinheiro desses bancos, os grandes especuladores. E
ela não consiga honrar essas obrigações. Ora, de mais, o Banco Central não sÓ deu cobertura de tempo
novo, o setor bancário é basicamente credibilidade. aos grandes especuladores, como deu cobertura ma·
Se um banco não consegue honrar um pagamento terial aos aplicadores de fundo que escolhiam seu
que ele tem que fazer naquele momento, ele perde a fundo pelo que liam no jornal, por quem pagasse taxa
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maior. Uma coisa é o depositante, que recebe seu sa
lário; outra coisa é quem aplica dinheiro. Quem aplica
dinheiro é investidor, e investidor é alguém que opera
com risco. Isto não é depositante. E se o Banco Cen
trai usa o meu dinheiro para cobrir o prejuízo de quem
procurou a melhor taxa de juro, está usado ilegalmen
te, principalmente porque os critérios são subjetivos;
não são objetivos. V.Exa. não me deu um dado con
creto para dizer que havia crise sistêmica. V.Exa. me
disse: "isto me leva a crer que haveria uma crise sistê
mica", mas não há um dado concreto que... Não, hou
ve uma correria aqui, vai quebrar porque o que vai
quebrar a seguir é o Itaú. Não, não há esse dado. Não
há esse dado. E se houvesse crise sistêmica, como é
que se entrega o Banco Econômico ao Banco Excel?
Qual é o critério que o Banco Central teve para entre
gar o Banco Econômico ao Banco Excel, a ponto de o
interventor se retirar e não aceitar a negociação?

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- Bom, eu não participei. ..

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Então,
está bem. Então, retiro a pergunta.

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- Não tenho...

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Retiro a
pergunta.

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- Sobre a questão do Econômico/Excel, não tenho
condições...

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Eu não
quero perder tempo, retiro.

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
-Isso.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Eu sou
estou dando os dados.

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
-Isso.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Eu sou
estou dando...

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- Mas as outras questões eu posso responder a
V.Exa. Repito: o fato de...

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - O senhor
perdoe a veemência. A veemência não é pessoal.

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- Claro, não, não. Sem dúvida.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - A vee
mência é sistêmica.

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- (Risos.) Certo. E a crise também era sistêmica. É

que uma situação individual acaba podendo gerar a
crise sistêmica. Felizmente, aqui não necessariamen
te é isso. Em condições normais, não é isso o que
ocorre. Mas, no caso, o sistema bancário, volto a in
sistir, Excelência, me perdoe, isso é verdade no Brasil
e em qualquer lugar do mundo. Uma coisa é o aspecto
patrimonial; outra coisa diferente é o aspecto Iiquidez.
O fato de ser banco estatal, ou de o sistema financeiro
ser estatal ou não, isso também não iria resolver
nada. Se houver uma... É claro que resolveria do pon
to de vista de credibilidade. As pessoas teriam o en
tendimento de que: o banco, por ser estatal, eu não
vou ter prejuízo, eu não tenho porque ter uma crise de
credibilidade nessa instituição financeira. Mas, no en
tanto, o que ocorreria, na verdade, é que, se esse
banco oficial não fosse adequadamente gerenciado,
todos estariam pagando por eventuais prejuízos que
ele iria dar. Então, você tem um trade off, uma deci
são sobre que tipo de custo eu vou correr: o risco de
ter algum, um sistema privado, que é, na minha opi
nião pessoal, de novo, a melhor solução... Mas ar não
é essa a discussão, claro. Mas o que eu posso lhe as·
segurar é que banco tem essa característica. Ele
pode estar patrimonialmente muito bem, mas se tiver
alguma questão do ponto de vista de liquidez, pode
ter dificuldade. Ele pode não conseguir honrar, de
imediato, as suas necessidades, os seus depositan
tes, os seus investidores, enfim...

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Então,
Dr. Matta Machado...

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- Investidor em CDB, ele é um depositante também.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Nós va
mos ficar num drculo vicioso. Por isso, eu não quero
insistir porque continua sendo uma interpretação sub
jetiva.O SR. Luís GUSTAVO DA MAnA MACHADO
- De todos aqueles que trabalham no Banco Central e
que conhecem o sistema financeiro, me perdoe.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Foi intei
ramente... Não havia nenhum dado em relação ao
Itaú, ao BRADESCO, ao UNIBANCO, na ocasião, que
justifique...

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- O Nacional era o terceiro maior banco do País.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Sei, mas
o que eu estou querendo...

O SR. Luís GUSTAVO DAMATTA MACHADO
- Nós Unhamos acabado de passar pela intervenção
no Banco Econômico - que, se não me falha a memó
ria, era o sétimo -, em que Unhamos tido um nervosis
mo, no mínimo, para dizer o mínimo, no sistema finan-
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ceiro, na atuação daqueles que mantêm depósitos tema de pagamentos brasileiro a partir de abril deste
junto aos bancos. Então, nós estamos falando do ter- ano. Nós estamos num projeto, reitero, que teve iní-
ceiro maior banco do País. Entrar no terceiro maior cio... Foi divulgado ao mercado em 99. Em junho de
banco do País logo em seguida de se termos tido um 99 o Banco Central lançou esse projeto e, desde en-
problema com o sétimo maior banco, e que nós vimos tão, temos trabalhado intensamente para, a partir de
o que ocorreu, com certeza, eu lhe afirmo, de novo, o abril de 2002, termos um desenho muito mais ade-
senhor não vai... V.Exa., desculpe... quado do sistema de pagamentos brasileiro, o que vai

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Não, não evitar ou vai reduzir substancialmente a possibilidade
tem problema. de se ter a necessidade de um PROER, ainda que se

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO tenha a quebra de um banco de grande porte.
- ... não consegue encontrar objetivamente em qual- O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Enem dá
quer... Na verdade, em estudo de Banco Central, é para ter outro PROER nesta altura. Pelo que já perde-
muito difícil você dizer, objetivamente, que nessa situ- mos nesse, não vale a pena ter outro.
ação assim, assim, assim, teremos crise bancária. O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
Isso é muito de arte. - Exatamente por isso é que estamos fazendo esse

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - E como é projeto. Mas, também, se não tivéssemos as condi-
que o Banco da Inglaterra... ções macroeconômicas necessárias, não podería-

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO mos fazer. Se nós não estivéssemos com o sistema fi-
_ E, mais uma vez, não dá para apostar. nanceiro. já ajust~do, não teríamos condição ~e ~azer

O SR DEPUTADO MILTON TEMER _ O B esse projeto,do slst~ma ~e pa~amentos. Se ~~o tlvés-
d' . ~ anco semos um n1vel de Inflaçao baixa, com condlçoes ma-
.a Inglaterra, quan?o tomou a de:ls~o sobre o Ba- croeconômicas mais adequadas, inclusive com taxa

nngs, tomou.por que? Por que aí nao tinha problema, de câmbio flutuante, não haveria condição de fazer
era só o Banng~ que estava abalado. esse projeto. Por que, se permite me estender um

O SR. LUIS GUSTAVO DA MATTA MACHADO pouco nesse assunto? Hoje, nós temos o Banco Cen-
- Não. O desenho institucional da Inglaterra pode ser tral- na verdade, a sociedade brasileira - assumindo
diferente do Brasil. Eu não conheço, eu não conheço diariamente um risco da ordem de 6 bilhões de reais
exatamente. O que eu posso lhe dizer é o seguinte. Se junto ao sistema bancário pelas necessidades do flu-
essa situação... xo de pagamentos da economia e pela forma como é

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - E me pa- a característica da conta Reservas Bancárias, que
rece que o desenho institucional é diferente em vários vem desde a época da...
setores, principalmente na distribuição de renda. O SR. DEPUTAOO MILTON TEMER - Vou fazer

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO uma pergunta sobre isso ao senhor.
- Em vários. Eu estou me referindo ao setor financei- O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
ro, especificamente, aos mecanismos de proteção - Ótimo.
que .tem a In~laten:a. Algumas coisas nós e~tamos OSR. DEPUTADOMILTONTEMER-Uma er-
analisando e Inclusive vamos adotar no BrasIl. Esse t 'f' P

. t d . t d t' t t gun a especl Ica.proJe o e SIS ema e pagamen os vai exa amen e ,
nessa linha. Nós temos, em diversos países, como eu . O SR. LUIS GUSTAVO DA MATTA MACHADO
mencionei no início, uma rede de proteção ao sistema - Ótimo.
financeiro que permite que se elimine a chamada má- O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Vamos
xima do grande demais para quebrar. Essa máxima, para o lado do que eu chamo de irregularidade a ser
na literatura, é toa big to rail. Mas os bancos centra- esclarecida, que, para mim, é uma das marcas de que
is... Era quase que uma conseqüência do fato da que- o PROER é feito para banqueiros, não é feito para de-
bra de um grande banco os bancos centrais terem positantes. As garantias oferecidas pelo Banco Nacio-
que participar. Isso vem deixando de ser verdade em nal ao PROER eram, na sua maior parte, formadas
função de soluções que foram sendo adotadas nos di- pelos títulos de Fundo de Compensação de Variação
versos países, soluções que são exatamente o cami- Salarial adquiridos do BRADESCO, Itaú, UNIBANCO
nho que o Banco Central do Brasil está: regulamenta- e Companhia Real de Crédito Imobiliário com recur-
ção prudencial, supervisão adequada e ajuste no seu sos do próprio PROER e por meio do rendimento à
sistema de pagamentos. Isso é fundamental. E nós só taxa SELlC de parcelas liberadas dos recolhimentos
estamos tendo condição de fazer esse acerto no sis- compulsórios sobre depósitos à vista das instituições
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cedentes. Para esses bancos, essa operação foi um rar para fins de desconto. Nós temos uma outra difi-
excelente negócio. Esses banqueiros fizeram um ex- culdade nesse ponto, sendo Banco Central: os ban-
celente negócio. BRADESCO, Itaú, UNIBANCO, fize- cos também sabem fazer essa conta. Então, depen-
ram... O ovo da serpente do crescimento desses ban- dendo do nível de taxa de juros que se colocasse, po-
cos, astronômico, pode estar nesta operação. Quais deria ter alguma indicação, ou eles poderia supor que
foram os critérios estabelecidos para que esses ban- haveria alguma indicação da taxa de juros pretendida
cos tenham sido escolhidos para a realização da ven- pelo Banco Central no futuro. Isso seria algo ruim por-
da? Por que foi estabelecido o deságio de 50%? Títu- que, aí, sim, estaríamos permitindo a esses bancos
los que não valiam em mercado, que não tinham qua- uma posição concorrencial mais adequada. Então, tf-
lificação em mercado eram colocados em provisão, nhamos que ser o mais conservadores possível e fa-
não eram considerados. Quero repetir esta pergunta, zer um desenho o mais neutro possível. Foi nesse
e vou repeti-Ia sempre. Esses tftulos não podiam va- sentido que eu trabalhei. Fiz um desenho de queda
ler. Se dessem por 30%, eles já entregavam. Por que paulatina da taxa de juros com, depois, a sua estabili-
houve um deságio de 50%? zação para longo prazo em 12% ao ano, e apurei um

O SR. LUrS GUSTAVO DA MAnA MACHADO valor da ordem de 47, 48, 50... Enfim, era algo nesse
- Primeiro, quanto ao preço. A minha participação na nível. Esse quadro eu entreguei ao Diretor Alkimar.
questão do preço... Não participei da negociação. Não O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Valor pu-
sei... ramente estatfstico, conta atuarial sem nenhuma...

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Quem Não era obrigado. Isso é algo que está dentro do labo-
fez essa negociação? ratório.

O SR. LUrS GUSTAVO DA MAnA MACHADO O SR. LUrS GUSTAVO DA MAnA MACHADO
- Não sei. Eu me reporto ao meu diretor. O meu dire- - Não, isso é uma técnica...
tor, à época, era o Dr. Alkimar Moura. O que eu tive de O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Tanto...
participação nesse preço, se tive alguma participação Quero dizer (ininteligfvel).
direta, mas eu creio que eu contribuí para uma análi- O SR. LUrS GUSTAVO DA MATTA MACHADO
se a respeito disso... O Diretor Alkimar me pediu que - ... normal, não é?
analisasse esses ativos, qual seria o preço deles em O SR. DEPUTADO MILTON TEMER _ Não, não
mercado, se teriam Iiquidez. Nós alisamos os merca-
dos e vimos: olha, não têm liquidez; esses títulos não é a técnica normal. Não é a técnica normal porque, se

esses tftulos valessem isso e o Banco Central desse
são negociados. Bom, então, temos que estimar

por eles os 50%, a não ser. .. Quer dizer, eles automa-
quanto que valeriam esses papéis; qual seria o valor ticamente no mercado passariam a valer isso e não

:~~~:~:~i::~~~~::d~~~~~~~~;: :~~~;I~~~r~~~ valiam. Essa foi uma operação em que, evidentemen-
rio que é tradicional: desconto do fluxo de caixa, o.k.? te, houve uma supervalorização com esse critério, é
Trazer a valor presente o recebimento futuro, conside- real, mas houve uma superavaliação de,algo que em

leilão não daria isso.
rando, é claro - precisa ser considerado nesse caso
-, uma determinada estimativa de taxa de juros. Qual O SR. LUrS GUSTAVO DA MAnA MACHADO
foi a estimativa que fizemos? Eu não me recordo exa- - Fica difícil a gente dizer quanto que daria, porque
tamente dos números, mas, dada uma taxa de juros à eles...
época em que me foi encomendado esse estudo, eu O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Esses ti-
fui fazendo o juro declinante até que se chegasse à tulos foram negociados?
taxa de juros real de 12% ao ano - taxa juros real, O SR. LUrS GUSTAVO DA MAnA MACHADO
taxa acima de qualquer rendimento tipo TR. A TR era - ...não tinham mercado. Quer dizer, depende do
o rendimento desses papéis. Então, fiz essa análise, quanto...
qual seria uma redução paulatina de taxa de juros, até O SR. DEPUTADO MILTON TEMER _ Por que o
que atingisse taxa de juros de 12% ao ano e, dada a
taxa de juros de 12% ao ano e ficando até o venci- Governo não aceitava esses tftulos para privatização,

Dr. Malta Machado?mento dos papéis, trazendo esses papéis a valor pre-
sente. E também partindo de uma certa estimativa de O SR. LUrS GUSTAVO DA MAnA MACHADO
prazo para os papéis, que era a estimativa do venci- - Não sei.
mento desses títulos. Feita essa estimativa, o que ela O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Esses titu-
tem de arbitrário é a taxa de juros que se vai conside- los de Fundo de Compensação de Variação Salarial?



O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- O segundo ponto desses bancos. Esse volume de
operações, esse volume de FCVS necessário para
se garantir essas operações do PROER é um volu
me significativo. O primeiro requisito, que me parece
que é óbvio, eu suponho que isso tenha sido avalia
do quando dessa busca para ver de quem comprar,
é o fato de que a legislação bancária estabelece
que você tem que estar com os títulos na sua cartei
ra ou pelo valor de mercado ou pelo preço de aqui
sição, o.k.? Enfim, esses papéis, nesses bancos es
pecíficos que o senhor mencionou, eles já estavam
reconhecidos integralmente como prejuízos. Não
era o mesmo para outras instituições. Então, se uma
outra instituição qualquer estivesse com esses trtu
los registrados em seu ativo pelo valor de cem e
vendesse ao Banco Central, ainda que sobrevalori
zado, por cinqüenta, eles teriam... Vou botar para
quarenta, só para facilitar o exemplo. Por quarenta,
ele teria que reconhecer sessenta de prejuízo. Ou,
se vendesse por sessenta, mais sobrevalorizado
ainda, teria que reconhecer quarenta como prejuízo,
e não necessariamente a instituição financeira teria
condições de fazer isso. Aqueles que venderam ao
Banco Central já haviam, ao longo do tempo, tido
condições de reconhecer integralmente esses ativos
como prejuízos, percebe? .

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Estou de
acordo.

O SR. Luís GUSTAVO DA MAlTA MACHADO
- Então, isso é fundamental, creio que é um ponto
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O SR. Luís GUSTAVO DA MAlTA MACHADO fundamental na análise de quem pode vender, por-
- Eu não sei. que, caso contrário, iria se estar comprando o título de

O SR DEPUTADO MILTON TEMER - Esse é alguém, ainda que sobrevalorizado... Esse que ven-
um dado fu~damental para nós. Se um título que não é desse iria ter que reconhecer um prejuízo no papel.
aceito para privatização é descontado por esses ban- O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Perfeito.
cos a 50%, tem muito a ver com o lucro que eles reali~ Aí, eu vou agir rapineiramente. Eu, no Banco Centr~1,

zaram. Essa operação, se se fizesse essa operação faço o levantamento nesses bancos de que Utulos Já
com fazenda podre no armarinho do meu pai, ele ven- estão em provisão, e determino que sejam esses os
dia a 10 mil réis aquilo que custava 100, porque não trtulos de garantia. Quem é que diz, quem é que pode
podia ser vendido. Aí, vale. A lógica é a mesma. Não me provar que o raciocínio não foi esse?
diga que no sistema financeiro é diferente. É trtulo, é O SR. Luís GUSTAVO DA MAlTA MACHADO
mercadoria. Para essa mercadoria o Banco Central es- - Bom, quem fez...
tabeleceu um valor muito acima do mercado para privi- O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Não, por-
legiar três bancos privados, especificamente. que tem...

O SR. Luís GUSTAVO DA MAlTA MACHADO O SR. Luís GUSTAVO DA MAlTA MACHADO
- Bom, esse estudo que eu fiz é um estudo que qual- - Quem fez o raciocínio pode (ininteligfvel.) que não.
quer técnico adotaria um critério similar a esse. O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Não, não.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - E por O que eu estou dizendo a V.Exa. é o seguinte: nós es-
que esses bancos foram... Porque, coincidentemente, tamos trabalhando sobre critérios subjetivos, c1ara-
eram esses bancos que tinham esse tipo de provisão. mente. Porque eu tenho o inteiro direito de pensar

isso e dizer: quais são os Utulos que estão colocados
em provisão nesses bancos específicos? E esses U
tulos vão ser os que vão valer para... Não é o senhor
que é o responsável por essa política.

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- Não, não. Não estou preocupado.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Não é
chefe de departamento, entendeu?

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- Não estou preocupado com isso, mas eu tenho...

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Isso
para mim é coisa de alto coturno. Era algo que a
gente ouvia na discussão com o Or. Sérgio Motta
quando se falava em privatizações de telecomunica
ções, desqualificando o modelo de telecomunica
ções na França dizendo que esse negócio é busi
ness. Ele dizia sentado nessa mesa: "nós pensa
mos business." disse aqui em sessão especial. Era
esse o conceito da época. E esse critério de busi
ness, para mim, podia valer nesse sentido. Quais
são os bancos, quais são os títulos que esses ban
cos - o Itaú coincidentemente, o maior financiador
da campanha à Presidência da República - que
eles têm provisão. É esse título que vai servir para
que nós construamos a garantia para o empréstimo
no PROER. Também é subjetivo. Eu vou para a ou
tra pergunta - é a última e encerro aqui - sobre os
saldos negativos em reservas bancárias. Os dados
do Banco Central mostram que os saldos devedores
do PROER nas datas de liquidação, nas diversas
instituições financeiras, correspondiam a 16, 17 bi-
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Ihões, enquanto o saldo devedor das reservas ban
cárias girava em torno de 11 ,3 bilhões. A posição
desses saldos devedores referentes às mesmas ins
tituições correspondem a 12,7 e 14,1 bilhões, res
pectivamente em 30 de setembro, ou seja, uma in
versão. Observa-se que o PROER vem tendo seus
saldos reduzidos, ao mesmo tempo em que os sal
dos das reservas bancárias são cada vez maiores.
Isso dá uma falsa impressão sobre os reais custos
da reestruturação do sistema financeiro. O
BAMERINDUS, por exemplo, quitou suas obriga
ções junto ao PROER, mas conta com saldo deve
dor de 2,4 bilhões em reservas bancárias. Conside
rando que as garantias não se vinculam aos em
préstimos do PROER, como é possível a quitação
dos mesmos sem redução dos saldos negativos das
reservas bancárias?

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- Bom, isso é, de novo, o critério do Departamento de
Regimes Especiais. Ele vai poder esclarecer esse as
sunto.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Ama
nhã?

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- Amanhã, o Diretor talvez possa...

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Ele anda
reescrevendo muita coisa. Ele deve estar preocupado.
No caso do Banco... Bom, isso aqui também, então
essa outra deve ir para minha mão. No caso do...

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- Eu posso, eu posso dar uma pista.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Não. Se
o senhor quiser uma pista para me ajudar a impren
sá-lo, tudo bem. A pista ...

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- Não, a pista que eu...

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Subjeti
vamente não precisa.

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- Não, a pista é muito simples, é que reserva bancária
não tem qualquer garantia; a operação do PROER
tem garantia. Então, se se fez alguma vinculação des
ses ativos com a Operação PROER eles são os Utu
los do Governo que foram colocados em garantia no
PROER, os títulos adquiridos, esses FCVS e Par
Bond, etc. Se há essa vinculação, talvez a razão seja
essa.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - No caso
do Banco Nacional, como se formou o saldo negativo
que era de 5,8 bilhões na data da liquidação e atual
mente já chega a 7,7 bilhões?

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- Desde a data de liquidação para cá? De novo, teria
que ser o Departamento de Regimes Especiais.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Está
bom.

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- Só V.Exa...

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Não, não.
Tudo bem, eu vou perguntar uma outra, aliás, porque
o Relator está de olho, eu não quero que ele saiba
quais são todas as perguntas que eu vou fazer. Obri
gado, senhor.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Preocupado comigo, é Deputado? (Risos.)

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Porque
eu sei que o Relator faz as ilações subjetivas exata
mente no senso antagônico ao que eu faço. (Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Está feita a acareação entre os dois Parlamentares.
(Risos.)

Deputado Almeida de Jesus, por favor.

O SR. DEPUTADO ALMEIDA DE JESUS 
Obrigado, Sr. Presidente. Dr. luis Gustavo, o se
nhor encerrou dizendo que ia dar uma pista ao'De
putado Temer e eu estou querendo também uma
pista, porque nunca foi dito a nós que risco justifi
casse o Governo, através do Banco Central, injetar
tanto dinheiro em bancos falidos e quebrados, como
é a linguagem que se usa aqui. O próprio Banco
Central, através dos seus representantes à época,
ou atuais, e cita exatamente esses bancos como fa·
lidos e quebrados, mas nunca tivemos uma afirma
ção de quem quer que seja o por quê do PROER,
da RAET nesses bancos, já que eram quebrados,
falidos. E por que não a liquidação, por que não
uma intervenção, por que não um desaparecimento
desses bancos? Ah, mas ar vinha o risco sistêmico,
que já estava à porta e a corrida seria muito maior.
Mas nós vimos em alguns Estados isso acontecer
em bancos estaduais e a solução veio, com injeção
de dinheiro, mas não tão quanto para esses cerca
de sete, oito bancos que, na verdade, foram os que
receberam maior volume em dinheiro. Nós tivemos
aqui muitos depoimentos. E o Dr. Marcos Maga
lhães até ironizou dizendo que não sabia, não
acompanhava os balanços do Banco, não sabia que
o seu Banco estava quebrado. Então, a gente fica
pensando: como isso pode acontecer no sistema
bancário nacional? E o Banco Central também che
gar a esse ponto, e o Deputado Milton Temer de
monstrou hoje, no artigo do Jornal do Brasil, que



o SR. DEPUTADO ALMEIDA DE JESUS - O
Banco Central imaginou isso?

O SR. Luís GUSTAVO DA MAnA MACHADO
- Não, não. Isso é real. Isso é fato real. Ocorreu
essa migração de depósito do setor privado para o
setor público oficial e para bancos privados estran
geiros.

O SR. DEPUTADO ALMEIDA DE JESUS - O
Banco Central tem os dados dessa corrida?

O SR. Luís GUSTAVO DA MAnA MACHADO
- Tem esses dados, tem esses dados. .

O SR. DEPUTADO ALMEIDA DE JESUS - Se
ria bom, Sr. Presidente, que tivéssemos acesso a es
ses dados da época.

O SR. Luís GUSTAVO DA MAnA MACHADO
- Pode-se ver a perda de depósitos...

O SR. DEPUTADO ALMEIDA DE JESUS - Que
eles demonstrassem essa corrida aos bancos.

O SR. Luís GUSTAVO DA MAnA MACHADO
- Houve essa transferência de recursos. Começa,
então, o chamado processamento de Iiquidez, esse
tipo de procedimento. Então, se observa... Para que
o Banco Central pudesse atender a esses bancos
que estavam sofrendo saques em seus depósitos,
esses bancos que estavam sofrendo esses saques,
houve essa liberação de compulsório - está certo?
- a rodo, sempre de forma geral. Então, é isso a
que eu me referi. Ah, desculpe, e, aí, a decisão de
liberação de compulsório, de redução de alíquota de
compulsório, é lima decisão da diretoria do Colegia
do do Banco Central e normas de alteração na alí
quota de compulsório.

O SR. DEPUTADO ALMEIDA DE JESUS - Sr.
Presidente, já que o Dr. Luis disse que a decisão foi da
Diretoria do Banco Central - e a gente sabe que é
mesmo -, nós não podemos ficar nessa situação em
que alguns depoentes vêm e deixam aqui a coisa mu
ito flutuante, como o Deputado Milton Temer ficou
exatamente sem ter, assim, uma conclusão do tema.
Então, Deputado Milton Temer, eu gostaria apenas de
dizer, Sr. Presidente: que nós tivéssemos - e aí faço
em forma de requerimento se for o caso -, através do
Banco Central ou da forma possível, acesso às infor-
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esses bancos estavam em boas condições e V.Sa. disse: "Bom, eu estou com recursos aplicados num
colocou até que era um sistema bancário seguro, outro banco privado que tem menos segurança do
forte. Eu quero fazer apenas uma pergunta a V.Sa. que tem um Banco do Brasil, do que tem uma Caixa
Disse V.Sa. que foram liberados recursos - cerca de Econômica Federal." Esta foi a análise de uma par-
20% do que existia do compulsório de 51 bilhões à cela significativa dos depositantes do setor bancá-
época, liberados até de forma desordenada, e isso rio. Após o efeito, a intervenção do Banco Econômi-
nos causou certa preocupação. É como se o Banco co e vendo qual foi o tratamento no caso do Econô-
Central naquele momento, mesmo sabendo de toda mico.
a situação - pelo menos eu imagino que conhecia,
porque para se liberar um montante de dinheiro
como se foi liberado era porque conhecia -, tinha
conhecimento profundo da grave situação por que
passava o Sistema Financeiro Nacional. E daí libe
rar um montante de recursos desses, de forma de
sordenada? Quem foi o responsável por essa libera
ção desordenada? Quem autorizou? Como o Banco
Central e o Governo autorizam liberações desorde
nadas dessa forma ao Banco Econômico, quando
temos conhecimento de que cerca de 130 milhões 
e foi o que V.Sa. disse em relação aos ativo e passi
vo comprometidos. E àquela época nós percebemos
que o Banco Econômico tinha como garantia para
receber 4 bilhões, 3 bilhões e pouco, 127 milhões a
título de ativo, isso tirando fora o patrimônio, mas a
garantia era isso. Quem foi, eu não digo nem o res
ponsável, o irresponsável por essas ordenações de
sordenadas de liberação de recursos?

O SR. Luís GUSTAVO DA MAnA MACHADO
- Eu gostaria de... obrigada, Excelência, eu creio
que talvez não tenha sido muito claro quando men
cionei a liberação do compulsório a rodo. Eu estava
me referindo a, assim que ocorreu a intervenção no
Banco Econômico, houve em mercado um princípio
de crise, de corrida ao sistema bancário, de retirada
de recursos de alguns bancos e transferência des
ses depósitos para bancos oficiais e bancos...

O SR. DEPUTADO ALMEIDA DE JESUS - Mas
só no Banco Econômico que houve essa corrida?

O SR. Luís GUSTAVO DA MAnA MACHADO
- Não, não. No momento em que houve intervenção
no Banco Econômico. Intervenção no Banco Econô
mico não libera mais o depósito do Banco Econômi
co. O que ocorreu em função disso? Recursos de
quem tinha depósito no Banco Econômico ficaram
bloqueados. Nós, pessoas físicas, demais pessoas
jurídicas, fundações, enfim, todos os aplicadores no
setor bancário, dado aquele acontecimento, um
grande banco brasileiro sofreu a intervenção do
Banco Central e os recursos que estavam ali aplica
dos ficaram presos. As pessoas que depositaram
seus recursos ali não puderam sacá-los. Ora, eu
sou um ente racional, eu analisei aquela situação e
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mações da época e que fique comprovado realmente
o risco sistêmico que aconteceu no Sistema Financei
ro Nacional. E a melhor forma é nós termos acesso a
essa corrida que existiu nesses bancos, que realmen
te, à época, sofreram o socorro do PROER, da RAET
e também outros, porque é muito fácil a gente saber:
é pedir a situação do Econômico, do BAMERINDUS,
do Nacional e a gente vê se realmente teve essa corri
da a outros bancos, saindo, não só desses três, mas
também dos outros. Então, requeiro a V.Exa. que nós
possamos ter acesso a essa corrida e af se possa
comprovar - não como só está hoje no jornal colocan
do que não... porque o que está no jornal eu também
tinha analisado - não demonstra que teve risco sistê
mico à época. Se nós, então, conseguirmos detectar
nessas informações que deveremos solicitar ao Ban
co Central, então, nós vamos nos convencer de que
houve realmente risco sistêmico à época. Muito obri
gado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fru
et) - Agradeço ao Deputado Almeida de Jesus e in
formo que essa é uma preocupação, inclusive do
Relator, e foi objeto de solicitação. Solicitei à Con
sultoria que encaminhe a V.Exa. a relação desse
fluxo de recursos. Uma das preocupações e uma
tentativa de avaliação nos trabalhos do Relator com
a Consultoria é justamente tentar avaliar, de forma
metodológica, a existência do risco sistêmico, as
sunto que vem sendo objeto de discussão muito in
tensa, avaliando a situação de cada banco, mas
também esta transferência dos recursos e dos depó
sitos. Eu já solicitei à Consultoria que encaminhe,
com a maior brevidade, a V.Exa.

Concedo a palavra ao Relator, Deputado Alber
to Goldman.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Dr. Matta Machado,
preocupa-me muito a avaliação das reservas bancá
rias dos bancos que sofreram intervenção, ou sofre
ram liquidação. Pelos dados que temos aqui remeti
dos pelo Banco Central - foram até exposto agora
rapidamente pelo Deputado Milton Temer -, os ban
cos, no momento da liquidação, tinham um volume,
BAMERINDUS, 2 bilhões e 300; Econômico, 2 bi
lhões; Nacional, 5 bilhões e 800. Nas reservas ban
cárias estavam com saldo devedor. Saldo devedor
de todas elas, 11 bilhões e 374. E, agora, entraram
no processo de liquidação o pressuposto, portanto,
que os ativos foram realizados, que, enfim, aquilo
que se podia realizar deve ter sido praticamente
tudo realizado. Não deve estar sobrando muita coi
sa para realizar. Chegou-se a um saldo devedor de

reservas bancárias de 14 bilhões e 141. O que esta
mos discutindo aqui é PROER. Pelo jeito, PROER,
em muitos casos até no BAMERINDUS já zerou. No
caso do Econômico, não; no caso do Nacional, tam
bém não; no caso Econômico, aparentemente, pelo
que se tem de informações de alguns recursos que
eles têm - pode até ser diflcil não chegar a zerar
isso. Mas, enfim, o que a gente percebe - e é preci
so deixar claro - é essa situação das reservas ban
cárias, é o resultado da situação patrimonial dos
bancos em que eles chegaram no momento em que
se foi obrigado a fazer a intervenção e, posterior
mente, a liquidação e o PROER. A impressão que
se tem pela leitura desse saldo devedor das reser
vas bancárias é que não tem perspectiva de ser li·
quidado. Não há ativos para se cobrir isso, porque o
saldo devedor do PROER tem garantia, tem um cer
te grau de garantia discutfvel e tal, mas tem um cer
to grau de garantia. Pelo que entendi da sua exposi
ção, as reservas bancárias não têm, nunca, nenhu
ma garantia, nada. Simplesmente é um cheque, é
uma liberação historicamente feita pelo Banco Cen
trai. Não é nem de hoje, é de décadas, é assim que
se dá o processo?

O SR. LUrS GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- Exatamente isso. É exatamente esse o foco do pro
jeto do sistema de pagamentos que nós vamos ter im
plementado até 22 de abril. A partir de 22 de abril,
passamos a fazer um controle em tempo real do saldo
na reserva bancária. Agora, se me permite V.Exa., a
resposta não é muito simples. Não é uma mera ques
tão de vontade do Banco Central passar a simples
mente rejeitar um lançamento que vá fazer com que a
conta de algum banco fique negativa na conta reserva
bancária. Para que possamos alterar esse procedi
mento, para que possamos, a partir de abril de 2002,
estar controlando reserva bancária em tempo real,
estamos no projeto há cinco anos. No Canadá há dez
anos. A questão é um pouco complexa. O que ocorre?
Toda a nossa economia, todo o setor real da econo
mia, a liquidação das obrigações, está calcada em
pagamentos similares a cheques. Lá, na base, a tradi
ção nossa é pagamento por cheque ou instrumentos
que se liquidam, na verdade, em transferências de re
cursos entre bancos, na conta dos bancos junto ao
Banco Central, seja ele o Banco do Brasil, quando era
a autoridade monetária, seja agora o Banco Central,
todo o setor real da economia nos seus pagamentos
diários, de algum modo, acaba tendo um movimento
entre bancos, de reservas entre bancos. Se eu vou a
um hotel, pago com cheque a conta do hotel, o dono,
claro, deposita aquele cheque no banco, para honrar
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aquela obrigação. E os bancos - ele tem o saldo na bem liquidamente recursos, em função de todas as
sua conta e depósitos à vista prontos e disponíveis trocas. Aqueles que perdem recursos eventualmente
para ele poder usar -, vão trocar reservas bancárias não têm, na sua conta reservas bancárias naquele
no Banco Central. Essa troca de reservas bancárias momento, saldo suficiente para honrar aquela perda.
ocorre no dia seguinte. Esse é todo o nosso sistema O Banco Central poderia, neste caso, simplesmente
financeiro, todo o nosso sistema de pagamento, a for- devolver esse débito à reserva bancária. Por que ele
ma como se liquidam as obrigações, se calcou em não faz? Ele não faz porque o fato de esse banco ficar
instrumentos de pagamentos baseados no cheque com saldo negativo naquele momento não significa
em que é entregue o instrumento de pagamento nes- que o banco esteja quebrado. Este... Os bancos nor-
te momento e a troca de reservas bancárias entre malmente têm, em sua... como disponível, como re-
bancos ocorre amanhã. O que ocorre no caso do che- curso prontamente disponível, o saldo na reserva
que? Os bancos vão à câmara de compensação por bancária e títulos públicos federais, que são papéis de
esse cheque que eu lhe entreguei hoje, e eles vão le- alta Iiquidez. Esses títulos eles negociam em merca-
var esse cheque à câmara hoje à noite, se for um che- do, naquele próprio dia, sabendo que, em função do
que num valor maior - isso é apenas um detalhe. Eles que lançou-se em sua conta reservas bancárias, ela
levam esse cheque hoje à noite. Hoje à noite mesmo, passou a ficar negativa. Preciso cobrir esse valor ne-
na sua conta de depósitos cresce o valor, na minha gativo. Ele tem uma reserva que nós chamamos de
conta de depósitos baixa o valor do cheque. Amanhã, segunda linha, que é o título público federal, que tem
pela manhã, é que esse resultado vai ser lançado na alta Iiquidez de mercado; ele vai a mercado, vende es-
reserva bancária dos bancos. Não é lançado ainda ses papéis ou financia esses papéis e consegue co-
hoje. Porque se fosse lançado ainda hoje, já no final brir o saldo na sua conta reservas bancárias às 11 h
do dia, essa troca por volta de onze horas da noite, os da noite, que é quando o resultado de todas as tran-
bancos não teriam como equilibrar de novo o saldo sações envolvendo títulos públicos federais é lançado
nas suas contas. Não sei se ficou claro esse ponto. na conta reservas bancárias. Então, às 7h da manhã,
Amanhã, pela manhã, às sete horas da manhã, é que todos os bancos estão com o saldo positivo. Após es-
vai ocorrer a transferência de recursos entre os ban- ses lançamentos que são realizados pela manhã; que
cos, em função do cheque que nós nos pagamos se referem a transações realizadas em dias anterio-
hoje. Todo o nosso sistema de pagamentos está cal- res na economia, no setor real da economia, bancos
cado em pagamentos que se liquidam no dia seguin- ficam com o saldo positivo, bancos que ficam com o
te, ou em dias posteriores. Exemplo: se nós vamos à saldo negativo na conta reservas bancárias. Esses
Bolsa de Valores e fazemos uma compra de ações, que ficam com o saldo positivo, além do que gostari-
isso vai gerar movimento entre contas reservas ban- am de ter em geral, uma vez que... Vamos deixar de
cárias cinco dias depois na realidade, quatro dias úte- fora qualquer atuação do Banco Central. Esses ban-
is depois, pela manhã, às sete horas da manhã. Os cos que ficaram com o saldo positivo, ganharam dos
cheques que nos pagamos gera movimento na conta demais... eles estão com recursos além do que preci-
reservas bancárias também às sete horas da manhã sam; então, eles estão querendo emprestar esse re-
do dia seguinte. Então, às sete horas da manhã de to- curso para alguém. Aqueles que ficaram com o saldo
dos os dias, nós temos movimento de reservas ban- na reserva bancária abaixo do que gostariam de ter,
cárias entre os bancos. Os bancos encerram normal- ou pelo menos trazê-lo a zero... eles estão com títulos
mente o dia e, em conseqüência, abrem o dia seguin- públicos federais... que eles gostariam de obter finan-
te com saldo positivo na sua conta reservas bancári- ciamento para esses tftulos naquele momento. Então,
as. Todos eles; isso é o normal. Após essas Iiquida- eu tenho bancos com sobra de reservas bancárias,
ções, às 7h da manhã, das inúmeras transações na dinheiro na sua conta, e outros com falta de reservas
economia brasileira, tanto desde esse chequinho que bancárias. Esses que estão com falta de reservas
eu paguei o hotel - eventualmente até paguei uma bancárias têm excesso de títulos. Então, trocam entre
padaria; enfim, uma compra maior - até os pagamen- si: os que estão com falta de reservas bancárias en-
tos de cartão de crédito, compras de ações, aplica- tregam seus títulos àqueles que têm excesso de re-
ções financeiras mais sofisticadas em títulos públi- servas bancárias; esses entregam a reserva bancária
cos, em fundos etc., vão gerar movimentos na reser- contra o título e ganham um rendimento, passam a
va bancária no dia seguinte, 7h da manhã. Em função ganhar o rendimento do título e, assim, o mercado se
de todas essas trocas do setor real da economia, há equilibra. Eu deixei de fora qualquer atuação do Ban-
bancos que perdem recursos, há bancos que rece- co Central, qualquer transação relativa a Tesouro Na-
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cional, que essas afetam o nfvel de liquidez geral da
economia. Eu tratei só do sistema bancário, como se
só houvesse troca de reservas entre os bancos. Mas
o resultado da venda - entre aspas - do título público
federal só é registrado em reservas bancárias às 11 h
da noite. Entre 7h da manhã, quando, repito, são re
gistradas as transações da economia de dias anterio
res, e as 11 h da noite, quando são liquidadas as tran
sações com esses títulos públicos federais, realiza
das no próprio dia, o sistema bancário... Se nós to
marmos os bancos que têm saldo negativo na reser
va bancária, somarmos só os saldos negativos - e
nós fizemos essa análise por um período de dois
anos -, em média, o saldo negativo é de 6 bilhões de
reais. Isto é o risco diário que, em média, a sociedade
brasileira está assumindo por intermédio do Banco
Central. E, aí, entra o ponto. Bom, Banco Central sim
plesmente não aceita o saldo negativo na conta re
servas bancárias. Se nós não aceitarmos um débito
na conta reservas bancárias decorrente de uma tran
sação dessas, que se liquidou às 7h da manhã, pri
meiro, não necessariamente aquele banco está que
brado, porque, em geral, ele tem títulos públicos fede
rais em quantidade suficiente. Então, o Banco Central
não pode intervir naquele banco. Se ele devolve um
lançamento a débito, ele estaria afetando a credibili
dade daquele banco e o banco estaria quebrado, sem
nenhuma razão objetiva para isso. No fundo, no fun
do, toda a questão é o desenho operacional dessa
conta reservas bancárias. Então, esse banco que tem
títulos públicos suficientes não está quebrado. Diga
mos que ele não tenha títulos públicos suficientes.
Ainda assim, ele poderia se acertar no próprio merca
do. Alguma outra instituição privada poderia passar a
ele recursos prontos para aquele próprio dia. Então...
Temos uma outra possibilidade de esse banco se
acertar ainda ao longo do dia, a partir do débito que
foi feito às 7h da manhã. Temos, ainda, uma terceira
possibilidade. Às 7h da manhã, ele ficou com o saldo
negativo, tenta em mercado e não consegue esse
crédito - nenhum banco quer dar para ele o crédito
para ele conseguir cobrir a sua conta -; ele tem o Ban
co Central como emprestador de última instância, que
é uma função tradicional que os bancos centrais fa
zem. Então, ele pode oferecer ativos da sua carteira
normal, de crédito, por exemplo, ao Banco Central, ter
o redesconto - isso vai, normalmente, ocorrer à noite
-, e ele cobre o saldo na conta reservas bancárias.
Não está quebrado esse banco, ele teve só aquele dia
essa dificuldade, e tudo correu normal.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Mediante ativos?

O SR. LUís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
Mediante ativos. Isso é uma operação de redesconto
tradicional. Então, nós temos várias formas de esse
banco se acertar até o final do dia. Mas, quando ele
não consegue nenhuma dessas hipóteses, efetiva
mente ele estaria quebrado. Digamos que o Banco
Central sabe: esse banco não tem título público fede
ral suficiente, esse banco não tem uma carteira de ati
vos suficiente e, no entanto, está vindo aqui um débito
à sua conta reservas bancárias, que ele não tem sal
do suficiente também. O Banco Central deveria, en
tão, rejeitar esse débito. Por que não podemos fazer
isso? Porque, se nós fizéssemos essa rejeição do dé
bito, estaríamos transferindo a falta de Iiquidez da
quele banco para uma outra instituição financeira e,
aí, podemos ter o risco de crise sistêmica. Ela veio do
problema de Iiquidez, não do problema patrimonial.
Problema de liquidez. Nesse caso, os dois, porque ele
não tem ativo, não tem... não tem nada. Mas nós esta
ríamos tendo, de qualquer forma, mesmo em qual
quer... em condição normal, transferir a falta de liqui
dez daquele banco para o resto do sistema bancário
e, aí, sim, poderíamos ter a quebra em cadeia das ins
tituições financeiras. O que nós estamos fazendo? O
que esse projeto de sistema de pagamentos altera?
Aí não vai nenhuma criatividade brasileira - não é ne
nhuma jabuticaba, na verdade -, não é nada tipica
mente brasileiro e unicamente brasileiro. Nós esta
mos... Analisamos, no resto do mundo, como é que as
coisas acontecem. Na verdade, tivemos vários conta
tos com outros bancos centrais, viagens etc., e vimos
que esse tema, sistema de pagamentos, é um tema
até relativamente recente. Ele começa a surgir como
preocupação dos bancos centrais na literatura oficial,
na literatura, nos estudos sobre esse assunto, a partir
de fins da década de 80 e início da década de 90.
Então, nós não estamos tão atrasados, em termos de
tempo, nesse assunto, porque ele é relativamente re
cente. O que nós passamos a fazer? Qual é a lógica
que os bancos centrais adotaram ao reestruturar
seus sistemas de pagamentos? Eles fizeram uma es
pécie de rede de proteção, uma espécie de diques de
proteção ao próprio Banco Central, ao próprio siste
ma. O Banco Central pode rejeitar um débito à conta
reservas bancárias por quê? Porque as transações
da economia se liquidam por intermédio das chama
das câmaras de compensação, das chamadas clea
rings, clearing houses. Essas clearing houses exi
gem garantias dos bancos, estabelecem limites ope
racionais para os bancos. Os bancos não podem ter
posição devedora Ifquida no seu financeiro que supe
re esse limite que foi estabelecido pela câmara, limite
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esse que foi estabelecido com base em garantias que le Utulo público, aquela reserva de segunda linha que
o banco já previamente colocou. Então, se, nas tran- o banco tem à sua disposição na sua carteira, ele vai
sações desse banco dentro da câmara, que estão poder fazer de imediato com o Banco Central, no pre-
observando aquele limite, a câmara manda o Ban- ço que o mercado observa, no preço de mercado.
co Central... recomendando que o banco lhe faça Esses tftulos, por terem alta Iiquidez, o preço tem a
.um crédito, ou seja, seria um débito à conta reser- formação no próprio mercado. Ele consegue tomar
vas bancárias, e o banco não tem saldo suficien- um crédito do Banco Central, vendendo esse título ao
te, não vai quebrar o resto do sistema financeiro. Banco Central, em qualquer momento do dia e, em
Aquele banco quebrou, mas ele quebrou num Iimi- qualquer outro momento do dia, recomprando esse U-
te, dentro daquela câmara, que está protegido por tulo do Banco Central a exatamente o mesmo preço.
garantias. Acâmara toma essas garantias, vende as Então, qualquer crédito que for concedido dentro do
garantias em mercado e assume a posição desse próprio dia, mediante a venda de um titulo público fe-
banco em relação ao resto do sistema financeiro. deral ao Banco Central, em termos financeiros desta
Então, o fato de o Banco Central rejeitar um saldo, transação, seria um custo zero. Tem o custo de tran-
um lançamento à conta reservas bancárias, não se sação, nós cobramos por cada operação, mas ele vai
propaga como crise de Iiquidez para o resto do siste- ter um custo financeiro zero. Isso não gera impacto na
ma, porque a câmara assume a posição de parte taxa de juros, não gera impacto em termos de risco de
contratante nas transações daquele banco que que- crédito, não gera impacto em termos de constrangi-
brou. São... E essas câmaras são todas elas privadas. mento de crédito, uma vez que nós vamos dar um cré·
Portanto, é o próprio setor privado se protegendo. dito amplo no sistema bancário que permite exata-
Então, esse é, em linhas gerais, o desenho que se ment.e que esses 6 b~lhões, que são a média de. n~-
está adotando para a conta reservas bancárias e, a ces~ldade do ~oss~ sistema de pagamentos, d~ hqUl-
partir de abril de 2002, nós vamos ter homologado as daçao das obngaçoes do setor.real da ec~nomla, flu-
diversas câmaras no País. Algumas estão sendo cria- am de umAa f~rma normal. Em linhas ge.rals, Sr. Rela-
das: câmaras de transações de câmbio, câmara para tor, Excelenc~a, esse é o desenho do ,slste~a de pa-
apenas pagamentos. Temos as câmaras tradicionais: gamentos. Nos ~assamos a ter uma sltuaçao em que
a B&MF a Câmara da Bolsa de Valores a CBlC. To- estaremos mOnitorando, em tempo real, a conta re-
das es~as estão sendo analisadas' p;ofundamente servas bancárias. Não mais admitiremos saldo deve-

. pelo Banco Central, em termos de seus mecanismos dor, nenhu~ centavo, nem por u~ segundo. E_vamos
de gerenciamento de risco. Vamos homologá-Ias, es- poder fazer ISSO porque temos camaras q~e v~o hon-
tarmos confortáveis com as formas como elas geren- rar, em lugar daquele banco,.qua~quer o~ng~çao des-
ciam esse risco e, aí, vamos ter absoluta tranqüilida- s~ banco, porq~e ~ssas o,bngaçoes terao SI~O assu-
de para rejeitar débito à conta reservas bancárias. ~Idas até um limite previamente estabelecido pela
Esse desenho é um desenho mais voltado para o que camara.
se observa na Europa. No caso dos Estados Unidos, O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN _
é um desenho diferente. No caso dos Estados Uni- Acho que talvez isso possa... o senhor possa me
dos... Os Estados Unidos, ele admite, ele dá limite explicar, em um caso específico, o que aconteceu
para saldo devedor na conta reservas bancárias, se- com a reserva bancária. No caso Pontual/Martinelli,
gundo critérios próprios do FED - Federal Reserve. o Martinelli foi adquirido pelo Pontual, o Pontual en-
Ele cobra por minuto de saldo negativo na conta re- trou também em dificuldades e os dados que nós te-
servas bancárias. Não nos pareceu ser esse o caso mos aqui dizem o seguinte: em novembro de 97,
mais adequado para o Brasil, tanto por questões de quando o Banco Pontual passou a concentrar suas
ordem legal, como também eventuais impactos na captações junto à Caixa Econômica Federal, o Ban-
política monetária. Nós preferimos adotar o modelo co Central passou a classificá-lo em evidência; nes-
adotado que se observa na Europa, que é o mais co- se momento, o Pontual era devedor às reservas
mum, que é o Banco Central oferecendo, não permi- bancárias de um montante de 226 milhões - em no-
tindo saldo negativo na conta reservas bancárias em vembro de 97. O BACEN permitiu ao Pontual atuar;
nenhum momento ao longo do dia e dando um crédito ele continuou atuando até outubro de 98, quando foi
aos bancos, admitindo dar um crédito aos bancos me- decretada a intervenção no banco. Nesse momento,
diante compra de um titulo público, que são papéis de o Pontual já tinha de reservas bancárias, devedor,
altíssima Iiquidez, que, na verdade, no nosso caso, 774 milhões; quer dizer, ele passou, em questão de
funciona como se fosse um empréstimo ponte. Aque- um ano, de 226 para 774 nas reservas bancárias.
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Pegando os dados que nós recebemos agora, de Então... Ele vem com saldo positivo, ficou negativo; se
2001, a situação dele... No PROER, ele liquidou o o Banco Central entender por bem, pode liquidar essa
PROER, mas, nas reservas bancárias, ele está com instituição. Tem que, é claro, analisar o porquê ficou
o saldo devedor de 772 milhões. Eu pergunto: que negativo. A regulamentação da reserva bancária pre-
momento, quer dizer, em que momento se toma vê, inclusive, um custo para saldo negativo na reserva
uma decisão? Ele passou, em um ano, de 226 para bancária, um custo financeiro para saldo negativo na
774, um valor bastante expressivo para um banco reserva bancária, superior ao custo financeiro da
que não parece um banco tão expressivo para ter operação de redesconto, para desestimular que um
um saldo devedor desses. Como é que as coisas banco não recorra ao redesconto e, sim, deixe ficar
ocorrem no Banco Central para se chegar tão longe, com saldo negativo na reserva. O saldo negativo na
para ter um saldo devedor tão brutal? E levar em reserva ocorre por duas razões: ou erro de controle
conta... E, ar, a segunda pergunta: se também dei- do banco - e, nesse caso, o Banco Central não inter-
xasse esse banco quebrar, o que aconteceria no vém na instituição, não adota nenhum regime especi-
mercado? Por que nós precisamos colocar o Banco ai, mas cobra um custo mais caro do que seria uma
Pontual nesse sistema, no PROER? Para que hou- operação de redesconto; é punitivo, bem punitivo - ou
ve necessidade? Por que não podia deixá-lo que- o banco quebrou. E naquele dia, em função desses
brar? Quebra! Essa é a pergunta que eu gostaria de lançamentos que ocorreram às 7h da manhã em re-
deixar. servas bancárias, esse banco não teve saldo suficien-

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO te, não conseguiu depois, ao longo do dia, cobrir o
- Pois não. Primeiro ponto: o saldo devedor na reser- saldo da sua conta mediante operações no mercado
va bancária... o banco não fica continuadamente com interbancário. Não conseguiu ter ativos suficientes
saldo negativo na reserva bancária. Ocorre hoje, epi- para entregar ao redesconto do Banco Central.
sodicamente, de um banco ter saldo negativo. Quan- O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - (Fora do
do isso ocorre, é por erro de controle, exceto se esse microfone) O que é erro...
banco realmente quebra. O saldo devedor em reserva
bancária é razão suficiente para se decretar o regime O SR. Luís GUSTAVO DA .MATTA MACHAD?
especial em um banco. Então, esses números que se - A pergunta... Apen,as para registrar, a pergunta e:
observam ar são números que se materializaram na o que é erro, ~ que e o banco quebrar? Vou-lhe d_ar
data da adoção do regime especial. um exemplo Simples de erro: Eu faço uma operaçao

O SR DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN _ na mesa... Eu, ba~co, fiz uma operaç~o na mesa de
_ ' . . ' _ ? mercado aberto dizendo que comprei o seu tftulo,

Nao é que tenha haVido uma curva ascendente, nao. comprei 100 milhões em títulos. Teria que registrar.
O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO Uma vez que eu comprei 100 milhões de Utulos, te-

- Isso. Exatamente. ria que registrar que vou perder cem de reserva,
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - correto, e lá mandar para o meu tesoureiro. Se o

Ela foi alternada. funcionário, em vez de botar menos cem, colocar,
O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO por exemplo, mais cem, o tesoureiro vai interpretar

- Não, ele veio com saldo positivo e, em algum mo- que esse banco está... teria vendido tftulo e tem
mento, ficou com saldo negativo. mais cem a receber em reserva, correto? Ele junta

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN _ essa informação com todo o movimento que teve;
Isso. Num momento, positivo ou negativo, positivo ou como o e~ro_é de controle,?vai ge~ar uma diferen~a
negativo... Na intervenção, ele estava com 770. Não de 200 mllhoes, está certo. Considerou como maiS
há nem... cem aquilo que seria menos cem. E, ar, se o banco

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO te~ ~ saldo de res~rva bancária normalmente de .50
. . . . mllhoes, o tesoureiro estava trabalhando no sentido

- ~o dla-a-d!a, ele sempre .esteve p~sltlvo, até ~ntes de ficar com o saldo de cinqüenta. Esse erro de du-
da mterv~nçao. Na data da Intervençao, ele podia es- zentos vai fazer com que o banco fique negativo em
tar negativo. 150, por um erro de controle. Por um erro, por uma

? S~. DEPUTA~ ALB.ERTO GOLDMAN - falha operacional. Esse banco não está quebrado;
Ou seja, nao há uma linha. Muito bem. ele tem alta Iiquidez, é um banco super-rentável.

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO Houve um erro operacional que fez com que a conta
- Isso. O fato de um banco ficar com saldo negativo, ficasse negativa. Neste caso, o Banco Central anali-
se me permite repetir, é razão para ele ser liquidado. sa, verifica que... Sabendo que não foi um problema
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maior, vai aplicar o custo mais caro ao banco.
Então, voltando à questão... Primeiro, esclarecer
que não há esse aspecto de ficar, de uma forma
continuada, com o saldo negativo na reserva bancá
ria. O fato de ficar saldo negativo na conta Reservas
Bancárias, por si só, gera um... pode gerar, né, a in
tervenção ou a liquidação. Após, no momento em
que se dá a intervenção e liquidação, o que nós te
mos? O que é o saldo devedor na Reserva Bancá
ria? O Banco Central deu um crédito àquele banco,
e deu um crédito sem qualquer garantia, na verda
de. Não houve, como há na operação de redescon
to, um contrato, uma operação formal, em que se
entregou o recurso na conta Reservas Bancárias
com o recebimento de alguma garantia ou com a
aquisição de algum bem, que é a forma como hoje
operamos. O redesconto não é mais um empréstimo
contra a garantia, ele passou a ser uma aquisição
de ativos do banco, exatamente para fugir. .. para re
duzir o risco de crédito do Banco Central.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Faltou o senhor me explicar por que teve que entrar
na operação PROER.

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- O Banco Pontual, desculpe.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Isso, Banco Pontual.

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
-Isso. O Banco Pontual era um banco médio. Eu creio
que a avaliação deve ter sido em função do... do... A
avaliação com certeza levou em consideração onfvel
de depósitos que ele tinha, a participação do público.
Enfim, essa foi a consideração de se conceder o cré
dito ao Banco Pontual. Isso foi levado em conta.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Bem, eu queria também fazer uma observação e fa
zer também uma pergunta nesse sentido. O Deputa
do Milton Temer apresentou um monte de dados aqui
do jornal de hoje. Alguns deles de lucros dos bancos
privados; em alguns casos - 94, 95 -, de prejufzos do
Banco do Brasil. Não sei se Caixa Econômica estava
inclufda. Prejufzo do Banco do Brasil e tal. Nós temos
a consciência, nesses anos todos, de aportes de re
cursos públicos, orçamentários, ao Banco do Brasil,
para cobrir uma montanha de coisas que são feitas
por aqui. Coisas boas e coisas ruins no meio, né? E
da Caixa Econômica também. Da mesma forma a Ca
ixa Econômica. Aliás, as ações de Governo foram
que levaram a existência do FCVS. O FCVS é produto
da irresponsabilidade dos Governos, irresponsabili
dade do Congresso, nossa, aqui. Nós que criamos
essa defasagem aqui. E leis que votamos aqui! Por

pressões de uma camada da população: 3 milhões ou
4 milhões dos famosos mutuários. Eu, felizmente, fui
um deles, né, que recebemos os imóveis de graça.
Recebi de graça, recebi de graça. Me deram de graça.
Eu não paguei nada. Eu paguei 100 reais por mês até
dois anos atrás o meu imóvel. Cem reais por mês! E
quando terminou o meu pagamento, a minha dfvida
era de 100 mil reais! Só que no meu contrato existia
um tal de Fundo de Compensação de Variação. Aqui
lo cobriu meus 100 mil reais. Aliás, para o seu conhe
cimento, foram duas vezes isso, dois imóveis, um na
Capital, um no interior.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Uma fa
zendinha.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - ~

um sniozinho, uma fazendinha, meio boi, meia galinha;
não chega nem a ter um inteiro. E eu recebi isso daqui
como presente. E isso se transformou em FCVS, em
Utulo. Um era da Caixa Econômica Estadual, outro era
da Caixa Econômica Federal. Estão rodando por af,
estão rodando por aí. É motivo da nossa matéria aqui.
Mas esses bancos... Banco do Brasil, situação sempre
diffcil patrimonial, porque teve que ter aporte de
recursos, prejufzos e tal. Banco do Brasil e Caixa
Econômica nunca quebraram! Por quê?

O SR. Luís GUSTAVO DAMATTA MACHADO
- Não, o patrão cobriu o prejufzo, né? O dono (Ri
sos.), nós, como já disse o Presidente Arminio aqui:
eu, você, né; saiu do meu, do seu e do nosso. Quer di
zer, a sociedade brasileira cobriu essa diferença.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Quer dizer, mas e a Iiquidez? Eu nunca vi problema
de Iiquidez no Banco do Brasil nem na Caixa Econô
mica Federal. Acho que Iiquidez sempre teve. Nunca
foi desonrado um pagamento. Teve Iiquidez.

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- Sem dúvida.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Então, significa que a liquidez existia, não havia como
caracterizar a quebra do banco, porque ele não esta
va i1fquido, ele estava liquido, estão Ifquidos.

O SR. Luís GUSTAVO DA MATTA MACHADO
-Isso.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Acho que as outras questões... Eu tinha várias aqui,
mas os vários questionamentos já me satisfizeram.
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Ouvindo o Deputado Milton Temer falar em armari
nho e V.Exa. falar em fazendinha, o debate hoje foi mi
nimalista.
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(Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Consulto o Dr. Luis Gustavo se gostaria de fazer
mais alguma observação, uma intervenção final.

O SR. Lufs GUSTAVO DA MATTA MACHADO
- Não, Excelência. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Bom, nós temos a seguinte situação: para evitar
qualquer questionamento com relação ao quorum,
eu deixei para o final para fazermos a sessão
deliberativa; entretanto, informo que já iniciou a
Ordem do Dia. Eu tenho feito muitas crfticas a alguns
dispositivos regimentais e até apresentando como
sugestões e modificações, em especial sendo o
trabalho de uma CPI. Mas, para evitar qualquer
questionamento, senão nesta sessão, mas, para
evitar qualquer questionamento com relação a posterior
exigência de aplicação desses requerimentos, eu, desde
já, marco uma audiência para amanhã, tanto deliberativa
quanto audiência pública, a partir das 9h, pedindo aos
Parlamentares que efetivamente compareçam. São os
requerimentos que foram apresentados hoje. Hoje, não;
a pauta já foi apresentada. Destaco que é de
fundamental importância, porque nós estaremos
estabelecendo os últimos depoimentos antes do
recesso.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN- É
nesse sentido... Sr. Presidente, me permite uma rá
pida interrupção?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Claro.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Seria interessante aproveitar essas horas até
amanhã de manhã para se fazer uma avaliação. Tem
uma montanha de solicitações af de depoimentos, e
os nossos tempos são limitados. Temos dois ou três
dias ainda livres para fazer depoimento. Então, seria o
caso de se escolher. Acho que o Presidente talvez
conversar com os proponentes da... e ver quais
seriam as pessoas mais apropriadas. Não adianta
marcar e... Aliás, nós já temos vários requerimentos
aprovados, com gente que foi convocada por nós, em
decisões, e nós aqui estamo-nos fazendo de até um
pouco de esquecidos porque não são fundamentais,
nós estamos buscando outros fundamentais. É
escolher o que é fundamental aqui para que a gente
possa encerrar o ano, porque nós vamos encerrar'o
ano com mais três ou quatro dias ar disponrveis.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Eu até informo o seguinte: eu coloquei em pauta só
os novos requerimentos, evidentemente, até para...

em função até do acordo da última sessão
deliberativa, nós já temos confirmada audiência no
dia 29, do Dr. José Roberto Mendonça de Barros; no
dia 4 de dezembro, o Dr. Gustavo Loyola; no dia 13 de
dezembro, o Dr. Arminio Fraga e nós temos ainda
quatro datas disponfveis, considerando terça e
quarta-feira. O Ministro Pedro Malan... Eu apresentei
quatro alternativas de data, em função da agenda,
inclusive atendendo compromissos internacionais,
mas até... não, mas com o compromisso de vir até o
dia ...

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - A CPI
não pode se encerrar sem o ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo
Fruet) - Não, já há um acordo. Só não está definida a
data. Até eu quero destacar, inclusive, a
prestatividade da assessoria do Ministro, que tem
procurado conciliar a agenda nesse final. Mas virá,
com certeza, até a primeira semana de dezembro.
Então, nós terfamos, a rigor, ainda mais quatro
datas. Poderemos confirmar para quarta-feira a Dra.
Teresa Grossi, no dia 28, e amanhã nós iremos
definir as novas audiências. E eu, desde já, destaco
que, se tiver algum problema de quorum na sessão
de amanhã, nem que seja necessária a interrupção
da audiência pública, para que possamos votar
esses requerimentos. Então, eu convoco para
amanhã, às 9h, uma sessão de audiência pública e
audiência deliberativa, republicando a pauta e
acrescentando um novo requerimento, que foi
proposto hoje pelo Relator.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Só
uma informação. Mas eu pediria, Sr. Presidente, como
nós temos... todos os requerimentos são de
proposição do Deputado José Pimentel, Deputado
Ivan Valente, enfim, da bancada...

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Posso
dar uma sugestão?

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Que nos dessem, escolhessem os nomes mais
importantes e a gente preencheria os espaços.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo
Fruet) - Então, não havendo mais discussão, eu
quero agradecer a presença do Dr. Lufs Gustavo,
dos Srs. Parlamentares e, antes de encerrar,
convocar reunião ordinária para amanhã, às 9h, no
Plenário 11, para tomar depoimento do Sr. Carlos
Eduardo Freitas, ex-Diretor de Fiscalização e atual
Diretor de Finanças Públicas e Regimes Especiais
do Banco Central do Brasil, e para audiência
deliberativa. Está encerrada a reunião.
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PARECERES

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 598-8, DE 1998

(Do Sr. Paulo Lima e outros)

Altera a redação das letras "ali, "b",
"c" e "d" do inciso VI, § 3°, do art. 14 da
Constituição Federal; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela admissibilidade desta e da
de n° 344/01, apensada, (Relator: Deputa
do Coriolano Sales); e da Comissão
Especial pela aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição n° 344, de 2001,
apensada, e pela rejeição da Proposta de
Emenda à Constituição n° 598-A, de 1998
(Relator: Deputado Paulo Magalhães).

• Proposta Inicial publicada no OCO de 26-8-98
Publicação do Parecar da Comissão de Constituição e Justiça e
Redação no OCO de 8·8·01
Publicação da PEC 0.344/01, apensada, no OCO de 1°-5-01"

SUMÁRIO

I - NA COMISSÃO ESPECIAL
- Termo de Recebimento de Emendas
- Parecer do Relator
- Parecer da Comissão

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA A CONSTITUiÇÃO W 598-A, DE 1998,
DO SENHOR PAULO LIMA, QUE "ALTERA A

REDAÇÃO DAS LETRAS a, b, c e d
DO INCISO VI, § 3° DO ART. 14 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL' E APENSADA.
(IDADE MíNIMA PARA CARGO ELETIVO)

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 598-Al98

Nos tennos do art. 202, § 3° do Regimento Inter
no, foi divulgado na Ordem do Dia das Comissões
prazo para apresentação de emendas à Proposta de
Emenda à Constituição no 598-Al98 , a partir do dia
26-10-01, por dez sessões. Esgotado o prazo, não fo
ram recebidas emendas à Proposição.

Sala da Comissão, 14 novembro de 2001. 
Mario Drausio Coutinho, Secretário.

I - Relatório

A Proposta de Emenda à Constituição em epí
grafe, que tem como primeiro subscritor o nobre De-

putado Paulo Lima, visa a alterar as condições de ele·
gibilidade para os cargos que especifica, no que con
cerne à exigência de idade mínima. Para tanto, esta
belece: a) redução de 35 para 30 anos, para o cargo
de Senador; b) majoração de 21 para 25 anos, da ida
de mínima para os cargos de deputados, prefeitos, vi
ce-prefeitos e de juiz de paz; c) majoração de 18 para
21 anos para vereador.

A Proposta de n° 344, de 2001, de iniciativa do
ilustre Deputado José Rocha, por sua vez, intenta re
duzir a idade mínima dos deputados estaduais e dis
tritais, de 21 para 18 anos.

A matéria foi apreciada pela douta Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, que opinou pela
sua admissibilidade.

A seguir, em 24 de outubro último, foi instalada a
presente Comissão destinada a apreciar o mérito das
Propostas, nos termos do art. 202 do Regimento
Interno desta Casa.

No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas.

É o Relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme já tive oportunidade de me manifes
tar, quando da apreciação das Propostas na Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação, a maté
ria é singela, não oferecendo maiores dificuldades de
interpretação e análise.

Passemos, pois, a apreciação de cada alteração
proposta.

A primeira refere-se à redução da idade mínima
para Senador. Com efeito, ao examinarmos a história
de nosso constitucionalismo, verificamos que em to
dos os diplomas republicanos a idade mínima para
Senador foi fixada em 35 anos, que coincide com a
exigência para o primeiro mandatário do País, o Pre
sidente da República, a exemplo do que ocorre em
outros países.

Das muitas alterações que se podem propor
relativamente à estrutura e funcionamento do Se
nado Federal, não nos parece oportuna ou mesmo
justificável a redução da idade mínima para o seu
ingresso. A Câmara Alta, não só pela manutenção
da tradição, mas, sobretudo, pelo papel que exerce
como representante dos Estados e do Distrito Fe
deral, deve ser composta por pessoas dotadas de
maior experiência na vida pública e amadurecimen
to político.

Em sentido oposto, entendo impertinente a
exigência de 25 anos para a elegibilidade dos depu-



11I - Parecer da Comissão

*PROJETO DE LEI N° 4.732-8, DE 1998
(Da Sra. Jandira Feghali)

Regulamenta a produção e comer
cialização de matéria·prima, equipa
mento, material ou maquinário destina
do a fabricação, acondicionamento, em
balagem, controle de qualidade ou a

Assim é que, inteira razão assiste ao Deputado
José Rocha quando intenta reduzir a elegibilidade
para Deputado Estadual e Distrital para dezoito
anos, buscando conceder maior espaço institucional
para a juventude, respondendo ao anseio demons
trado nas últimas eleições.

Parece-me induvidoso que a proposição é sa
lutar, propiciadora de efetiva ampliação do corpo
eleitoral e de renovação das lideranças políticas do
País, merecendo, pois, aprovação.

Pelas precedentes razões manifesto meu
voto pela Rejeição da Proposta de Emenda à
Constituição n° 598-A, de 1998 e pela Aprovação
da Proposta de Emenda à Constituição n° 344, de
2001.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001. 
Deputado Paulo Magalhães, Relator.

A Comissão Especial destinada a proferir pare
cer à Proposta de Emenda à Constituição nO 598-A,
de 1998, do Sr. Deputado Paulo Lima, que "altera a
redação das letras a, b, c e d do inciso VI, § 3°, do
art. 14 da Constituição Federal" e apensada, em re
união ordinária realizada hoje, opinou, por unanimi
dade, pela aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição n° 344, de 2001, apensada, e pela reje
ição da Proposta de Emenda à Constituição n°
598-A, de 1998, nos termos do parecer do Relator.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos: Coriolano Sales - Edir Oliveira - Ivanio BiUar 
Jairo Carneiro - José Rocha - Marco Bitar - Orlan
do Fantazzini - Paulo Magalhães - Pedro Celso 
Salvador Zimbaldi - Sérgio Barcellos e Vicente Ca
ropreso - Titulares; Asdrubal Bentes - Carlos Dun
ga - Félix Mendonça - Lincon Portela - Paulo Gou
vêa e Zulaiê Cobra, suplentes.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2001.
- Deputado Salvador Zimbaldi Presidente, Deputa
do Paulo Magalhães, Relator.
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tados, prefeitos, vice-prefeitos e juiz de paz, bem decisões políticas tem crescido e a sua preferência
como a de 21 anos para vereadores. Parece-me recai nas questões de interesse local, mais próximas
que melhor caminha a atual disposição constitucio- ao seu cotidiano.
nal, não vislumbrando motivo para as alterações al
mejadas.

Em verdade, a majoração, se acolhida, estaria
na contramão de nossa experiência política, que já
demonstrou de forma insofismável que a intervenção
sociopolítica dos jovens sempre foi significativa e com
conseqüências duradouras nos principais momentos
de nossa história.

Certo que, a partir da abolição da escravatura
e da implantação a República, as rupturas políticas,
econômicas e sociais se tornaram recorrentes e ne
las a mobilização dos jovens tem representado pa
pei preponderante. A exemplo disso podemos citar
a participação da juventude universitária e militar
nas campanhas abolicionista e republicana; no le
vante contra os governos oligárquicos da Primeira
República (o ''tenentismo''); o movimento estudantil
liderado pela novel União Nacional dos Estudantes
contra o Eixo fascista da Segunda Guerra Mundial;
o movimento em favor da "Constituinte com Getú
lio"; a campanha "O petróleo é nosso" e, mais recen
temente, a luta pela redemocratização do país; as
"Diretas já" e, finalmente, o processo de impeach
ment do Presidente Collor.

Em todos esses momentos verificou-se que a
participação dos jovens ensejou a formação de novos
quadros, que mais tarde vieram a ocupar postos de
relevo na vida do País, representando as mais diver
sas posições políticas e ideológicas.

Ciente disso, o Constituinte de 1998 inovou,
com a criação do voto facultativo para os menores de
dezoito anos, na compreensão de que o jovem de
hoje, pela vasta informação que continuamente rece
be, tem mais discernimento e amadurecimento políti
co, podendo ingressar mais cedo nas discussões e no
processo decisório.

A prática tem demonstrado o acerto da ino
vação. Embora o fato seja recente, ainda em ob
servação pelos cientistas políticos, já se verifica,
estatisticamente, o crescimento do eleitorado de
16 e 17 anos. Comparando-se os dados divulga
dos pelo TSE, quanto à participação dos eleitores
jovens facultativos nas eleições de 1998 e 2000,
constata-se que a participação dos jovens de 16
anos aumentou aproximadamente 50% e dos jo
vens de 17 anos, 36%, enquanto que nas demais
faixas etárias o aumento não chegou a 10%.

A par da análise preliminar desses dados, infe
re-se que o interesse do jovem eleitor em influir nas



59828 Quinta-feira 22 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2001

qualquer outra fase visando à produção
de medicamentos para uso humano ou
veterinário, bem como qualquer materi
al destinado à utilização em odontolo
gia ou, ainda, para fins diagnósticos, e
dá outras providências; tendo pareceres:
da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio, pela aprovação (Relator: De
putado Paulo Ritzel); e da Comissão de
Seguridade Social e Família, pela apro
vação, com substitutivo (Relator: Depu
tado Rafael Guerra).

(Às Comissões de Economia, Indústria
e Comércio, de Seguridade Social e Famf
lia; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (Art.54) - Art. 24,11)

-Projeto inicial publicado no OCO de 23-10-98

SUMÁRIO

I - PARECER DA COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO:

- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator

- parecer da Comissão

11 - PARECER DA COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMrUA

- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator

- substitutivo oferecido pelo relator

- termo de recebimento de emendas ao subs-
titutivo

- parecer da Comissão

- substitutivo adotado pela Comissão

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO .

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.732/98

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 10-11-98, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 16 de novembro de 1998. 
Secretária Anamelia Ribeiro Correia de Araújo.

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

I - Relatório

Submete-se ao exame desta Comissão a propo
sição epigrafada, cuja longa ementa demonstra pre
tender a regulamentação de toda espécie de fabrica
ção e comércio de produtos ligados ao tratamento e
diagnóstico da saúde humana e animal.

Com efeito, estipula o art. 1° do projeto que to
dos aqueles que participarem do processo de produ
ção ou distribuição desses medicamentos e materiais
deverão estar registrados nas secretarias de saúde
estaduais.

O art. 2° vai além, obrigando os entes abrangi
dos pelo artigo anterior a só negociarenm com pesso
as jurídicas também registradas nas secretarias de
saúde.

O art. 3° obriga a que as notas fiscais das tran
sações entre esses entes exibam seus respectivos
números de registro.

O art 4° busca regulamentar o fornecimento de
material médico às unidades de saúde públicas ou
conveniadas, exigindo que junto à proposta de forne
cimento seja exibido laudo atestando a qualidade do
produto oferecido. Tal laudo deverá ser emitido por
entidade credenciada pelo Ministério da Saúde, o
qual deverá montar, atualizar e divulgar cadastro des
se teor junto à esferas de governo que compõem o
Sistema Unificado de Saúde - SUS, conforme dispõe
o art. 5° e seu parágrafo único.

O art. 6° e seu parágrafo único prevêem procedi
mento análogo no que se refere aos produtores e co
mercializadores de material e equipamentos para uso
médico, veterinário, odontológico e de diagnose que
tenham cometido irregularidades.

Quanto ao art. 7°, dispõe que o Ministério da Saú
de deverá, em concordância com as secretarias estadu
ais de saúde e conselhos regionais de farmácia, promo
ver o cadastramento de todas as farmácias, bem como
identificar os farmacêuticos por elas responsáveis.

O art. 8° determina que os estabelecimentos
que comercializam medicamentos só poderão adqui
ri-los de empresas cadastradas na forma dos arts. 1°,
2° e 3°,

O art. 9° estipula penalidades para as infrações
aos dispositivos anteriores, e o art. 10 estipula um
prazo de 60 dias para a regulamentação da lei.

A proposição inicia sua tramitação por este Co
legiado, onde não recebeu emendas no prazo regi
mental, devendo, posteriormente, ser submetida ao
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crivo das Comissões de Seguridade Social e Famflia
e de Constituição e Justiça e de Redação.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Trata-se, ao nosso entendimento, de matéria
que tem muito mais a ver com a defesa dos direitos do
consumidor do que, propriamente, com a ordem eco
nômica. Entretanto, na nossa esfera de análise, pode
mos afirmar tratar-se de iniciativa meritória, que visa
a coibir a generalizada fraude que cobre as relações
entre hospitais, farmácias, fabricantes e revendedo
res de produtos farmacêuticos em geral, da qual al
guns episódios - como o dos anticoncepcionais de fa
rinha - vieram recentemente a público.

É evidente que o descalabro, a desonestidade e
a pouca seriedade que infestam a produção de bens
e serviços na área da saúde acabam por trazer prejuf
zos graves à sociedade e ao Estado. A primeira, por
que expõe cidadãos ao perigo de efetuarem trata
mentos sérios e carfssimos com medicamentos fora
de especificação, que, munas vezes, ao invés de
curá-los, levam-nos à morte. Ao segundo, porque boa
parte das despesas com saúde no Brasil são suporta
das, direta ou indiretamente, pelos cofres públicos:
assim sendo, a ineficiência dos medicamentos falsifi
cados acaba por prolongar os tratamentos, encare
cendo-os e, por conseqüência, onerando o Erário.

Alguns senões de ordem redacional, bem como
ressalvas referentes á técnica legislativa e mesmo à
constnucionalidade de certos dispositivos - especial
mente no que se refere à iniciativa -, mereceriam repa
ros, mas estes fugiriam a nossa alçada e, decerto, se
rão percebidos e corrigidos pela Comissão competente.

Em face ao exposto, votamos pela aprovação do
Projeto de Lei nO 4.732, de 1998.

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 1998. 
Deputado Paulo Ritzel, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou,
unanimemente, o Projeto de Lei n° 4.732/98, nos ter
mos do parecer do Relator, Deputado Paulo Ritzel.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Robson Tuma - Presidente, Luiz Braga - Hercu

lano Anghinetti e Antônio do Valle - Vice-Presidentes,
Airton Dipp - Hugo Rodrigues da Cunha - João Piz
zolatti - Lima Netto - Moisés Bennesby - Odacir Klein
- Rubem Medina - Cunha Lima - Francisco Dornelles
- Germano Rigotto - Gonzaga Mota - Luiz Carlos
Hauly - Manoel Castro e Pedro Valadares.

Sala da Comissão, 9 de dezembro de 1998. 
Deputado Robson Tuma, Presidente.

REQUERIMENTO
(Da Sra. Jandira Feghali)

Requer o desarquivamento de pro
posições.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a V. EJ<'I o desarquivamento dos projetos de lei, a se
guir relacionados, que são de minha autoria:

• PL 256/91 • PL 4.618/94

• PL 427/91 • PL 4.749/94
• PL 677/91 • PL 822/95

• PL 741/91 • PEC 308/96
• PL 2.694/92 • PL 2.218/96

• PL 3.219/92 • PL 2.349/96

• PL 3.337/92

• PL 4.732/98
• PL 3.525/93

• PL 3.526/93

• PT 3.963/93
Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - Depu

tada Jandira Feghali, PedoB/RJ.

Defiro, nos termos do paragrafo único
do art 105 do RICO, o desarquivamento das
seguintes proposições: PL nOs 256/91,
3.219/92, 3.963/93, 822/95, 2.349/96,
4.732/98 e PEC n° 308/96. Considero preju
dicado quanto aos PL nOs 427/91, 677/91,
741/91, 2.694/92, 3.337/92, 3.525/93,
3.526/93, 4.618/94, 4.749/94, e 2.218/96,
arquivados definitivamente. Oficie-se ao Re
querente e, após, publique-se.

Em 23-3-99. - Michel Temer, Presi
dente.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.732-A/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 10 de junho de 1999, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 17 de junho de 1999. - Elofzio
Neves Guimarães, Secretário.
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I - Relatório

A iniciativa em estudo pretende regulamentar a
produção e comercialização de matérias-primas,
equipamentos e materiais destinados à fabricação,
acondicionamento, embalagem e controle de qualida
de visando à produção de medicamentos para uso
humano ou veterinário, bem como outros produtos
para fins diagnósticos e utilização em odontologia.

O projeto determina o registro das empresas re
lacionadas àquelas atividades na Secretaria Estadual
de Saúde, de acordo com sua área de atuação co
merciai; prescreve a obrigatoriedade de que as tran
sações comerciais dessas empresas somente pos
sam ser realizadas com pessoas jurídicas também re
gistradas na respectiva Secretaria Estadual de Saú
de; exige que conste o número do registro nas notas
fiscais das transações das empresas de qualquer ma
terial referido no parágrafo anterior; obriga que sejam
apresentados laudos de controle de qualidade dos
medicamentos e dos demais produtos e insumos,
quando das compras públicas.

O projeto em pauta determina, ainda, que o Mi
nistério da Saúde promova, em concordância com as
secretarias estaduais de saúde e os conselhos regio
nais de farmácia, um cadastramento de todas as far
mácias bem como a identificação de todos os farma
cêuticos por elas responsáveis.

Finalmente, a proposição estipula as penalida
des para as infrações aos seus dispositivos e define
um prazo de 60 dias para a regulamentação da lei.

Tendo tramitado na Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, foi aprovado sem modificações
sob parecer do Deputado Paulo Ritzel.

No prazo regimental, não foram recebidas
emendas.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Louvamos a iniciativa da nobre Deputada Jandi
ra Feghali, pois exprime sua preocupação com a saú
de dos brasileiros, expostos ao consumo de produtos
críticos, como os medicamentos e os dispositivos
hospitalares, odontológicos e laboratoriais, cuja quali
dade não tem sido assegurada de forma convincente
pelos produtores e, também, pelas autoridades en
carregadas da regulamentação e do controle, que ca
recem, ainda, de maior instrumentalização legal para
bem cumprir seu papel.

Acreditamos que a iniciativa desta proposição
tenha sido tomada logo após os escândalos de falsifi
cação e adulteração de medicamentos, ocorridos em

"1997 e 1998, que expressaram a baixa qualidade dos
serviços de saúde e deixaram a população insegura e
temerosa.

Tais acontecimentos revelaram a fragilidade e a
precariedade do sistema de vigilância sanitária brasi
leiro, que é a estrutura pública encarregada da regu
lamentação e do controle dos produtos e serviços de
interesse sanitário.

Acelerou-se a discussão que havia sobre a ne
cessidade de reestruturação da Secretaria de Vigilân
cia Sanitária do Ministério da Saúde, órgão coordena
dor do sistema de controle sanitário de produtos e
serviços em nosso País, o que resultou na criação da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e
na formalização do Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária.

Tal Agência foi criada com condições para rever
ter a situação de descontrole, falta de fiscalização e
de impunidade nesse setor, dispõe de autonomia de
ação, recursos financeiros suficientes (em grande
parte por arrecadação própria) e dirigentes que go
zam de estabilidade em seus cargos. Essa situação
favorece a redução das interferências negativas ao
desempenho da sua missão institucional.

Nessa mesma linha e com os mesmos objetivos
de fortalecer e dinamizar os instrumentos e estruturas
no campo da vigilância sanitária, enquadra-se a pre
sente proposição, de autoria da nobre Deputada Jan
dira Feghali, que tem formação médica e uma biogra-

" fia marcada pela preocupação com os nossos proble
mas sociais.

A legislação atual - Leis n° 6.360/76, n°
5.991/73 e n° 6.437177 e seus regulamentos - disci
plina vários pontos abrangidos pelos dispositivos do
projeto de lei, sem contudo mostrar-se suficiente para
abarcar de forma completa os diversos e relevantes
aspectos da cadeia de produção e comercialização
de medicamentos para uso humano e veterinário e de
materiais aplicados na odontologia ou com finalidade
de diagnóstico.

Algumas portarias do Ministério da Saúde ou da
Anvisa complementaram a legislação em vigor, como
a Portaria SVSIMS 802, de 8 de outubro de 1998, que
estabelece que somente podem ser distribuídos pro
dutos farmacêuticos legalmente registrados no País,
produzidos por empresas autorizadas e licenciadas,
titulares dos registros dos respectivos produtos; e a
Portaria MS 2.814, de 29 de maio de 1998, que esta
belece os procedimentos a serem observados pelas
empresas produtoras, importadoras, distribuidoras e
comércio farmacêutico, objetivando a comprovação
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da identidade e qualidade do medicamento quando consumo de substância alimenUcia ou produto falsifi-
suspeito de adulteração ou fraude. cado, corrompido ou adulterado;

A princípio, com a edição destas portarias, pare- b) a falsificação, corrupção, adulteração ou alte-
ceu-nos que o regramento legal vigente, associado às ração de produtos destinados a fins terapêuticos ou
normas ministeriais e da própria Agência, seria sufici- medicinais.
ente para disciplinar a matéria e contribuir para o en- Enquadram-se nos produtos mencionados no
frentamento das falsificações e roubos de produtos. item a os:
Ademais, com a estruturação da Anvisa, Unhamos a I) sem registro, quando exigível, no órgão de vi-
expectativa de que se poderia sanar eventuais lacu- gilância sanitária competente;
nas com novas portarias. 11) em desacordo com afórmula constante do re-

As constantes discussões realizadas com mem- gistro previsto no inciso anterior;
bros desta Comissão e com profissionais da área e, 111) sem as características de identidade e quali-
principalmente, a constatação de que o problema das dade admitidas para a sua comercialização;
falsificações e roubos é extremamente grave e com- IV) com redução do seu valor terapêutico ou de
plexo levaram-nos a reavaliar aquela posição inicial. sua atividade;
Estamos convencidos, assim, da necessidade de se V) de procedência ignorada;
transformarem em lei e aperfeiçoar as iniciativas ado- VI) adquiridos de estabelecimento sem licença
tadas pelo Ministério da Saúde. da autoridade sanitária competente.

Com a incorporação em uma lei, os mesmos Queremos crer que, com a aprovação de mais
dispositivos de portarias ganham mais força em todos um dispositivo legal que preencha as lacunas da atual
os sentidos, além de demonstrar a clara intenção polr- legislação, o Congresso Nacional estará oferecendo
tica do Congresso Nacional de oferecer meios para o mais uma valiosa colaboração à sociedade brasileira.
Executivo combater a ação criminosa no âmbito da A iniciativa da ilustre Deputada Jandira Feghali
produção e comercialização de medicamentos e ou- acrescenta algumas novidades à legislação atual, re-
tros produtos de importância para a saúde pública. tiradas em sua maioria de normas infralegais; contu-

Os falsificadores ou ladrões de cargas estão for- do, pudemos identificar, ainda, algumas lacunas que
temente organizados e mantêm uma intrincada rede necessitam ser preenchidas, e que, em um primeiro
permeando todos os setores da cadeia de comerciali- momento, esperávamos uma ação da Anvisa neste
zação destes produtos essenciais para a população sentido. Assim, aproveitando a grande maioria dos
brasileira. São astronômicos os prejuízos econômicos dispositivos do projeto de lei em pauta, apresentamos
e sociais decorrentes dessa ação criminosa, que em um conjunto de modificações aperfeiçoadoras, que vi-
muitas ocasiões se vale de lacunas na legislação sam dotar a Anvisa e todo o Sistema de Nacional de
para burlar a fiscalização ou criar as condições para a Vigilância Sanitária de um instrumento mais completo
criação de.laboratórios clandestinos ou mesmo co- e consistente, que se associa a outros existentes,
mercializar como legais produtos roubados. para combater as fraudes, falsificações e roubos, que

Essa prática, embora tenha sido reduzida nos nos permita reduzir tais eventos a patamares seme-
últimos dois anos, ainda é muito freqüente, e merece Ihantes aos dos países desenvolvidos.
ser combatida em várias frentes, seja com instrumen- Assim, as alterações que apresentamos permiti-
tos legais, seja com o incremento da fiscalização sa- rão maior controle e rastreabilidade dos insumos, ma-
nitária ou da ação policial. Este Congresso tem reite- teriais, equipamentos, maquinários empregados em
radamente oferecido sua contribuição a essa luta. qualquer fase da produção e comercialização de me-
Merecem destaque, nesse sentido, as resoluções da dicamentos e de material usado para diagnóstico ou
CPI dos Medicamentos, que investigou o aumento de em odontologia.
preços e as falsificações e roubos de medicamentos, Para tanto, a unificação e padronização das Iicen-
bem como a aprovação da Lei n° 9.677, de 2 de julho ças, com a criação do cadastro nacional, a ser controla-
de 1998, que alterou dispositivos do Capítulo 111 do Tf- do pela instância máxima do Sistema Nacional de Vigi-
tulo VIII do Código Penal, incluindo entre os crimes Iância, apresenta-se como um dos meios mais impor-
hediondos os praticados contra a saúde pública. tantes. Passa-se a exigir, também, o número de série
Enquadram-se nestes delitos: dos equipamentos, além do número do lote, nos doeu-

a) a fabricação, venda, exposição à venda, im- mentos correspondentes a qualquer tipo de operação
portação, armazenagem, distribuição ou entrega ao comercial de qualquer produto ou material empregado
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no fabrico de medicamentos, e material de uso odonto
lógico ou para fins diagnósticos.

Cabe ressaltar, ainda, que uma nova apreciação
da matéria por parte do Ministério da Saúde explicita
um entendimento consoante com as modificações
ora apresentadas.

Entendemos, pois, que o Substitutivo que ora .
apresentamos aperfeiçoa o projeto de lei sob aprecia
ção, que, por sua vez, já oferecia avanços à legislação
em vigor.

Diante do exposto e pela relevância da matéria,
manifestamos nosso voto favorável ao PL 4.732-A, de
1998, nos termos do Substitutivo.

Sala da Comissão, 18 de outubro de 2001. 
Deputado Rafael Guerra, Relator.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL I; FAMfLlA

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N° 4.732, DE 1998

Regulamenta a produção e comerci
alização de insumos, equipamento, mate
rial ou maquinário destinado à fabrica
ção, acondicionamento, embalagem,
controle de qualidade ou emprego em
qualquer outra fase da cadeia produtiva
de medicamentos para uso humano ou
veterinário e de qualquer material desti
nado à utilização em odontologia ou para
fins diagnósticos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É obrigatório o licenciamento, com perio

dicidade anual, perante a Secretaria de saúde Esta
dual correspondente a sua área de atuação:

I - dos hospitais, casas de saúde ou quaisquer
outros tipos de estabelecimentos de saúde públicos
ou filantrópicos;

11 - de toda e qualquer empresa ou estabeleci
mento que desenvolva atividades de produção, forne
cimento, importação, exportação, distribuição, repre
sentação, dispensação ou venda direta ao consumi
dor de qualquer tipo ou espécie de insumos, equipa
mento, material ou maquinário destinados à fabrica
ção, acondicionamento, embalagem, controle de qua
lidade ou emprego em qualquer outra fase da produ
ção de medicamentos para uso humano ou veteriná
rio e de material destinado à utilização odontológica
ou para fins diagnósticos.

Parágrafo único. Os estabelecimentos públicos
ou filantrópicos enumerados no inciso I ficam isentos
de quaisquer taxas referentes ao licenciamento a que
se refere esta Lei.

Art. 2° Fica instituído cadastro nacional das li
cenças a que se refere esta Lei, controlado pelo órgão
máximo do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária,
contemplando no mínimo a identificação completa do
estabelecimento, sua área de atuação e período de li
cenciamento.

§ 1° Os estabelecimentos submetidos à exigên
cia legal de licença estadual de saúde serão recadas
trados, no exercfcio fiscal imediatamente seguinte ao
do ano de promulgação desta Lei.

§ 2° Ficam as farmácias e drogarias, assim
como todo e qualquer estabelecimento de venda de
medicamentos diretamente ao consumidor, obriga
dos a indicar, no ato de recadastramento a que se re
fere o parágrafo anterior, o farmacêutico responsável
técnico legal, seu horário de trabalho, como também
o farmacêutico substituto e jornada de trabalho.

§ 30 Ficam as instâncias estaduais do Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária autorizadas a conce
der prazo para os estabelecimentos farmacêuticos já
em funcionamento antes da promulgação desta Lei
se adequarem aos seus dispositivos.

§ 4° Será adotado um modelo unificado e siste
matizado de numeração das licenças estaduais, con
trolado pelo órgão máximo do Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária.

Art. 3° O fabricante, fornecedor distribuidor, co
mercializador ou representante citados no artigo an
terior, bem como todos os estabelecimentos abrangi
dos pelas Leis nOs 5.991/73 e 6.360n6, excetuan
do-se os estabelecimentos de venda direta ao consu
midor, somente poderão efetuar transações comerci
ais ou de prestação de serviços, com pessoa jurídica,
obrigatoriamente licenciados na Secretária Estadual
de Saúde correspondente a sua área de atuação.

§ 10 As Atividades de importar e exportar estão
excluídas da obrigatoriedade prevista no caput deste
artigo.

§ 2° As atividades de importação e exportação
deverão levar em consideração as áreas específicas
de atuação de cada empresa, não podendo, em hipó
tese alguma, extrapolar ao âmbito de sua competên
cia de atuação.

Art. 4° O número das licenças estaduais de saú
de constará obrigatoriamente em todos os documen
tos fiscais correspondentes às operações de presta
ção de serviços, compra, venda, locação mercantil,
escambo ou troca mercantil, empréstimo a Htulo one
roso ou comodato, de qualquer material ou produto
referido no artigo 10 desta Lei e todos os produtos e
serviços abrangidos pelas Leis nOs 5.991/73 e



SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Regulamenta a produção e comerci
alização de insumos, equipamento, mate
rial ou maquinário destinado à fabrica
ção, acondicionamento, embalagem,
controle de qualidade ou emprego em
qualquer outra fase da cadeia produtiva
de medicamentos para uso humano ou
veterinário e de qualquer material desti-

Nos termos do art. 119, caput, 11, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, a Sr' Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 20 de agosto de 2001 , por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao substitutivo.

Sala da Comissão, 6 de novembro de 2001. 
Gardene M. Ferreira de Aguiar, Secretária.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei n° 4.732-A, de 1998, com
substitutivo, nos termos do parecer do Relator, Depu
tado Rafael Guerra.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Laura Carneiro - Presidente; José Unhares,

Ângela Guadagnin e Vicente Caropreso - Vi
ce-Presidentes; Antônio Joaquim Araújo, Ariston Andra
de, Armando Abflio, Arnaldo Faria de Sá, Carlos Mosco
ni, Darcísio Perondi, Dr. Rosinha, Eduardo Barbosa,
Eduardo Seabra, Elias Murad, Eni Vottolini, Euler Ribei
ro, Henrique Fontana, IIdefonço Cordeiro, Ivan Paixão,
Ivânio Guerra, Jandira Feghali, João Caldas, Jorge
Alberto, Jorge Pinheiro, José Egydio, Lavoisier Maia, Lf
dia Quinan, Orlando Desconsi, Orlando Fantazzini,
Osmânio Pereira, Rafael Guerra, Raimundo Gomes de
Matos, Remi Trinta, Renildo Leal, Rita Camata, Salo
mão Gurgel, Saraiva Felipe, Sebastião Madeira, Sera
fim Venzon, Teté Bezerra e Ursicino Queiroz.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001.
Deputada Laura Carneiro, Presidente.

Art. 7° Os estabelecimentos de venda direta ao
consumidor só poderão adquirir produtos farmacêuti
cos das entidades dispostas no art. 1° desta lei, obri
gatoriamente licenciados na Secretaria Estadual de
Saúde correspondente a sua área de atuação.

Art. 8° A infração a esta lei sujeitará o infrator:

1- à pena de suspensão da licença por 30 dias;

11- cassação de licença e impedimento legal em
todo Território Nacional, em caso de reincidência.

§ 1° As sanções previstas nesta lei, não excluem
as penalidades sanitárias previstas na Lei nO 6.437n7
e outras de natureza cível ou criminal.

Art. 9° As instâncias estaduais do Sistema Naci
onal de Vigilância Sanitária, em consonância com os
princfpios estabelecidos pela Lei n° 8.080/90, podem
delegar às instâncias municipais habilitadas a res
ponsabilidade de concessão de licenças, as quais es
tarão sujeitas ao disposto nesta Lei.

Art. 10. O Poder Executivo tem prazo de 180
dias para regulamentar esta lei, a contar de sua publi
cação.
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6.360/76, mesmo que para fins de teste ou treinamen- Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua
to, descarte, inutilização ou substituição. publicação.

Parágrafo único. Ressalvadas as operações de Sala da Comissão, 18 de outubro 2001. - Depu-
venda diretamente ao consumidor, o número de lote tado Rafael Guerra, Relator.

de produção ou, no caso de equipamentos, o número COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
de série constará obrigatoriamente dos documentos
fiscais a que se refere o caput. TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Art. 5° A aquisição de medicamentos por órgãos PROJETO DE LEI N° 4.732-A/98
públicos fica condicionada à prévia avaliação quanto
à qualidade e segurança realizada, às expensas dos
fornecedores, por laboratórios habilitados pelo órgão
máximo do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.

Parágrafo único. Os testes de qualidade e segu
rança estabelecidos no caput deste artigo deverão
ser realizados nos mesmos lotes que serão entre
gues ao órgão público que os tenha comprado ou ad
quirido.

Art. 6° As empresas que tiverem seus produtos
reprovados nos testes de segurança e qualidade es
tabelecidos no caput do artigo 5° terão seu processo
de compra ou aquisição cancelados, sendo chamada
a empresa imediátamente posterior classificada, e a
empresa que tenha sido desclassificada por reprova
ção dos produtos por ela entregue, que seja de sua
fabricação, ou mesmo de sua representação ou distri
buição, estará impedida de participar de quaisquer
outras modalidades de compras ou aquisições de ór
gãos públicos, por um perfodo mfnimo de um (01)
ano.



O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É obrigatório o licenciamento, com perio
dicidade anual, perante a Secretaria de Saúde Esta
dual correspondente a sua área de atuação:

I - dos hospitais, casas de saúde ou quaisquer
outros tipos de estabelecimentos de saúde públicos,
privados ou filantrópicos;

·11 - de toda e qualquer empresa ou estabeleci
mento que desenvolva atividades de produção, forne
cimento, importação, exportação, distribuição, repre
sentação, dispensação ou venda direta ao consumi
dor de qualquer tipo ou espécie de insumos, equipa
mento, material ou maquinário destinados à fabrica
ção, acondicionamento, embalagem, controle de qua
lidade ou emprego em qualquer outra fase da produ
ção de medicamentos para uso humano ou veteriná
rio e de material destinado à utilização odontológica
ou para fins diagnósticos.

Parágrafo único. Os estabelecimentos públicos
ou filantrópicos enumerados no inciso I ficam isentos
de quaisquer taxas referentes ao licenciamento a que
se refere esta Lei.

Art. 2° Fica instituído cadastro nacional das li
cenças a que se refere esta Lei, controlado pelo órgão
máximo do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária,
contemplando no mínimo a identificação completa do
estabelecimento, sua área de atuação e período de li
cenciamento.

§ 1° Os estabelecimentos submetidos à exigên
cia legal de licença estadual de saúde serão recadas
trados, no exercício fiscal imediatamente seguinte ao
do ano de promulgação desta Lei.

§ 2° Ficam as farmácias e drogarias, assim
como todo e qualquer estabelecimento de venda de
medicamentos diretamente ao consumidor, obriga
dos a indicar, no ato de recadastramento a que se re
fere o parágrafo anterior, o farmacêutico responsável
técnico legal, seu horário de trabalho, como também
o farmacêutico substituto e jornada de trabalho.

§ 3° Ficam as instâncias estaduais do Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária autorizadas a conce
der prazo para os estabelecimentos farmacêuticos já
em funcionamento antes da promulgação desta Lei
se adequarem aos seus dispositivos.

§ 4° Será adotado um modelo unificado e siste
matizado de numeração das licenças estaduais, con
trolado pelo órgão máximo do Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária.
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nado à utilização em odontologia ou para Art. 3° O fabricante, fornecedor distribuidor, co-
fins diagnósticos. mercializador ou representante citados no artigo an

terior, bem como todos os estabelecimentos abrangi
dos pelas Leis nOs 5.991/73 e 6.360/76, excetuan
do-se os estabelecimentos de venda direta ao consu
midor, somente poderão efetuar transações comerci
ais ou de prestação de serviços, com pessoa jurídica,
obrigatoriamente licenciados na Secretária Estadual
de Saúde correspondente a sua área de atuação.

§ 1° As atividades de importar e exportar estão
excluídas da obrigatoriedade prevista no caput deste
artigo.

§ 2° As atividades de importação e exportação
deverão levar em consideração as áreas específicas
de atuação de cada empresa, não podendo, em hipó
tese alguma, extrapolar ao âmbito de sua competên
cia de atuação.

Art. 4° O número das licenças estaduais de saú
de constará obrigatoriamente em todos os documen
tos fiscais correspondentes às operações de presta
ção de serviços, compra, venda, locação mercantil,
escambo ou troca mercantil, empréstimo a título one
roso ou comodato, de qualquer material ou produto
referido no artigo 1° desta Lei e todos os produtos e
serviços abrangidos pelas Leis n° 5.991/73 e
6.360/76, mesmo que para fins de teste ou treinamen
to, descarte, inutilização ou substituição.

Parágrafo único. Ressalvadas as operações de
venda diretamente ao consumidor, o número de lote
de produção ou, no caso de equipamentos, o número
de série constará obrigatoriamente dos documentos
fiscais a que se refere o caput.

Art. 5° A aquisição de medicamentos por órgãos
públicos fica condicionada à prévia avaliação quanto
à qualidade e segurança realizada, às expensas dos
fornecedores, por laboratórios habilitados pelo órgão
máximo do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.

Parágrafo único. Os testes de qualidade e segu
rança estabelecidos no caput deste artigo deverão
ser realizados nos mesmos lotes que serão entre
gues ao órgão público que os tenha comprado ou ad
quirido.

Art. 6° As empresas que tiverem seus produtos
reprovados nos testes de segurança e qualidade es
tabelecidos no caput do artigo 5° terão seu processo
de compra ou aquisição cancelados, sendo chamada
a empresa imediatamente posterior classificada; e a
empresa que tenha sido desclassificada por reprova
ção dos produtos por ela entregue, que seja de sua
fabricação, ou mesmo de sua representação ou distri
buição, estará impedida de participar de quaisquer
outras modalidades de compras ou aquisições de ór-



COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator

- parecer da comissão

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 973-A/1999

Nos termos do art. 119, inciso I, e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 17-9-2001 , por cin
co sessões. Esgotado o prazo, não foram apresenta
das emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 25 de setembro de 2001. 
Jorge Henrique Cartaxo, Secretário.

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 973, de 1999, de autoria da
nobre Deputada Nice Lobão, propõe alteração em
dispositivo da Lei nO 7.827, de 1989, que regulamenta
o art. 159, inciso I, alfnea c, da Constituição Federal,
institui o Fundo constitucional de Financiamento do
Norte - FNO, o Fundo Constitucional de Financia
mento do Nordeste - FNE, e o Fundo Constitucional
de Financiamento do Centro-Oeste - FCO, e dá ou
tras providências. A modificação sugerida trata da in
clusão do Estado do Maranhão na área de abrangên
cia da atuação do FNO.

Argumenta, para tanto, a ilustre Deputada, que
a medida visa a suprir deficiências de recursos do
FNE no Estado do Maranhão, já que é grande a de
manda de financiamento com esses recursos nos ou
tros estados da região Nordeste. Acrescenta, ainda,
que o FNO possui excesso de disponibilidade que
permitiria o financiamento de obras de infra-estrutura
nas áreas da fronteira agrlcola, num Estado em que
são escassos os recursos capazes de promover o seu
desenvolvimento.

A proposição está apensado, nos termos regi
mentais, o Projeto de Lei n° 980, de 1999, de autoria
do nobre Deputado Roberto Rocha, sugerindo a in
clusão na área de abrangência do FNO da parte do
território do Estado do Maranhão que já se encontra
sob jurisdição da Sudam.

Altera o art se, inciso I, da Lei n°
7.827, de 1989; tendo pareceres: da Co
missão de Desenvolvimento Urbano e Inte
rior, pela aprovação deste e rejeição do de
nO 980199, apensado (Relatora: Deputada
Maria do Carmo Lara); e da Comissão da
Amazônia e de Desenvolvimento Regional,
pela rejeição deste e do de n° 980199,
apensado (Relator: Deputado Confúcio
Moura).

(Às Comissões de Desenvolvimento
Urbano e Interior; da Amazônia e de Desen
volvimento Regional; de Finanças e Tributa
ção (mérito); e de Constituição e Justiça e
de Redação (Art. 54) - Art. 24, 11, g)

• Projeto inicial publicado no OCO de 30-6-99
- Projeto apensado: PL 980/99 (OCO de 3()-6-99)
- Parecer de Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior pu-
blicado no OCO de 9-8-2001

·PROJETO DE LEI tr 973-B, DE 1999
(Da Sra. Nice Lobão)

§ 1° As sanções previstas nesta lei não exclu
em as penalidades sanitárias previstas na Lei n°
6.437/77 e outras de natureza cível ou criminal.

Art. 9° As instâncias estaduais do Sistema Naci
onal de Vigilância Sanitária, em consonância com os
principios estabelecidos pela Lei n° 8.080/90, podem
delegar às instâncias municipais habilitadas a res
ponsabilidade de concessão de licenças, as quais es
tarão sujeitas ao disposto nesta Lei.

Art. 10. O Poder Executivo tem prazo de 180
dias para regulamentar esta lei, a contar de sua publi
cação.

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001. 
Deputada Laura Carneiro, Presidente.
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gãos públicos, por um periodo minimo de um (01) Parecer da Comissão da Amazônia e de Desen-
ano. volvimento Regional

Art. 7° Os estabelecimentos de venda direta ao SUMÁRIO
consumidor só poderão adquirir produtos farmacêuti
cos das entidades dispostas no art. 1° desta lei, obri
gatoriamente licenciados na Secretaria Estadual de
Saúde correspondente a sua área de atuação.

Art. 8° A infração a esta lei sujeitará o infrator:

I - à pena de suspensão da licença por 30
dias;

11 - cassação de licença e impedimento legal
em todo Território Nacional, em caso de reincidên
cia.



111 - Parecer da Comissão

A Comissão da Amazônia e de Desenvolvimen
to Regional, em reunião ordinária realizada hoje, reje
itou o Projeto de Lei n°973/99, e o PL 980/99, apensa
do, nos termos do Parecer do relator, Deputado Con
fúcio Moura.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos Eurípedes Miranda, Vice-Presidente - Alceste
Almeida - Anivaldo Vale - Atila Lins - Babá - Danilo
de Castro - Josué Bengtson - Jurandil Juarez - Rai
mundo Santos - Ricarte de Freitas - SérgioCarvalho
e Vanessa Grazziotin, titulares - Antonio Feijão 
Asdrubal Bentes - Avenzoar Arruda Confúcio Moura
e Sérgio Barcellos, suplentes.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001. 
Deputado Airton Cascavel, Presidente.

*PROJETO DE LEI N"1.30o-A, DE 1999
(Da Sra. Angela Guadagnin)

Acrescenta parágrafos ao art. 260
da Lei n° 8.069 (ECA), de 13 de julho de
1990; tendo parecer: da Comissão de Se
guridade Soeial e Família, aprovação
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O Projeto de Lei n° 973, de 1999, foi primeira- Isso explica o pretenso excesso de disponibilidade de
mente encaminhado à Comissão de Desenvolvimen- recursos do FNO.
to Urbano e Interior, onde foi aprovado por unanimida- Cabe lembrar que esse saldo será aplicado tão
de, e o Projeto de Lei n° 980, de 1999, foi rejeitado. logo os critérios de averbação da reserva legal este-

De acordo com o inciso 11 do art. 24 do Regimen- jam definitivamente estabelecidos, o que se dará com
to Interno da Câmara dos Deputados, a proposição foi a aprovação do novo Código Florestal.
então distribuída a esta Comissão da Amazônia e de Por fim, entendemos que o projeto de lei sob
Desenvolvimento Regional para apreciação do mérito. análise viola o princípio da eqüidade, da isonomia e

Esgotado o prazo regimental, não foram apre- do pacto federativo, vez que o Estado do Maranhão
sentadas emendas ao projeto. passará a ter acesso a dois fundos constitucionais

Cumpre-nos, agora, por designação do presi- com o mesmo objetivo: o desenvolvimento econômico
dente desta Comissão, a elaboração do parecer. e social das regiões a que se destina. A excepcionali-

É o relatório. dade injustificada pode desencadear desigualdades
oficializadas, que solapam os princípios constitucio
nais da eqüidade e da igualdade, fundamentais para
a promoção da justiça social.

A medida proposta no Projeto de Lei n° 973, de
1999, pode assim gerar desavenças e questionamen
tos sobre o princípio federativo, que podem ameaçar
a própria integridade nacional. A adoção de critérios
parciais que possam abalar os alicerces do pacto fe
derativo e do estado de direito devem portanto ser a
todo custo evitada.

Somos, dessa forma, pela rejeição do Projeto
de Lei n° 973, de 1999, e pela rejeição da proposição
a ele apensada, o Projeto de Lei n° 980, de 1999.

Sala da Comissão, de de 2001. - Deputado
Confúcio Moura, Relator.

11 - Voto do Relator

A Constituição Federal de 1988 instituiu, em seu
artigo 159, inciso I, alínea c, que três por cento do
produto da arrecadação dos impostos sobre a renda
e proventos de qualquer natureza e sobre produtos
industrializados serão destinados para aplicação em
programas de financiamento ao setor produtivo das
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de
suas instituições financeiras de caráter regional, de
acordo com os planos de desenvolvimento.

A Lei n° 7.827, de 27 de setembro de 1989, re
gulamentou a aplicação desses recursos ao criar os
Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte
(FNO), do Nordeste (FNE) e do Centro-Oeste (FCO).
Em seu artigo 2°, a Lei define como objetivo dos Fun
dos a contribuição para o desenvolvimento econômi
co e social das regiões a que se destina, mediante a
execução de programas de financiamento aos seto
res produtivos, em consonância com os respectivos
planos regionais de desenvolvimento.

O projeto de lei sob análise pretende a extensão
da aplicação dos recursos do atual FNO para o Esta
do do Maranhão, o que, em que pese os argumentos
da nobre autora, não ensejará aplicação mais racio
nal dos recursos desse Fundo, sendo, em última aná
lise, bastante prejudicial à região Norte.

Ao adotar conceito mais amplo de desenvolvi
mento econômico com sustentabilidade ambiental,
objetivando evitar maiores danos ambientais à Ama
zônia, o Banco da Amazônia - BASA, instituição fi
nanceira responsável pela operacionalização dos re
cursos do FNO, passou a incluir condicionantes ambi
entais em seus programas. Dessa forma, como a le
gislação vigente exige, a título de reserva legal, a
averbação de no mínimo oitenta por cento na proprie
dade rural situada em área de floresta localizada na
Amazônia Legal, o Basa passou a exigir essa averba
ção junto ao Ibama para a liberação de empréstimos.
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deste, e dos de nOs 4.141 e 4.888/2001,
apensados, com substitutivo (Relator:
Deputado Marcondes Gadelha).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Famflia; de Finanças e Tributação (mérito);

.de Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54) - Art. 24, 11)

• Projeto inicial publicado no OCO de 10-9-99
- Projetos apensados: PL 4.14112001 (OCO de 30-3-2001); PL
4.88812001 (OCO de 23-6-2001)

PARECER DA COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

SUMARIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- complementação de voto
- substitutivo oferecido pelo relator
- termo de recebimento de emendas ao substi-

tutivo
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.300/99

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 6 de outubro de 1999, por cinco
sessões. Esgotado a prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 18 de outubro de 1999. 
Eloízio Neves Guimarães, Secretário.

I - Relatório

O projeto de lei em questão acrescenta parágra
fos ao art. 260 do Estatuto da Criança e do Adoles
cente (Lei n08.069, de 13de julho de 1990), no tocan
te à dedução do imposto devido, nas declarações do
Imposto sobre a Renda das pessoas físicas e jurídi
cas, das doações feitas aos Fundos dos Direitos da
Criança e do Adolescente - nacional, estaduais ou
municipais -, devidamente comprovadas.

Trata-se, na realidade, de alterar a sistemática
hoje adotada, visando facilitar o exercício da opção
pelos contribuintes e o controle da utilização dos re
cursos pelo Poder Público.

O Projeto de Lei nO 1.300/99 pretende que as de
duções em favor dos Fundos possam ser feitas com a

declaração do Imposto de Renda referente ao
ano-base, devendo os formulários da declaração anu
al conter campo próprio para a indicação do valor a
ser deduzido. A proposição também dispõe que, caso
o contribuinte tenha feito qualquer doação durante o
ano-base, que exceda o limite previsto em lei, poderá
utilizar o valor excedente no exercício ou período de
apuração subseqüente.

Na justificação, a eminente Deputada autora do
projeto informa que, embora seja permitida esta doa
ção desde 1990, o número de pessoas que fazem
essa contribuição é muito pequeno, porque a lei obri
ga a que a opção do declarante seja feita até o último
dia útil do ano-base de contribuição, isto é, bem antes
do preenchimento e entrega do formulário de Imposto
de Renda.

O Projeto de Lei n° 4.141, de 2001, apensado,
do Deputado Moreira Ferreira, visou conferir ao apli
cador a prerrogativa de escolha do Fundo para o qual
destinar sua opção. Alega que, só no Município de
São Paulo, se estaria deixando de aproveitar R$ 250
milhões anuais, em virtude do mecanismo atual em
vigor. A razão é a mesma apontada no Projeto de Lei
n° 1.300, de 1999: as doações têm de ocorrer durante
o ano-base, para serem compensadas por ocasião da
entrega da declaração do Imposto de Renda, no exer
cício seguinte, com até quinze meses de defasagem,
e ainda com base numa estimativa dos resultados a
serem obtidos durante todo o ano-base. A outra modi
ficação consistiria na indicação pessoal do contribuin
te sobre o Fundo em que deseja aplicar, tornando-o
diretamente interessado pelas ações em prol da cri
ança e do adolescente.

Foi, finalmente, apensado o Projeto de Lei n°
4.888, também de 2001, em nome da Deputada Rita
Camata, que resultou de uma campanha nacional do
Unafisco Sindical, denominada 'Tributo à Cidadania",
e que foi ganhando a adesão de inúmeras entidades
da sociedade civil em todo o País. Com o apoio técni
co dos auditores fiscais da Receita Federal, sua enti
dade nacional encaminhou anteprojeto, cuja versão
final, coordenada pelo Gabinete da Deputada, contou
com várias contribuições, entre as quais a do próprio
Conanda.

O projeto é abrangente, compreende de um modo
geral os pontos já abordados nos dois anteriores, per
mite que a dedução se faça independentemente da for
ma de apuração do resultado - pois cada vez menos
empresas estão sujeitas ao lucro real -, torna efetivo o
cumprimento do dispositivo constitucional sobre o aco
lhimento de crianças ou adolescentes, órfãos ou aban
donados (art. 227, § 3°, inc. VI), compatibiliza o momen-



COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Após intensas e proveitosas discussões nesta Co
missão, em sessão do dia 31 de outubro, pôde-se cons
tatar a necessidade de aperfeiçoar o texto do projeto, ra
zão pela qual optou-se por incluir dispositivo constante
do PL n° 1.300, de 1999, da Deputada Angela Guadag
nin, que determina a inclusão de campo próprio nos for
mulários das declarações anuais de Imposto de Renda,
para facilitar a indicação e processamento das dedu
ções correspondentes às doações para os Fundos dos
Direitos da Criança e do Adolescente.

Por outro lado, concluiu-se também ser indis
pensável a inclusão de dispositivos que:

- facilitem a aplicação dos recursos através de
depósitos bancários diretos, com possibilidade de
manifestação pessoal do contribuinte em favor do
Fundo beneficiário; e

- assegurem a prestação de informações relati
vas às opções diretamente à Receita Federal, em
meio magnético, em tempo oportuno, reforçando os
mecanismos de controle e evitando transtornos aos
contribuintes optantes.

Neste sentido, e tendo em vista o enorme mérito
e a contribuição dos três projetos de lei apresentados
- nOs 1.300, de 1999, e 4.141 e4.888, de 2001 -, a
par do notável trabalho dvico e técnico desenvolvido
pelo Unafisco Sindical e pelo Conanda, voto pela
aprovação dos três projetos de lei citados,· na forma
do substitutivo em anexo.

Sala da comissão, 7 de novembro de 2001. 
Deputado Marcondes Gadelha, Relator.

11 - Voto do Relator
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to das opções com os prazos de recolhimento periódico E - o mais importante - trata-se de modifica-
do Imposto de Renda, regula a forma de comprovação ções que não implicam propriamente renúncia de re-
das doações e de controle da movimentação dos recur- ceita e, sim, utilização do que já está previsto em lei,
sos, promove ampla divulgação das ações dos Conse- mas é travado por mecanismos que dificultam seu
lhos, com a participação da comunidade e a fiscaliza- aproveitamento.
ção do Ministé~io Público, e estabelece severas penali- Diante do exposto, a despeito do mérito indiscutr-
dades para os Infratores. vel do Projeto de Lei n° 1.300, de 1999, e de seus dois

Outras tentativas têm sido feitas, como a de ini- apensos - PL nos 4.141 e 4.888, de 2001, voto, no mé-
ciativa do Deputado Ricardo Berzoini, em emenda rito, pela rejeição dos PLn01.300, de 1999,e4.141,de
global ao projeto de atualização dos valores da legis- 2001, e pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.888, de
lação do Imposto de Renda. 2001, da Deputada Rita Camata, por ser o mais abran-

Aberto o prazo regimental, não foram apresen- gente, redigido com apurada técnica legislativa e inten-
tadas emendas. Posteriormente, os projetos deverão sa participação de representações da sociedade, muito
passar pelo crivo das Comissões de Finanças e Tribu- especialmente do Unafisco Síndical edo Conanda, con-
tação, e de Constituição e Justiça e de Redação. templando os objetivos de promoção da assistência de

vida às crianças e adolescentes.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001. 
Deputado Marcondes Gadelha, Relator.Esta Comissão de Seguridade Social e Família

deve pronunciar-se sobre o mérito dos projetos no
que diz respeito aos interesses da criança e do ado
lescente, especificamente, e da sociedade como um
todo, no contexto da situação atual e futura deste
imenso contingente de pessoas.

Quanto a esse aspecto, as proposições sob co
mento são irrepreensíveis, oportunas, racionais e 
por que não dizer? - inadiáveis. De fato, o contribuinte
só toma conhecimento da existência dos Fundos dos
Direitos da Criança e do Adolescente quando do pre
enchimento da Declaração de Ajuste, meses após o
término do prazo para a doação; ou, então, fica tolhido
no seu desejo de efetuar as doações, em virtude da
imprevisibilidade dos resultados que ensejarão a des
tinação dos recursos: pode ter sido insuficiente para
aproveitamento do benefício; pode ter sido excessiva
e onerar desnecessariamente o doador.

As doações aos Fundos são essenciais para a
extensão, aprofundamento e continuidade dos pro~

gramas destinados a crianças e adolescentes em si
tuação de risco, cada vez mais sob a responsabilida
de de organizações não-governamentais e do volun
tariado.

É mesmo surpreendente que, até agora, ainda
não se tenha modificando esta legislação, tornando
efetiva a sua operacionalização, numa área tão ca
rente, tão explosiva. Por isso mesmo, não causa es
panto que as iniciativas neste sentido provenham dos
diferentes espectros do leque das representações po
lítico-partidárias. Achamos, mesmo, que é tal a priori
dade do assunto, que deveria ser votado em regime
de urgência, com acordo de lideranças, estando con
cluído antes do final deste exercício.



Altera a redação do art. 260, e acres
centa artigos à Lei nO 8.069, de 13 de ju
lho de 1990 - Estatuto da Criança e do
Adolescente.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O artigo 260 da Lei n° 8.069, de 1990
Estatuto da Criança e do Adolescente, passa a vigo
rar com a seguinte redação:

"Art. 260. Os contribuintes poderão efetuar doa
ções aos Fundos dos Direitos da Criança e do Ado
lescente - nacional, estaduais ou municipais -, sendo
essas integralmente deduzidas do Imposto de Renda,
obedecidos os seguintes limites:

I - 1% (um por cento) do Imposto de Renda de
vido, apurado pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado;

11 - 6% (seis por cento) do Imposto de Renda de
vido, apurado pelas pessoas físicas na declaração de
ajuste anual.

§ 1° O valor da destinação de que trata o inciso I
deste artigo:

a) não exclui ou reduz outros benefícios ou de
duções em vigor;

b) não poderá ser computado como despesa
operacional na apuração do lucro real;

c) poderá ser deduzido também dos pagamentos
mensais do imposto calculado por estimativa.

§ 2° O valor da destinação de que trata o inciso 11
deste artigo independe da opção quanto à'forma de
apuração do ajuste anual.

§ 3° O limite de que trata o inciso 11 deve ser ob
servado em conjunto com as aplicações previstas no
art. 18 da Lei n° 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e
no art. 1° da Lei n° 8.685, de 20 de julho de 1993.

§ 4° Os Conselhos Municipais, Estaduais e Na
cional dos Direitos da Criança e do Adolescente fixa
rão critérios de utilização, através de planos de apli
cação, das doações subsidiadas e demais receitas,
aplicando necessariamente percentual para incentivo
ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou
adolescente, órfão ou abandonado, na forma do dis
posto no art. 227, § 3° VI, da Constituição Federal."

Art. 2° A Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990
Estatuto da Criança e do Adolescente, passa a vigo
rar acrescida dos seguintes artigos:
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI "Art. 260-A. As opções de doação dispostas no
NO 1.300, DE 2001 art. 260 serão exercidas.

(Apensos os Projetos de Lei nOs 4.141, 1-para as pessoas jurídicas que apuram o impos-
de 2001 , e 4.888, de 2001) to trimestralmente, até a data do pagamento da 1° cota

ou cota única, relativa ao trimestre civil encerrado;
11 - para as pessoas jurídicas que apuram o im

posto anualmente, até o último dia útil do mês de ja
neiro do ano-calendário subseqüente, sem prejuízo
de, no recolhimento do imposto por estimativa, exer
cerem a opção até o último dia útil do. mês subse
qüente ao da apuração;

11I - para as pessoas físicas, até a data da efeti
va entrega da declaração de ajuste anual.

§ 1° As doações efetuadas pelas pessoas físi
cas entre

1° de janeiro e a data da efetiva entrega da de
claração poderão ser deduzidas:

a) na declaração de ajuste apresentada relativa
ao ano-calendário anterior; ou

b) na declaração de ajuste a ser apresentada no
ano seguinte, relativa ao ano-calendário em curso.

§ 2° As pessoas físicas e jurídicas que entrega
rem suas declarações de ajuste anual fora do prazo
não se beneficiarão da dedução das doações de que
tre.ta esta lei.

§ 3° Os formulários da declaração anual de
Imposto de Renda conterão campo próprio para a in
dicação do valor a ser deduzido.

Art. 260-8. As doações de que trata o art. 260
desta Lei podem ser efetuadas em espécie ou em
bens.

Parágrafo único. As doações efetuadas em es
pécie devem ser depositadas em conta específica.

Art. 260-C. Os órgãos responsáveis pela admi
nistração das contas dos Fundos dos Direitos da Cri
ança e do Adolescente Nacional, Estaduais e Munici
pais devem emitir recibo em favor do doador, assina
do por pessoa competente e pelo presidente do Con
selho correspondente, especificando:

I - número de ordem;
11- nome, CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa

Jurídica) e endereço do emitente;
111- nome, CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa

Jurídica) ou CPF (Cadastro Nacional de Pessoa Físi
ca) do doador;

IV - data da doação e valor efetivamente recebi
do; e

V - ano-calendário a que se refere a doação.
§ 1° O comprovante de que trata o caput deste

artigo pode ser emitido anualmente, desde que discri
mine os valores doados mês a mês.
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§ 2° No caso de doação em bens, o comprovan- 11 - manter controle das doações recebidas;
te deve conter a identificação dos bens, mediante 111 - informar anualmente à Secretaria da Recei-
descrição em campo próprio ou em relação anexa ao ta Federal as doações recebidas, mês a mês, identifi-
comprovante, informando também se houve aliena- cando os seguintes dados por doador:
ção, o nome, CPF (C~dastro de Pessoas Ffsi~as) ou a) nome, CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas
CNPJ (Cadastro ~aclonal de Pessoas Jurfdlcas) e Jurfdicas) ou CPF (Cadastro Nacional de Pessoas Ff-
endereço dos avaliadores. sicas)'

j 3° pod~r~ ser disrensada a emissão de recibo ~) valor doado, especificando se a doação foi
quan o, cumu a Ivamen e: . , . . em espécie ou em bens.

a) o comprovante de depósito bancano, devlda- P o f o' A' f - d t t
mente autenticado, contiver todos os dados especifi- .. I~r~gra~ UnlCO. S In ormaçoes e que ra a o
cados nos incisos 11 a V; IncIso everao:

b) for assegurado o repasse dos dados acima, a) ser prestadas em .meio mag~ético, em mode-
pelo estabelecimento bancário ao Fundo beneficiário. I? ~prov~do ~~Ia Secr:tana da R~ceita Fed~ral, até o

. o' _ ultimo dia uhl do mes de maio subsequente ao
Art. 260-D. Na hlpotese da doaçao em bens o ano-calendário a que se refere a doação'

doador deverá: '
1_comprovar a propriedade dos bens, mediante b) incluir as d?ações efetu~das ~o ano em c.ur-

documentação hábil; sO'. quando se refenrem ~ ~eduça?do Imposto deVido

II b · b d d d I - d atnbufda ao ano-calendano anterior, na forma do art.
- alxar os ens oa os na ec araçao e 260-A § 1° Ir

bens e direitos, quando se tratar de pessoa trsica, e "a nea a. .
na escrituração, no caso de pessoa jurídica; . A~. 260-G: Em caso ~e desc~mpnmento d~s

111_ considerar como valor dos bens doados: obngaç~es previstas n~ artigo ~nterlor, a Secretan~
. da Receita Federal dara conhecimento do fato ao MI-

o' a) para asyessoas ffslcas, o valor constante da nistério Público.
ultima declaraçao do Imposto de Renda, desde que ..
não exceda o valor de mercado' . ~rt..26o-H. ?s.Conselho~ NaCional, EstaduaiS e

. .' . MuniCipais dos Direitos da Cnança e do Adolescente
b) para as pessoas Jurfdlcas, o valor contábil divulgarão amplamente à Comunidade:

dos bens. I I dá' d .-
§ 1° O doador pode optar pelo valor de mercado - o ca e~ n~ ~ s~as reunloe.s; _

dos bens, que será determinado mediante avaliação . 11-as aç?es pn~rltá~las para apllcaçao das polf-
prévia através de laudo de perito ou empresa especi- tlcas de atendimento a cnança e ao adolescente;
alizada, de reconhecida capacidade técnica, para 111 - os requisitos para a apresentação de proje-
aferição do seu valor, observada a legislação de apu- tos a serem beneficiados com recursos dos Fundos
ração de Ganho de Capital. Nacional, Estaduais ou Municipais dos Direitos da

§ 2° O preço obtido em caso de leilão não será Criança e do Adolescente;
considerado na determinação do valor dos bens doa- IV - a relação dos projetos aprovados em cada
dos, exceto se o leilão for determinado por autoridade ano-calendário e o valor dos recursos previstos para
judiciária. implementação das ações, por projeto;

§ 30 Na hipótese do § 10
, a autoridade fiscal V- o total dos recursos recebidos e a respectiva

pode requerer nova avaliação dos bens, na forma da destinação, por projeto atendido;
legislação do Imposto de Renda em vigor. VI - a avaliação dos resultados dos projetos be-

Art. 260-E. Os documentos a que se referem os neficiados com recursos dos Fundos Nacional, Esta-
arts. 260-C e 260-0 devem ser mantidos pelo contri- duais e Municipais dos Direitos da Criança.
buinte por um prazo de cinco anos, para fins de com- § 10 Nas sessões plenárias dos Conselhos Na-
provação da dedução junto à Secretaria da Receita cional, Estaduais e Municipais dos Direitos da Crian-
Federal. ça e do Adolescente que tratarem dos critérios de pri-

Art. 260-f. Os órgãos responsáveis pela admi- orização de investimentos dos recursos de seus res-
nistração das contas dos Fundos dos Direitos da Cri- pectivos Fundos, bem como nas de avaliação da apli-
ança e do Adolescente Nacional, Estaduais e Munici- cação desses recursos, os Conselhos poderão va-
pais devem: ler-se da consultoria e assessoria de entidades públi-

I - manter conta bancária especffica destinada cas civis, sem fins lucrativos, ligadas às questões so-
exclusivamente a gerir os recursos do Fundo; ciais, tributárias, econômicas, jurfdicas e contábeis.
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Art. 260-1. O Ministério Público determinará, em
cada Comarca, a forma de fiscalização da aplicação
dos incentivos fiscais referidos no art. 260 desta Lei.

Parágrafo único. O descumprimento do disposto
nos artigos 260-F e 260-H sujeitará os infratores a
responder por ação judicial proposta pelo Ministério
Público, que poderá atuar de ofício, a requerimento
ou representação de qualquer cidadão.

Art. 3° A Secretaria da Receita Federal expedirá,
no prazo de 90 (noventa) dias, as instruções comple
mentares necessárias à aplicação dos dispositivos
desta Lei. .

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 5° Revogam-se a redação do art. 260 da Lei
n° 8.069, de 13 de julho de 1990, dada pelo art. 10 da
Lei n° 8.242, de 12 de outubro de 1991, o artigo 1° do
Decreto n° 794, de 5 de abril de 1993, o inciso I do ar
tigo 12 da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, a
expressão "o art. 260 da Lei nO 8.069, de 13 de julho
de 1990, com a redação do art. 10 da Lei n° 8.242, de
12 de outubro de 1991" do inciso 11 do art. 6°, e a ex
pressão "I" do art. 22 da Lei n° 9.532, de 10 de dezem
bro de 1997.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001. 
Deputado Marcondes Gadelha, Relator.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.300/99

Nos termos do art. 119, caput, li, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, a Sra. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 9 de novembro de 2001 , por cin
co sessões. Esgotado o prazo, não foram apresenta
das emendas ao substitutivo

Sala da Comissão, 16 de novembro de 2001. 
Gardene M. de Aguiar, Secretária.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei n° 1.300/1999 e os de nOs
4.141 e 4.888/2001, apensados, com substitutivo, nos
termos do parecer do Relator, Deputado Marcondes
Gadelha, que apresentou complementação de voto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Laura Carneiro - Presidente; José Unhares, Ângela
Guadagnin e Vicente Caropreso - Vice-Presidentes;
Antônio Joaquim Araújo, Ariston Andrade, Armando
Abílio, Arnaldo Faria de Sá, Carlos Mosconi, Darcísio

Perondi, Dr. Rosinha, Eduardo Barbosa, Eduardo Se
abra, Elias Murad, Eni Voltolini, Euler Ribeiro, Henri
que Fontana, IIdefonço Cordeiro, Ivan Paixão, Ivânio
Guerra, Jandira Feghali, João Caldas, Jorge Alberto,
Jorge Pinheiro, José Egydio, Lavoisier Maia, Udia
Quinan, Orlando Desconsi, Orlando Fantazzini,
Osmânio Pereira, Rafael Guerra, Raimundo Comes
de Matos, Remi Trinta, Renildo Leal, Rita Camata, Sa
lomão Gurgel, Saraiva Felipe, Sebastião Madeira, Se
rafim Venzon, Teté Bezerra e Ursicino Queiroz.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001. 
Deputada Laura Carneiro, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Altera a redação do art. 260, e acres
centa artigos à Lei nO 8.069, de 13 de ju
lho de 1990 - Estatuto da Criança e do
Adolescente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O artigo 260 da Lei nO 8.069, de 1990 

Estatuto da Criança e do Adolescente, passa a vigo
rar com a seguinte redação:

"Art. 260. Os contribuintes poderão efetuar doa
ções aos Fundos dos Direitos da Criança e do Ado
lescente - nacional, estaduais ou municipais -, sendo
essas integralmente deduzidas do Imposto de Renda,
obedecidos os seguintes limites:

1-1% (um por cento) do Imposto de Renda de
vido, apurado pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado;

11- 6% (seis por cento) do Imposto de Renda de
vido, apurado pelas pessoas físicas na declaração de
ajuste anual.

§ 1° O valor da destinação de que trata o inciso I
deste artigo:

a) não exclui ou reduz outros benefícios ou de
duções em vigor;

b) não poderá ser computado como despesa
operacional na apuração do lucro real;

c) poderá ser deduzido também dos pagamen
tos mensais do imposto calculado por estimativa.

§ 2° O valor da destinação de que trata o inciso 11
deste artigo independe da opção quanto à forma de
apuração do ajuste anual.

§ 3° O limite de que trata o inciso 11 deve ser ob
servado em conjunto com as aplicações previstas no
art. 18 da Lei n° 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e
no art. 1° da Lei n° 8.685, de 20 de julho de 1993.

§ 4° Os Conselhos Municipais, Estaduais e Na
cional dos Direitos da Criança e do Adolescente fixa
rão critérios de utilização, através de planos de apli-



Art. 260-0. Na hipótese da doação em bens o
doador deverá:

1- comprovar a propriedade dos bens, mediante
documentação hábil;

11 - baixar os bens doados na declaraeão de
bens e direitos, quando se tratar de pessoa ffsica, e
na escrituração, no caso de pessoa jurídica;

111- considerar como valor dos bens doados:
a) para as pessoas físicas, o valor constante da

última declaração do Imposto de Renda, desde que
não exceda o valor de mercado;

b) para as pessoas jurídicas, o valor contábil
dos bens.

§ 1° O doador pode optar pelo valor de mercado
dos bens, que será determinado mediante avaliação
prévia através de laudo de perito ou empresa especi
alizada, de reconhecida capacidade técnica, para
aferição do seu valor, observada a legislação de apu
ração de Ganho de Capital.

§ 2° O preço obtido em caso de leilão não será
considerado na determinação do valor dos bens doa
dos, exceto se o leilão for determinado por autoridade
judiciária..

§ 3° Na hipótese do § 1°, a autoridade fiscal
pode requerer nova avaliação dos bens, na forma da
legislação do Imposto de Renda em vigor.
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cação, das doações subsidiadas e demais receitas, 111- nome, CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa
aplicando necessariamente percentual para incentivo Jurfdica) ou CPF (Cadastro Nacional de Pessoa Ffsi-
ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou ca) do doador;
adolescente, órfão ou abandonado, na forma do dis- IV - data da doação e valor efetivamente recebi-
posto no art. 227, § 3°, VI, da Constituição Federal." do' e,

Art. 2° A Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 - V - ano-calendário a que se refere a doação.
Estatuto d~ Criança e ~o Adol~scente, passa a vigo- § 1° O comprovante de que trata o caput deste
rar acrescida dos seguintes artigos: artigo pode ser emitido anualmente, desde que discri-

"Art. 260-A. As opções de doação dispostas no mine os valores doados mês a mês.
art. 260 serão exercidas: § 2° No caso de doação em bens, o comprovan-

1-para as pessoas jurfdicas que apuram o impos- te deve conter a identificação dos bens, mediante
to trimestralmente, até a data do pagamento da 1a cota descrição em campo próprio ou em relação anexa ao
ou cota única, relativa ao trimestre civil encerrado; comprovante, informando também se houve aliena-

11- para as pessoas jurídicas que apuram o im- ção, o nome, CPF (C~dastro de Pessoas Ffsi~as) ou
posto anualmente, até o último dia útil do mês de ja- CNPJ (Cadastro ~aclonal de Pessoas Jurfdlcas) e
neiro do ano-calendário subseqüente, sem prejufzo endereço dos avaliadores.
de, no recolhimento do imposto por estimativa, exer- § 3° Poderá ser dispensada a emissão de recibo
cerem a opção até o último dia útil do mês subse- quando, cumulativamente:
qüente ao da apuração; a) o comprovante de depósito bancário, devida-

111- para as pessoas ffsicas, até a data da efeti- mente autenticado, contiver todos os dados especifi-
va entrega da declaração de ajuste anual. cados nos incisos 11 a V;

§ 1° As doações efetuadas pelas pessoas ffsi- b) for as~egurado o rep~sse dos dados aci.~a,

cas entre 1° de janeiro e a data da efetiva entrega da ~elo estabelecImento bancáno, ao Fundo beneflclá-
declaração poderão ser deduzidas: no.

a) na declaração de ajuste apresentada relativa
ao ano-calendário anterior; ou

b) na declaração de ajuste a ser apresentada no
ano seguinte, relativa ao ano-calendário em curso.

§ 2° As pessoas ffsicas e jurfdicas que entrega
rem suas declarações de ajuste anual fora do prazo
não se beneficiarão da dedução das doações de que
trata esta lei.

§ 3° Os formulários da declaração anual de
Imposto de Renda conterão campo próprio para a in
dicação do valor a ser deduzido.

Art. 260-8. As doações de que trata o art. 260
desta Lei podem ser efetuadas em espécie ou em
bens.

Parágrafo único. As doações efetuadas em es
pécie devem ser depositadas em conta especffica.

Art. 260-C. Os órgãos responsáveis pela admi
nistração das contas dos Fundos dos Direitos da Cri
ança e do Adolescente Nacional, Estaduais e Munici
pais devem emitir recibo em favor do doador, assina
do por pessoa competente e pelo presidente do Con
selho correspondente, especificando:

I - número de ordem;

11- nome, CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa
Jurfdica) e endereço do emitente;



*PROJETO DE LEI NO 2.026-A, DE 1999
(Do Sr. Alberto Mourão)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da
inscrição nos medicamentos e em outros
insumos farmacêuticos adquiridos pela
rede pública e conveniada de tarja de ad
vertência sobre seu uso exclusivo no
SUS; tendo parecer: da Comissão de Se-

Parágrafo único. O descumprimento do dispos
to nos artigos 260-F e 260-H sujeitará os infratores a
responder por ação judicial proposta pelo Ministério
Público, que poderá atuar de offcio, a requerimento
ou representação de qualquer cidadão."

Art. 3° A Secretaria da Receita Federal expedi
rá, no prazo de 90 (noventa) dias, as instruções
complementares necessárias à aplicação dos dispo
sitivos desta Lei.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 5° Revogam-se a redação do art. 260 da
Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, dada pelo
art. 1° da Lei nO 8.242, de 12 de outubro de 1991,
o artigo 12 do Decreto n° 794, de 5 de abril de
1993, o inciso I do artigo 12 da Lei n° 9.250, de 26
de dezembro de 1995, a expressão "o art. 260 da
Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, com a reda
ção do art. 10 da Lei nO 8.242, de 12 de outubro de
1991", do inciso II do art. 62, e a expressão "I" do
art. 22 da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de
1997.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001.
Deputada Laura Carneiro, Presidente.
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Art. 260-E. Os documentos a que se referem os VI- a avaliação dos resultados dos projetos be-
arts. 260-C e 260-0 devem ser mantidos pelo contri- neficiados com recursos dos Fundos Nacional, Esta-
buinte por um prazo de cinco anos, para fins de com- duais e Municipais dos Direitos da Criança.

provação da dedução junto à Secretaria da Receita § 1° Nas sessões plenárias dos Conselhos Na-
Federal. cional, Estaduais e Municipais dos Direitos da Crian-

Art. 260-F. Os órgãos responsáveis pela admi- ça e do Adolescente que tratarem dos critérios de
nistração das contas dos F~ndos dos Dir~itos da ~r~- priorização de investimentos dos recursos de seus
ança e do Adolescente NaCional, Estaduais e MUnlcl- respectivos Fundos, bem como nas de avaliação da
pais devem: aplicação desses recursos, os Conselhos poderão

I - manter conta bancária especffica destinada valer-se da consultoria e assessoria de entidades
exclusivamente a gerir os recursos do Fundo; públicas civis, sem fins lucrativos, ligadas às ques-

11 - manter controle das doações recebidas' tões sociais, tributárias, econômicas, jurfdicas e con-

III . f I t àS t' d R" tábeis.- In ormar anua men e ecre ana a ecel-
ta Federal as doações recebidas, mês a mês, identifi- Art. 260-1. O Ministério Público determinará,
cando os seguintes dados por doador: em cada Comarca, a forma de fiscalização da apli-

a) nome, CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas cação dos incentivos fiscais referidos no art. 260
Jurfdicas) ou CPF (Cadastro Nacional de Pessoas Fr- desta Lei.
sicas);

b) valor doado, especificando se a doação foi
em espécie ou em bens.

Parágrafo único. As informações de que trata o
inciso 11I deverão:

a) ser prestadas em meio magnético, em mode
lo aprovado pela Secretaria da Receita Federal, até o
último dia útil do mês de maio subseqüente ao
ano-calendário a que se refere a doação;

b) incluir as doações efetuadas no ano em cur
so, quando se referirem a dedução do imposto devido
atribufda ao ano-calendário anterior, na forma do art.
260-A, § 1°, alfnea a.

Art. 260-G. Em caso de descumprimento das
obrigações previstas no artigo anterior, a Secretaria
da Receita Federal dará conhecimento do fato ao Mi
nistério Público.

Art. 260-H. Os Conselhos Nacional, Estaduais e
Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente
divulgarão amplamente à Comunidade:

I - o calendário de suas reuniões;

11 - as ações prioritárias para aplicação das polí
ticas de atendimento à criança e ao adolescente;

111- os requisitos para a apresentação de proje
tos a serem beneficiados com recursos dos Fundos
Nacional, Estaduais ou Municipais dos Direitos da
Criança e do Adolescente;

IV - a relação dos projetos aprovados em cada
ano-calendário e o valor dos recursos previstos para
implementação das ações, por projeto;

V - o total dos recursos recebidos e a respectiva
destinação, por projeto atendido;



TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.026/99

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 24 de abril de 2000, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto e nem aos seus apensados.

Sala da Comissão, 4 de maio de 2000. - Eloízio
Neves Guimarães, Secretário.

Quem se debruça sobre o problema alega a difi
culdade de se exercer um controle sobre quantas se
ringas foram utilizadas no atendimento diário daque
las unidades ou quanto da medicação existente foi
aplicada, principalmente nos hospitais filantrópicos,
que utilizam recursos públicos.

O desvio desses medicamentos e insumos far
macêuticos tem sido tão grande que há algum tempo
foi objeto de ampla reportagem em revista de circula
ção nacional, que demonstrava que a maioria das far
mácias clandestinas que proliferam no Pafs tem seu
abastecimento assegurado pelo material desviado do
setor público.

O Sistema Único de Saúde é, na prática, res
ponsável por fornecer medicamentos e insumos para
aproximadamente 100 milhões de pessoas. E essa é
uma responsabilidade social que exige todo tipo de
iniciativa visando evitar perdas.

Este projeto de lei, obrigando os fornecedores
vencedores de licitações públicas a ter impressa tarja
na embalagem de seus produtos com a inscrição "uso
exclusivo do SUS, venda proibida", funcionará como
freio para os desvios, pois dificultará a sua comerciali
zação, tanto pelos intermediários como pelos proprie
tárias do estabelecimento. Dificultará, portanto, a
ação dessas verdadeiras máfias incrustadas nos ser
viços públicos de saúde.

Certos de estarmos oferecendo meios concre
tos para reduzir as perdas no setor e, por conseqüên
cia, contribuindo para a melhoria na qualidade e
quantidade dos serviços da Saúde no Pais, concla
mamos os ilustres pares a apoiar este Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999. 
Deputado Alberto Mourão.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
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guridade Social e Família, pela aprova- produtos e insumos na "ponta" do consumo; ambula-
ção (Relator: Deputado Saraiva Felipe). tórios, prontos-socorros, farmácias e hospitais públi-

(Às Comissões de Seguridade Social e coso
Famflia; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)

I - PROJETO INICIAL
11 - PARECER DA COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA:

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas parecer
do relator

- parecer do relator
- parecer da Comissão

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os medicamentos e outros insumos far

macêuticos adquiridos para a rede de serviços inte
grante do Sistema Único de Saúde devem conter a
seguinte tarja de advertência: "Uso exclusivo do SUS,
venda proibida".

Art. 2° A advertência prevista no art. 1° desta Lei
deve ser exigida dos fornecedores, por todas as esfe
ras de governo, nos processos licitatórios no âmbito
do Sistema Único de Saúde.

Art 3° Cabe ao Poder Executivo regulamentar
esta matéria.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

A solução dos problemas da saúde pública no
Pafs não passa apenas pela maior disponibilidade
de recursos. Claro que estes são fundamentais para
fazer frente à enorme demanda que o setor requer,
ampliada pelas dificuldades econômicas vividas pela
população em geral.

A criação de conselhos comunitários e toda a
estrutura que busca o aperfeiçoamento do Sistema
Único de Saúde (SUS) foram avanços indubitavel
mente relevantes.

Mas realizar controle de gastos em todas as
áreas afetas aos serviços de saúde é também uma
forma de gerar recursos e avançar na qualidade de
atendimento.

Por isso, nos preocupa sobremaneira o controle
sobre os medicamentos e materiais de consumo de
mandados pela Saúde, cujo desvio no setor público é
uma realidade.

Lastreados em nossa experiência como ex-pre
feito e, portanto, de fiscalização sobre o uso desses
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I - Relatório

o projeto em tela estabelece a obrigatoriedade
da inscrição de advertência "Uso Exclusivo do SUS,
venda proibida" nos medicamentos adquiridos pelos
serviços de saúde pública.

As instâncias gestoras do SUS devem exigir a
advertência dos fornecedores.

Justifica a iniciativa pela necessidade de se
coibir os desvios de medicamentos e insumos far
macêuticos.

Não foram apresentadas emendas no prazo
regimental.

11 - Voto do Relator

A assistência farmacêutica é um dos principais
entraves para se assegurar um atendimento ade
quado e de qualidade pelo SUS.

São enormes as dificuldades para se garantir
os medicamentos essenciais à população brasileira.
As razões deste quadro têm sido debatidas há dé
cadas pela sociedade brasileira. Mais recentemente,
a CPI dos Medicamentos levantou a questão do au
mento indiscriminado de preços e do poder dos
grandes grupos farmacêuticos para impor seus inte
resses.

Ademais, a assistência pública tem esbarrado
num sem-número de entraves para oferecer os me
dicamentos básicos para os usuários do SUS. Não
bastassem todas essas dificuldades, o desvio de
medicamentos, adquiridos com tantos esforços, é
uma prática comum em praticamente toda a rede de
saúde do Pafs.

Dessa forma, entendemos que a iniciativa do
ilustre Deputado Alberto Mourão merece ser louva
da. Apresenta-se como mais uma contribuição para
reduzir os desvios, o que possibilitará maior oferta
de medicamentos à população.

Diante do exposto, manifestamos nosso voto
favorável ao Projeto de Lei n° 2.026, de 1999.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2001. 
Deputado Saraiva Felipe, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Famflia, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei n° 2.026, de 1999, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Saraiva Felipe.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Laura Cameiro - Presidente; José Unhares,
Angela Guadagnin e Vicente Caropreso - Vi
ce-Presidentes; Antônio Joaquim Araújo, Ariston Andra
de, Armando Abflio, Arnaldo Faria de Sá, Carlos Mosco
ni, Darcfsio Perondi, Dr. Rosinha, Eduardo Barbosa,
Eduardo Seabra, Elias Murad, Eni Voltolini, Euler Ribei
ro, Henrique Fontana, Ildefonço Cordeiro, Ivan Paixão,
Ivânio Guerra, Jandira Feghali, João Caldas, Jorge
Alberto, Jorge Pinheiro, José Egydio, Lavoisier Maia, Lf
dia Quinan, Orlando Desconsi, Orlando Fantazzini,
Osmânio Pereira, Rafael Guerra, Raimundo Comes de
Matos, Remi Trinta, Renildo Leal, Rita Camata, Salo
mão Gurgel, Saraiva Felipe, Sebastião Madeira, Sera
fim Venzon, Teté Bezerra e Ursicino Queiroz.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001.
Deputada Laura Carneiro, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 2.253-A, DE 1999
(Do Sr. Sérgio Novais)

Acrescenta parágrafo ao art. 23 da
Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
que "Dispõe sobre o regime de conces
são e permissão da prestação de servi
ços públicos previsto no art. 175 da
Constituição Federal, e dá outras provi
dências"; tendo parecer da Comissão de
Minas e Energia, pela aprovação do pare
cer do Relator, contra os votos dos De
putados Luiz Sérgio, Luciano Zica e Air
ton Dipp (Relator: Deputado Paulo Feijó).

(Às Comissões de Minas e Energia; de
Trabalho, de Administração e Serviço Públi
co; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (Art. 54) - Art. 24, 11)

'Projeto inicial publicado no OCO de 16-12-99

PARECER DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Acrescente-se ao art. 23 da Lei nO 8.987,

de 13 de fevereiro de 1995, o seguinte parágrafo:

"Art. 23 .
§... Os contratos relativos à concessão

de serviços e instalação de energia elétrica
deverão, adicionalmente, estipular os critéri
os de pagamento pelo uso de terras públi
cas para instalação de postes e passagem
de condutores."



LEI N° 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO 1995

Dispõe Sobre o Regime de Conces
são e Permissão da Prestação de Servi
ços Públicos previsto no art. 175 da
Constituição Federal, e dá outras provi
dências.

CAPITULO VI
Do Contrato de Concessão

Art. 23. São cláusulas essenciais do contrato de
concessão as relativas:

I - ao objeto, à área e ao prazo da concessão;
11- ao modo, forma e condições de prestação do

serviço;
111 - aos critérios, indicadores, fórmulas e parâ

metros definidores da qualidade do serviço;
IV - ao preço do serviço e aos critérios e proce

dimentos para o reajuste e a revisão das tarifas;
V - aos direitos, garantias e obrigações do po

der concedente e da concessionária, inclusive os re
lacionados às previsíveis necessidades de futura alte
ração e expansão do serviço e conseqüente moderni
zação, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamen
tos e das instalações;

VI- aos direitos e deveres dos usuários para ob
tenção e utilização do serviço;

VII - à forma de fiscalização das instalações,
dos equipamentos, dos métodos e práticas de execu
ção do serviço, bem como a indicação dos órgãos
competentes para exercê-Ia:

VIII- as penalidades contratuais e administrati
vas a que se sujeita a concessionária e sua forma de
aplicação;

IX - aos casos de extinção da concessão;
X - aos bens reversíveis;

T[TULO VII
Da Ordem Econômica e Financeira

CAPITULO I
Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica
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Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua missão, sempre através de licttação, a prestação de
publicação. serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:
I - o regime das empresas concessionária e

permissionárias de serviços públicos, o caráter espe
cial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como
as condições de caducidade, fiscalização e rescisão
da concessão ou permissão;

11- os direitos dos usuários;
111 - polftica tarifária;
IV - a obrigação de manter serviço adequado.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL 1988

Justificação

A Lei nO 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, co
nhecida corno "Lei das Cqncessões", prevê, em seu
art. 23, as cláusulas essenciais do contrato de con
cessão.

O parágrafo único desse artigo dispõe sobre
cláusulas especiais para contratos relativos à conces
são de serviço público precedido da execução de
obra pública.

Nada obstante o excepcional valor desse diplo
ma legal no ordenamento jurídico pátrio, a Lei n°
8.987/95 deve acompanhar as reformas implementa
das na Constituição Federal.

Com as privatizações que estão sendo imple
mentadas no setor elétrico nacional, faz-se neces
sário que o Poder Público atente para o fato de que,
para instalação dos serviços de energia elétrica, as
concessionárias, muitas vezes, utilizam terras pú
blicas para colocação de postes e passagem de fios
condutores.

O presente projeto prevê que os contratos re
lativos à concessão de serviços e instalação elétri
ca tenha como cláusula essencial os critérios para
que a Administração exija das concessionárias o
pagamento pelo uso de terras públicas.

A cobrança pelo uso do bem público não é ape
nas uma prerrogativa, mas também, um dever da
Administração, razão pela qual, esperamos de nos
sos Pares o indispensável apoio para conversão des
te projeto em lei.

Sala das sessões, 1° de dezembro de 1999. 
Deputado Sérgio Novais.

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da
lei, diretamente ou sob regime de concessão ou per-
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XI- aos critérios para o cálculo e a forma de pa- co não é apenas uma prerrogativa, mas também um
gamento das indenizações devidas à concessionária, dever da Administração".
quando for o caso; A Comissão de Minas e Energia é o primeiro ór-

XII - às condições para prorrogação do contrato; gão técnico da Casa a manifestar-se sobre o mérito
XIII - à obrigatoriedade, forma e periodicidade da proposição, à qual, findo o prazo regimental pró-

da prestação de contas da concessionária ao poder prio, não foram apresentadas emendas.
concedente; Tendo sido inicialmente designado o Senhor

XIV - à exigência da publicação de demonstra- Deputado Félix Mendonça como Relator do projeto,
ções financeiras periódicas da concessionària; e não foi o Parecer.apresentado p.o~ ~quele Parlam~n.

XV - f od' á el d oluça-o das tar, em 31 de maio de 2000, definitivamente aprecla-
ao oro e ao m o amlg v e s d t ó - té . - d d'd d .

divergências contratuais. o po~ ~s e rgao CnlCO, em razao o pe I o e VIS-
, . ., ta soliCitado pelo Senhor Deputado Fernando Ferro,

Parágrafo UnlCO Os contratos relatiVOS a conces- em junho do mesmo ano.
são e serviço público precedido da execução de obra C b R I t d . -

'br d - d" I t a e-nos agora, como e a or a proposlçao,
pu Ica ev~rao, a IClona men e: ". . em virtude da redistribuição ordenada pelo Senhor

I - e~tlpular os cro~ogramas flslco-flna~celros Presidente da Comissão de Minas e Energia, Deputa-
de execuçao das obras Vinculadas à concessao; e do Antônio Cambraia, apresentar nosso Parecer so-

11- exigir garantia do fiel cumprimento, pela con- bre a matéria.
cessionária, das_obrigações relativas às obras vincu- Para tanto, cumpre-nos salientar que, dada a
ladas à concessao. sensatez do Parecer inicialmente oferecido pelo Se-
.................................................................................... nhor Deputado Félix Mendonça, não hesitamos em
.................................................. nele nos basearmos, acrescentando-lhe algumas 00-

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA vas observações, de modo a incluir o resultado de re
centes e importantes decisões judiciais sobre o tema.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.253/99

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 10-4-00, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao projeto.

Sala da Comissão, 18 de abril de 2000. - Leni
valda O. S. A. Lobo, Secretária.

I - Relatório

Visa o projeto de lei em epfgrafe a promover al
teração no texto do art. 23 da Lei n° 8.987, de 13 de
março de 1995, de maneira a incluir nos contratos das
concessionárias dos serviços d~ energia elétrica cri
térios para pagamento pelo uso das terras públicas
ocupadas pelos postes e condutores das redes de
transmissão e distribuição de energia elétrica.

Justifica o Autor sua intenção alegando a neces
sidade de que o Poder Público atente para o fato de
que, para instalação dos serviços de energia elétrica,
as concessionárias, muitas vezes, utilizam terras pú
blicas para colocação de postes e passagem de fios
condutores" e que "a cobrança pelo uso do bem públi-

11 - Voto do Relator

A proposta de modificação da legislação apre
sentada pelo Deputado Sérgio Novais parece, à pri
meira vista, bastante meritória, por beneficiar os co
fres das Prefeituras Municipais de todo o pafs, pela
arrecadação gerada com a criação de taxa sobre o
uso de logradouros públicos para a instalação de re
des de transmissão e distribuição de energia elétrica.

Entretanto, uma análise mais detida e isenta da
proposição leva à conclusão de ser esta uma atitude
extremamente lesiva aos consumidores brasileiros,
em especial os pertencentes as camadas mais po
bres da população, em virtude da significativa eleva
ção nas tarifas de energia elétrica, resuhante dos re
passes de tais custos aos consumidores de eletricida
de, e também pelos reflexos que teria o aumento das
tarifas de energia em praticamente todas as ativida
des econômicas do pais, com efeitos nocivos de ele
vação das taxas inflacionárias.

Ademais, a atual legislação relativa ao setor elé
trico sobeja em dispositivos que garantem o direito às
servidões aos concessionários de serviços de ener
gia elétrica, a fim de viabilizar a execução de suas ati
vidades. Como exemplos, citem-se:

a) o art. 151 do Decreto n° 24.643, de 10de julho
de 1934 (Código de Águas), que estabelece:
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"Art. 151 Para executar os trabalhos
definidos no contrato, bem como para explo
rar a concessão, o concessionário terá,
além das regalias e favores constantes das
leis fiscais e especiais, os seguintes direitos;

a) utilizar os terrenos de domínio públi
co e estabelecer as servidões nos mesmos
e através das estradas, caminhos e vias pú
blicas, com sujeição aos regulamentos ad
ministrativos;

c) estabelecer as servidões permanen
tes ou temporárias exigidas para as obras
hidráulicas e para o transporte e distribuição
de energia elétrica;

e) estabelecer linhas de transmissão e
de distribuição."

b) os arts. 1° e 4° do Decreto n° 35.851 , de 16 de
julho de 1954, que regulamenta o disposto na alfnea c
do art. 151, acima transcrita do Código de Águas, que
estipulam:

"Art. 1° As concessões para o aprovei
tamento industrial das quedas d'água ou. de
modo geral, para produção, transmissão e
distribuição de energia elétrica, conferem
aos seus titulares o direito de constituir as
servidões administrativas permanentes ou
temporárias, exigidas para o estabelecimen
to das respectivas linhas de Transmissão.

Art. 4° Uma vez expedido o decreto de
que trata o art. 1°, a constituição da servidão
ser realizará mediante escritura pública, em
que o concessionário e os proprietários inte
ressados estipulem, nos termos do mesmo
decreto, a extensão, o limite do ônus e os di
reitos e obrigações de ambas as partes. (;.)"

c) os arts. 1°.2° e 3° do Decreto n° 84.398, de
16 de janeiro de 1980, com a redação dada pelo
Decreto n° 86.859. de 19 janeiro de 1982, dispondo
sobre a ocupação de faixas de domínio de rodovias
e de terrenos de domínio público e a travessia de hi
drovias, rodovias e ferrovias por linhas de transmis
são, subtransmissão e distribuição de energia elétri
ca, a seguir transcritos:

"Art. 1° A ocupação de faixas de domí
nio de rodovias, ferrovias e de terrenos de
domínio público, e a travessia de hidrovias,
rodovias, ferrovias, oleodutos e linhas de
transmissão de energia elétrica de outros

concessionários, por linhas de transmissão,
subtransmissão e distribuição de energia
elétrica de concessionários de serviços pú
blicos de energia elétrica serão autorizados
pelo órgão público federal, estadual ou mu
nicipal ou entidade competente, sob cuja ju
risdição estiver a área a ser ocupada ou
atravessada.

Parágrafo único. Para os fins do dis
posto neste artigo, será considerado entida
de competente a pessoa ffsica ou jurídica
que, em razão de concessão, autorização
ou permissão, for titular dos direitos relati
vos à via de transporte, duto ou linha a ser
atravessada, ou a ter a respectiva faixa de
domínio ocupada.

Art. 2° Atendidas as exigências legais
e regulamentares referentes aos respectivos
projetos, as autorizações serão por prazo in
determinado e sem ônus para os concessio
nários de serviços públicos de energia elétri
ca. (grifou-se)

Art 3° O órgão público ou entidade
competente deverá manifestar-se sobre os
projetos, concedendo autorização formal
para execução da obra, no prazo máximo
de 30 (trinta) dias, contados da data de seu
recebimento, restringindo-se, na apreciação,
ao trecho de ocupação ou travessia da área
sob sua jurisdição.

§ 1° Em caso de solicitação de escla
recimentos adicionais ou exigências regula
mentares ao concessionário, o órgão públi
co ou administração competente terá novo
prazo, improrrogável, de 30 (trinta) dias,
contados a partir do recebimento dos escla
recimentos ou da satisfação das exigências
regulamentares, para pronunciamento final.

§ 2° A não manifestação do órgão ou
entidade competente, nos prazos previstos
neste artigo, implicará na outorga tácita da
autorização pretendida, para execução da
obra.(...)"

Não fosse tudo isso o bastante, ainda há os
dispositivos constitucionais que estabelecem:

a) a competência da União para explorar direta
mente, ou por autorização, permissão ou concessão,
os serviços de energia elétrica:

Art. 21 . Compete à União:

XII - explorar, diretamente ou median
te autorização, concessão ou permissão:



"A cobrança de preço pela utilização
das vias de uso comum do povo representa
uma forma disfarçada de cobrar imposto so
bre o fornecimento de energia elétrica (...)"
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........ Continuando a análise da questão, considera
b) os serviços e instalações de energia também o juiz que a distribuição de energia elétrica

elétrica e o aproveitamento energético dos configura serviço de utilidade pública e que a única
cursos de água, em articulação com os maneira de chegar às casas da população da cidade
Estados onde se situam os potenciais hidro- é pela instalação da rede nas vias públicas.
energéticos; (...)" Também em recente decisão, a 7a Câmara do 1a

b) os únicos impostos que podem ser Tribunal de Alçada Cível de São Paulo, a empresa Te-
cobrados sobre operações relativas a servi- lefônica, concessionária dos serviços de telefonia fixa
ços de energia elétrica, que são os impostos no Estado de São Paulo, conseguiu dispensa do pa-
de importação e exportação (art. 153, I e 11) gamento da taxa de utilização do solo, instituída pelo
e o imposto sobre operações relativas à cir- Decreto n° 40.532, de 2000, da Prefeitura Municipal
culação de mercadorias e sobre prestação de São Paulo. Tal fato reveste-se de extrema impor-
de serviços de transporte interestadual e in- tância, por ser uma decisão de mérito em segunda
termunicipal e de comunicação - ICMS (art. instância, tornando-se importante precedente, pelo
155, 11): fato de a turma julgadora ter considerado Inconstituci-

"Art 155................................................. onal a cobrança da taxa pelo uso do solo.
§ 30 À exceção dos impostos de que Ao acatar as conclusões do Juiz Fernando Fi-

tratam o inciso 11 do caput deste artigo e o gueiredo Bartoletti, o Tribunal de Alçada Cível confir-
art. 153,1 e li, nenhum outro tributo poderá mou a procedência da sentença da 1~ Vara da Fa-
incidir sobre operações relativas a energia zenda Pública de São Paulo, inviabilizando a cobran-
elétrica, serviços de telecomunicações, deri- ça pelo uso do bem público. Segundo o juiz,
vados de petróleo, combustíveis e minerais (...) Jamais poderia a concessionária prescindir
do País." (grifou-se) do uso de vias públicas e do correspondente espaço

c) a vedação à União, aos Estado e aéreo e do subsolo para colocar a estrutura tísica a
aos Municípios de instituírem impostos so- serviço da sociedade como um todo, em cumprimento
bre o patrimônio, renda ou serviços, uns dos ao contrato. Essa servidão em vias públicas, criada em
outros: favor das concessionárias de serviço público em cará-

Art. 150. Sem prejuízo de outras ga- ter universal para instalação e passagem de seus aqui-
rantias asseguradas ao contribuinte, é veda- pamentos, é de natureza gratuita, sendo qualquer co-
do à União, aos Estados, ao Distrito Federal brança de ocupação manifestamente ilegal" (..)
e aos Municípios. Outra decisão de peso, que certamente influenci-

VI _ instituir impostos sobre: ará na solução de casos semelhantes, foi tomada em
maio do corrente ano, pela Segunda Turma do Superi-

a) patrimônio, renda ou serviços, uns or Tribunal de Justiça (STJ), que acompanhou o voto
dos outros;(...)" (grifou-se) da Relatora, Ministra Eliana Calmon, suspendendo a

É, aliás, com base em tais dispositivos que vá- exigência do pagamento de taxa pela ocupação do
rias ações movidas por concessionárias de serviços solo urbano, para instalação de postes das linhas aére-
públicos, questionando a cobrança de taxas sobre o as de transmissão de energia elétrica, imposta desde o
uso de vias públicas, instituídas por algumas Prefei- ano de 1999 pela Prefeitura Municipal de Barra dos
turas Municipais, têm sido vitoriosas na Justiça, das Coqueiros, no Estado de Sergipe, à concessionária
quais citamos como exemplo a decisão do Juiz Mo- dos serviços de energia elétrica atuante nesse Estado
rato de Andrade, do Tribunal de Alçada Civil do a Empresa Energética de Sergipe S. A. (Energipe). '
~stado de São Paulo, a respeito de cobrança institu- O caso já se estendia por dois anos, desde que
Ida pela Prefeitura de Araçatuba sobre o uso de vias a referida Prefeitura Municipal instituiu a chamada
públicas pela Companhia Paulista de Força e Luz ''taxa. d.e licença para publicidade e pela exploração
para a instalação da rede de distribuição de energia de atiVidades em logradouros públicos", passando a
elétrica: exigi-Ia da concessionária de energia, com a anuên

cia d? Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que
conSiderou legal a cobrança da taxa - o que provocou
o recurso da concessionária ao STJ.

Em seu voto, a Ministra Eliana Calmon afirmou
que o Tribunal de Justiça de Sergipe equivocou-se ao



SUMÁRIO

111- Parecer da Comissão

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- termo de recebimento de emendas ao substi-

tutivo
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

PROJETO DE LEI N° 2.311-A, DE 2000
(Do Sr. Léo Alcântara)

Obriga os laboratórios farmacêuti
cos ao fornecimento de medidores de
dosagem de medicamentos comerciali
zados no País; tendo parecer da Comis
são de Seguridade Social e Família, pela
aprovação deste e do de n° 2.351/00,
apensado, com substitutivo (Relator:
Deputado Serafim Venzon).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24,11)

I - PROJETO fNICIAL
11 - PROJETO APENSADO: PL. N° -2.351/00
111 - NA COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E
FAMfuA:

A Comissão de Minas e Energia, em reunião or
dinária realizada hoje, Rejeitou o Projeto de Lei n°
2.253/1999, nos termos do parecer do Relator, Depu
tado Paulo Feijó, contra os votos dos Deputados Luiz
Sérgio, Airton Dipp e Luciano lica.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Salvador limbaldi - Presidente, Francisco Garcia e
Antônio Feijão - Vice-Presidentes, Airton Dipp, Antô
nio Jorge, Clementino Coelho, Gervásio Silva, Gilber
to Kassab, Ivânio Guerra, José Carlos Aleluia, José
Janene, Juquinha, Luciano lica, Luiz Sérgio, Marcos
lima, Moreira Ferreira, Paulo Feijó, Vadão Gomes,
João Almeida, Luiz Piauhylino, Márcio Fortes, OUm
pio Pires, Pedro Bittencourt, Raimundo Gomes de
Matos, Romel Anfzio.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001. 
Deputado Salvador Zimbaldi, Presidente.
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considerar a referida cobrança uma espécie de alu- Por todas essas razões, nada mais resta a este
guel pelo uso do solo, pois, nas palavras da magistra- Relator senão decidir-se pela rejeição do Projeto de
da, sobre a ocupação de áreas públicas, Lei n° 2.253, de 1999, e solicitar de seus nobres cole-

(..) "ocorre que as vias públicas, bem comum do gas que o acompanhem em seu voto.
povo, não podem ser negociadas pela sua utilização, Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001. -
quando a mesma se dirige ao atendimento de um ser- Deputado Paulo Feijó, Relator.
viço de utilidade pública."(... )

Além disso, invocou a Relatora o artigo 155 da
Constituição Federal para determinar a inconstitucio
nalidade da cobrança, pois o citado dispositivo esta
belece que, com exceção do ICMS e dos impostos so
bre importação e exportação, nenhum outro tributo
poderá incidir sobre operações relativas a energia
elétrica, serviços telefônicos, derivados de petróleo e
combustfveis.

Também afirmou a Ministra que a cobrança im
posta pela Prefeitura não se enquadra nos conceitos
de taxa (espécie de tributo cujo fato gerador é o exer
cício regular do poder de polreia ou o serviço público,
prestado ou posto à disposição do contribuinte), por
não haver serviço prestado pelo Município, nem o
exercício do poder de polrcia e, ao mesmo tempo, não
se trata tampouco de preço público (remuneraçãopor
um serviço público não especificamente estatal, de
natureza comercial ou industrial), por não estar o Mu
nicípio desenvolvendo qualquer atividade comercial
ou industrial.

Com isso, está claramente posta a falácia desse
. mal construído sofisma, do qual se utilizam várias

Prefeituras Municipais de todo o país, em sua gana
pela obtenção indevida de recursos, criando tributos
com o nome de preços, em verdadeiro achaque ao
contribuinte: preços têm o caráter facultativo, pois
caso o consumidor do bem ou serviço com eles não
concorde, terá sempre a opção de não pagá-los e, por
conseqüência, não se utilizar do produto, buscando
em outro fornecedor um sucedâneo ou similar mais
barato, enquanto que os tributos (taxas ou impostos)
são de caráter obrigatório, pois não pode o consumi
dor eximir-se de seu pagamento, a ele imposto pelo
governo, sob pena do cometimento de crime de sone
gação fiscal.

De todo o exposto, depreende-se que a propos
ta contida no projeto ora sob exame, além de ferir, por
várias vezes, os mandamentos constitucionais, vai de
encontro a toda a legislação do setor sobre o exercí
cio das atividades relativas aos serviços públicos de
energia elétrica, cria dificuldades à expansão e uni
versalização dos serviços de energia elétrica, aumen~
ta o custo de vida, gera inflação e prejudica os consu
midores, em vez de beneficiá-los.



PROJETO DE LEI N° 2.311/00

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regi
mento 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 24 de abril
de 2000. por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram apresentadas emendas ao projeto e
nem aos seus apensados.

Sala da Comissão, 4 de maio de 2000. - Elolzlo
Neves Guimarães, Secretário.

I - Relatório

O projeto sob apreciação obriga os laboratórios
produtores a inclulrem, nas embalagens, medidores
que possibilitem a dosagem mais precisa dos medi
camentos consumidos pelos usuários.

Justifica sua iniciativa como medida para reduzir a
grande incidência de casos de ingestão inadequada.

O Projeto de Lei n° 2.351, apensado, também exi
ge o fornecimento de copo ou colher dosadora para os
medicamentos cujo consumo exija medida fixa.

Estabelece, ainda, que os fabricantes e importa
dores de medicamentos disporão de 180 dias para se
adequarem às novas regras.

Não foram apensadas emendas no prazo regi
mental.

Obriga que os medicamentos produ
zidos no pais ou importados tenham obri
gatoriamente copos e colheres dosadoras.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 2.311,
de 2000.)

PROJETO DE LEI N° 2.351, DE 2000

Justificação

Tem sido noticiado que muitas pessoas estão con
sumindo medicamentos em altas ou baixas dosagens

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°. Todos os medicamentos produzidos no

pais que exijam medidas fixas para o consumo deve
rão trazer copo ou colher dosadora que identifiquem
de maneira clara a medida a ser consumida.

Art. 2° Os fabricantes ou importadores de medi
camentos terão prazo de 180 dias para se adaptar às
novas regras.

Art. 3° A I~i entrará em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

Esta iniciativa tem por objetivo reduzir o risco de
dosagens inadequadas. conferindo maior eficiência
aos tratamentos medicamentosos.

Recente reportagem veiculada pela televisão
demonstrou a grande incidência de casos de ingestão
inadequada de medicamentos, dado que significativa
parcela da população desconhece a correta aplica
ção das doses formuladas em termos de "colheres'.
Ademais. o próprio tamanho das colheres apresenta
importante variação, já que não existe padronização
para sua fabricação.

E de se notar que tal medida não deverá implicar
em aumento de custo dos medicamentos para a popu
lação, visto que os laboratórios serão beneficiados pela
redução de risco de uso indevido de seus produtos.

A defesa da saúde dos brasileiros é o principal
mérito desta proposição, para cuja aprovação conto
com o apoio dos ilustres Pares.

Sala das Sessões, de de 2000. - Deputado
Léo Alcântara.
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O Congresso Nacional decreta: tendo em vista a falta de uma orientação mais escla-
Art. 1° Ficam os laboratórios farmacêuticos obri- recedora sobre qual a dosagem correta a ser tomada.

gados a incluir, nos casos em que se fizer necessário, Muitos remédios trazem em sua bula somente a
medidores de dosagem nas embalagens de medica- indicação que a dose do medicamento deve ser de
mentos comercializados no Pais. uma ou duas colheres de chá ou de sopa. Ocorre que

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua pu- as colheres produzidas no pais não possuem uma
blicação. . uniformidade de tamanhos o que acaba significando

que algumas pessoas ao tomar por base somente a
dose medida por colheres acabarão tomando o remé
dio com a dosagem fora do ideal para se alcançar os
efeitos prometidos na bula.

A adoção da obrigatoriedade de cada medica
mento ser produzido acompanhado por copo ou co
lher dosadora evitará os riscos decorrentes do con
sumo a maior ou menor indicado pelo fabricante do
remédio.

Nesse sentido, conto com os ilustres pares para
a aprovação do presente projeto.

sala das sessões, 2 de janeiro de 2000. - Darelsio
Perondi, Deputado Federal- PMDB/RS.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfuA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
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Esta Comissão tem poder conclusivo sobre a ma- TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

téria, nos termos do art. 24, li, do Regimento interno. PROJETO DE LEI N0 2.311/00

II - Voto do Relator

A iniciativa do ilustre Deputado Léo Alcântara
merece ser louvada, por oferecer mais um instrumen
to que possibilite o uso adequado dos medicamentos
pela população brasileira.

A indústria farmacêutica no Brasil tem sido obje
to de todo tipo de críticas: abuso de preços, indução
ao consumismo de medicamentos, entre outras. Não
fornecer regularmente dispositivo que possibilite ao
usuário ingerir à dose certa recomendada é mais uma
negligência desse setor, que dispõe de meio mais do
que suficientes para assegurar todas as condições
necessárias para o melhor uso de seus produtos.

Entende-se, pois. que a obrigação imposta pela
proposição sob análise é adequada e necessária.

Ambos projetos em apreciação tratam da mes
ma matéria, deferindo apenas na redação, que se
gundo nossa compreensão, carece de aperfeiçoa
mento, oferecido por esta relatoria na forma de substi
tutivo.

Diante do exposto. manifestamos nosso voto fa
vorável ao Projeto n° 2.311, de 2000 e ao Projeto n°
2.351, de 2000, apensado,de igual teor, nos termos
do Substitutivo.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2000. 
Deputado Serafim Venzon, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N° 2.311. DE 2000-11-22

Obriga os laboratórios farmacêuti
cos e importadores a fornecerem dispo
sitivo dosador para os medicamentos co
mercializados no Pais.

O Congresso Nacional decreta:
Art 1° Ficam os laboratórios farmacêuticos e os

importadores de produtos farmacêuticos a inclufrem,
nos casos definidos pela autoridade sanitária, dispo
sitivo dosador nas embalagens de medicamentos co
mercializados no Pafs.

Art. 2° Os fabricantes e importadores disporão
de 180 dias para atender às novas exigências.

Art. 3° O desrespeito ao dispositivo nesta Lei é
considerado infração sanitária. punida nos termos da
legislação em vigor.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2000. 
Deputado Serafim Venzon. Relator.

Nos termos do art. 119, caput, li, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 6 de Dezembro de 2000, por cin
co sessões. Esgotado o prazo, não foram apresenta
das emendas ao substitutivo.

Sala da Comissão. 13 de Dezembro de 2000. 
Elofzio Neves Guimarães, Secretário.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Familia, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei n° 2.311/2000 e o Projeto de Lei
nO 2.351/2000, apensado, com substitutivo, nos tennos
do parecer do Relator, Deputado Serafim Venzon.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Laura Carneiro - Presidente; - José Unha
res, - Ângela Guadagnin e Vicente Caropreso 
Vice-Presidentes; Antônio Joaquim - Araújo, Aris
ton Andrade, - Armando AbíIio, - Arnaldo Faria
de Sã,- Carlos Mosconi, - Darcfsio Perondi, - Dr.
Rosinha, Eduardo Barbosa, - Eduardo Seabra. 
Elias Murad, - Eni Voltolini, - Euler Ribeiro, -:
Henrique Fontana. - Ildefonço Cordeiro, - Ivan
Paixão, - Ivânio Guerra, Jandira Feghali, - João
Caldas, - Jorge Alberto, - Jorge Pinheiro, - José
Egydio, - Lavoisier Maia, - Udia Quinan. - Orlan
do Desconsi, - Orlando Fantazzini, - Osmânio Pe
reira, - Rafael Guerra, Raimundo Gomes de Ma
tos, - Remi Trinta, - Renildo Leal, - Rita Camata,
- Salomão Gurgel. - Saraiva Felipe. - Sebastião
Madeira, - Serafim Venzon, - Teté Bezerra e Ursi
cino Queiroz.

Sala da Comissão. 21 de novembro de 2001. 
Deputada Laura Carneiro, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Obriga os laboratórios farmacêuti
cos e importadores a fornecerem dispo
sitivo dosador para os medicamentos co
mercializados no País.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Ficam os laboratórios farmacêuticos e os

importadores de produtos farmacêuticos ainclufrem,
. nos casos definidos pela autoridade sanitária, dispo
sitivo dosador nas embalagens de medicamentos co
mercializados no Pafs.
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Art. 2° Os fabricantes e importadores disporão
de 180 dias para atender às novas exigências.

Art. 3° O desrespeito ao dispositivo nesta Lei é
considerado infração sanitária, punida nos termos da
legislação em vigor.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001.
Deputada Laura Carneiro, Presidente.

·PROJETO DE LEI N° 2.616-A, DE 2000
(Do Sr. Ênio Bacci)

Determina a impressão do quadro de
vacinas infantis obrigatórias nas embala
gens de leite e dá outras providências;
tendo parecer da Comissão de Seguridade
Social e Famflia, pela aprovação deste e
do de n° 3.971/00, apensado, com substi
tutivo (Relator: Deputado Alceu Collares).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Famflia; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art 24,11)

'Projeto inicial publicado no OCO de 1-4-00
- Projeto apensado: PL. n° 3.971/00 (OCO de 10-3-01)

PARECER DA COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíUA

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator

- termo de recebimento de emendas ao substi-
tutivo

- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMluA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.616/00

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 12 de maio de 2000, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto e nem aos seus apensados.

Sala da Comissão, 18 de maio de 2000. - Eloizio
Neves Guimarães, Secretário.

I - Relatório

O Projeto de Lei acima ementado determina
que seja impresso o quadro de vacinas infantis obri
gatórias nas embalagens de leite tipo "CU e "B". Deter
mina que o Ministério da Saúde encaminhe às empre
sas produtoras o quadro atualizado do calendário de
vacinas em vigor no país. O órgão próprio do Governo
Federal deve fiscalizar o cumprimento da lei, reco
lhendo os materiais em desacordo com ela.

Em sua justificação, o Autor alerta para a impor
tância e obrigatoriedade das vacinas, que estarão sen
do lembradas constantemente nestas embalagens.

O projeto apensado, de número 3.971, de 2000,
de autoria do Deputado Pompeo de Mattos, segue as
mesmas linhas. Obriga a impressão do quadro de va
cinas definido pelo Ministério da Saúde nas embala
gens de leite dos tipos "B" e "C". Determina a fiscaliza
ção por órgão de caracteristicas semelhantes, e de
termina a regulamentação pelo Poder Executivo e o
prazo para sua vigência.

A justificação reforça a importância das vacinas
para a preservação da saúde, especialmente das cri
anças. Acredita na oportunidade da medida, que cola
borará para a mais ampla divulgação das diretrizes
governamentais para a saúde pública.

As proposições foram distribuidas para análise por
parte de nossa Comissão de Seguridade Social e Famí
lia, e pela de Constituição e Justiça e de Redação. No
prazo regimental, não foram apresentadas emendas.

11 - Voto do Relator

A idéia de aproveitar as embalagens de leite para
lembrarconstantemente os pais da importância de vaci·
nar seus filhos é interessante. O valor maior desta pro
posta é o caráter educativo e seu amplo alcance.

Como a justificação do projeto principal ressal
ta, as crianças são grandes consumidoras de leite, e é
útil se contar com esta advertência diária para os res
ponsáveis. Isto será conseguido a um custo irrisório
para os produtores. No entanto, acreditamos que to
das as embalagens dos diversos tipos de leite devem
conter este quadro e não apenas os do tipo B e C.

Por outro lado, existem disposições.sobre rotula
gem de produtos e são previstas penalidades para o
descumprimento da legislação pertinente. Acreditamos,
no caso, aplicarem-se as penas para infrações sanitári
as. Estas penas são advertência, apreensão e inutiliza
ção, interdição, cancelamento do registro ou multa.
Assim, vincular a exigência e suas penalidades à legis
lação sanitária já em vigor nos parece adequado.

Sob a ótica da saúde, nada temos a objetar
quanto às iniciativas em pauta. Assim sendo, o voto é



- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

SUMÁRIO

Determina a impressão do de vaci
nas infantis obrigatórias nas embalagens
de leite.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É obrigatória a impressão do calendário

de vacinas infantis obrigatórias, adotado pelo Ministé
rio da Saúde, nas embalagens de leite.

Art. 2° O não cumprimento do disposto configu
rará infração à legislação sanitária, sujeitando às pe
nas previstas na Lei 6.437, de 20 de agosto de 1977.

Art. 3° Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias
após sua publicação.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001. _
Deputada Laura Carneiro, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 2.667-A, DE 2000
(Do Senado Federal)

PLS N° 324/99

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 orga
nização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providênci
as, a fim de obrigar o Sistema Único de
Saúde (SUS) a utilizar, exclusivamente,
os medicamentos constantes da Relação
Nacional de Medicamentos Essenciais
(Rename)j tendo parecer da Comissão de
Seguridade Social e Família pela rejeição
(Relator: Deputado Vicente Caropreso).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24,11»

·Projeto inicial publicado no DCD de 1-4-00

59854 Quinta-feira 22 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2001

favorável à aprovação do Projeto de Lei 2.616, de nan, Orlando Desconsi, Orlando Fantazzini, Osmânio
2000 e do Projeto de Lei 3.971, de 2000, na forma do Pereira, Rafael Guerra, Raimundo Gomes de Matos,
Substitutivo que engloba as observações apontadas. Remi Trinta, Renildo Leal, Rita Camata, Salomão Gur-

Sala da Comissão, 9 de maio de 2001. - Depu- gel, Saraiva Felipe, Sebastião Madeira, Serafim Ven-
tado Alceu Collares, Relator. zon, Teté Bezerra e Ursicino Queiroz.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001. _
N° 2.616, DE 2000 Deputada Laura Carneiro, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃODetermina a impressão do calendá
rio de vacinas infantis obrigatórias nas
embalagens de leite.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É obrigatória a impressão do calendário

de vacinas infantis obrigatórias, adotado pelo Ministé
rio da Saúde, nas embalagens de leite.

Art. 2° O não cumprimento do disposto configu
rará infração à legislação sanitária, sujeitando às pe
nas previstas na Lei 6.437, de 20 de agosto de 1977.

Art. 3° Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias
após sua publicação.

Sala da Comissão, 9 de maio de 2001. - Depu
tado Alceu Collares, Relator.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.616/00

Nos termos do art. 119, caput, 11, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, a Sra. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões':'" de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 23 de março de 2001 , por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao substitutivo.

Sala da Comissão, 30 de março de 2001. 
Gardene M. Ferreira de Aguiar, Secretária.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Famf1ia, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei n° 2.61612000, e o Projeto de Lei
n° 3.971/2000, apensado, com subsmutivo, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Alceu Collares.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Laura Carneiro - Presidente; José Unhares,

Ângela Guadagnin e Vicente Caropreso - Vice-Presi
dentes; Antônio Joaquim Araújo, Ariston Andrade,
Armando Abflio, Arnaldo Faria de Sá, Carlos Mosconi,
Darcísio Perondi, Dr. Rosinha, Eduardo Barbosa, Edu
ardo Seabra, Elias Murad, Eni Voltolini, Euler Ribeiro,
Henrique Fontana, IIdefonço Cordeiro, Ivan Paixão, Ivâ
nio Guerra, Jandira Feghali, João Caldas, Jorge Alberto,
Jorge Pinheiro, José Egydio, Lavoisier Maia, Lídia Qui-



I - Relatório

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
Emendas, a partir de 12 de maio de 2000, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto e nem aos seus apensados.

Sala da Comissão, 18 de maio de 2000. - Eloízio
Neves Guimarães, Secretário.
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA ção Mundial da Saúde que difundiu a utilização do
conceito para todos os países e edita periodicamente

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS uma lista de medicamentos essenciais.

PROJETO DE LEI N° 2.667/00 A RENAME, segundo projeto, seria a única so-
lução técnica, administrativa e econômica que possi
bilita a assistência farmacêutica nos moldes preconi
zados pela Constituição Federal, ou seja, que alcance
toda a população.

A matéria tem terminalidade nas Comissões e
foi distribuída. a esta Comissão de Seguridade Social
e Famflia, e à Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação.

No prazo regimental, não foram recebidas
emendas.

É o relatório.

O projeto de lei em estudo, de origem no Sena
do Federal, acrescenta um parágrafo, com três inci
sos, à Lei n08.080/90. O novo parágrafo define ~ as
sistência farmacêutica no âmbito do Sistema Unico
de Saúde (SUS) como sendo a utilização exclusiva
dos medicamentos constantes da Relação Nacional
de Medicamentos Essenciais (RENAME). Coloca,
ainda, como constituintes da assistência farmacêuti
ca, a revisão periódica da RENAME pelo órgão com
petente, a obrigatoriedade de justificação, pelo médi
co e pelo diretor clfnico do estabelecimento, quando
for necessária a utilização excepcional de outros me
dicamentos e a obrigatoriedade de constar uma frase,
nos rótulos e embalagens dos medicamentos, indi
cando a distribuição gratuita pelo SUS.

Na justificativa, o projeto, que já tramitou pelo Se
nado, aponta a histórica necessidade de elaboração de
relações ou formulários terapêuticos que possam orien
tar o uso das diferentes substâncias pelos médicos.
Aponta também o gasto elevado com medicamentos,
principalmente nos países do terceiro mundo, atribuído
à desorganização e fa~a de profissionalismo. bem como
à corrupção que ocorre nas instituições em geral.

Ressaltando que o Brasil, juntamente com
Cuba, foi um dos primeiros países a elaborar uma re
lação de medicamentos básicos, o projeto indica as
vantagens dos formulários terapêuticos: compras
centralizadas mais baratas, controle de preços pela
montagem de matrizes de custos; redução dos pre
ços pela simplificação das embalagens, compatibili
zação entre a nosologia e a terapêutica, exclusão das
marcas de fantasia, escolha de medicamentos com
melhor relação risco/benefício e a escolha de medica
mentos resistentes às condições climáticas.

A idéia de uma relação de medicamentos es
senciais foi, mais, tarde encampada pela Organiza-

11 - Voto do Relator

Este projeto de lei, aprovado no Senado Fede
ral, manifesta preocupação com o tema dos medica
mentos no Sistema Único de Saúde e pretende obri
gar o uso exclusivo dos medicamentos da Relação
Nacional de Medicamentos Essenciais nos serviços
do Sistema Único de Saúde.

Como esta lista contém os medicamentos mais in
dicados ao tratamento das patologias mais típicas do
país, os autores do Projeto de Lei acreditam que haveria
maior racionalidade nas compras govemamentais, reda
ção do preço pela simplificação das embalagens, melho
res condições para o controle de preços pela montagem
de planilhas de custos e melhor compatibilização entre a
nosologia e a terapêutica, entre outras vantagens.

Todos os que conhecem a área da saúde em
nosso país sabem que o problema do suprimento de
medicamentos no SUS é bastante crítico e chega a
comprometer, inclusive, a qualidade e a eficácia dos
seus serviços. A CPI dos Medicamentos, recente
mente realizada nesta Câmara dos Deputados, com
provou a dificuldade de todos os gestores do SUS, do
nível federal ao local, relacionada aos medicamentos:
falta, descontinuidade do abastecimento, preço alto,
qualidade e racionalidade na utilização.

Acreditamos nas vantagens que uma relação de
medicamentos essenciais traz para uma prescrição
mais apropriada e para uma administração de maior
eficácia da assistência farmacêutica gerando, inclusi
ve, uma alocação dos recursos de maior cus
to-efetividade.

No entanto, entendemos que o Projeto de Lei
aprovado no Senado incorre em equívocos de simpli
ficação de conceitos e de diagnóstico da situação que
fazem com que sua aplicação prática resulte de pou
ca ou nenhuma eficácia para aquilo a que se dispõe.
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Em primeiro lugar, adota um conceito de assis- aos medicamentos de uma única lista nacional de medi-
tência farmacêutica que reduz o seu significado e imi- camentos. Não é essa a função da RENAME. Sua fun-
ta o seu alcance á utilização obrigatória e exclusiva ção é exatamente difundir a conveniência de queas insti-
dos medicamentos constantes da RENAME em todos tuições adotem listas semelhantes de acordo com suas
os serviços do SUS embora preveja a atualização necessidades, como já o fazem inúmeros hospitais, por
constante da lista e a possibilidade de uso de outros exemplo, que têm um elenco padronizado de medica-
produtos desde que justificado pelo profissional res- mentos á disposição do seu corpo cUnico. Muitos munid-
ponsável e pelo diretor cUnico. . pios também já elaboraram e adotaram as suas listas pa-

O conceito de assistência farmacêutica definido dronizadas de medicamentos para os seus serviços bá-
no projeto de lei colide com o conceito adotado pelo Mi- sicos. A padronização, nestas instituições, é debatida
nistério da Saúde, na Portaria n° 3.916 de 30 de outubro com as equipes de saúde e definida pelos gestores em
de 1998, que define a Política Nacional de Medicamen- comum acordo conforme as especificidades dos servi-
tos. Esta Política adotou conceitos da Organização ços em questão. A lista padronizada serve de referência
Mundial da Saúde, que servem de referência, inclusive, terapêutica e administrativa para todas as polrticas des-
para os trabalhos cada vez mais freqüentes de harmo- sas instituições (organização interna, compras, etc.).
nização de regulamentos, ações e políticas de saúde É essa, inclusive. a concepção sobre as listas de
entre países, como acontece no Mercosul, no Pacto medicamentos essenciais que se coaduna com o espíri-
Andino e na União Européia, entre dezenas de outras to da polltica de descentralização adotada pela área da
iniciativas de integração hoje existentes no mundo. saúde desde a criação do Sistema Único de Saúde.

Em segundo lugar, a proposição traz uma concep- Outra questão que vemos como bastante pro-
ção equivocada de lista de medicamentos essenciais. blemática é a obrigatoriedade de justificação, pelo
Estas listas nacionais, corno a RENAME, têm a função profissional responsável e pelo diretor clinico, sempre
de servir de referência e de orientação para que os dife- que houver necessidade do uso de algum medica-
rentes gestores de saúde - de um hospital, de um dis- mento que não consta da RENAME. Tal restrição, em
trito sanitário, de centros de saúde, de um município, e nosso modesto entendimento, cria uma burocracia
assim por diante - elaborem a sua própria listagem de que tira a presteza e a eficácia de um ato médico que,
acordo com a epidemiologia de sua localidade ou insti- muitas vezes, não pode esperar.
tuição e as suas necessidades. Assim, a lista de um mu- Em terceiro lugar, é muito questionável a exigên-
nidpio sulista, por exemplo, não contemplará medica- cia de que os rótulos e embalagens dos medicamentos
mentos antimaláricos pois esta doença é rara ou inexis- da listagem contenham uma inscrição, informando que
tente em sua nosologia. Da mesma forma, um hospital o produto é de distribuição gratuita no âmbito do Siste-
especializado (em câncer, cardiologia, doenças reumá- ma Único de Saúde. Embora pareça uma providência
ticas, etc.) não pode prescindir de muitos medicamen- salutar, para impedir ou dificultar desvios e outras falca-
tos que não estão contemplados na RENAME. truas com os medicamentos dos dispensários públicos,

A própria Organização Mundial da Saúde pública, tal exigência não mais tem cabimento. Ocorre que as
a cada dois anos, uma lista de medicamentos essencia- instituições públicas que atuam no SUS compram a ma-
is. Suas diretrizes estabelecem exatamente essa fun- ior parte dos medicamentos que utilizam, no mercado,
ção de referência para que os países adotem listas se- por meio de licitações. Para satisfazer a exigência, as
melhantes adaptando-as á sua nosologia específica. empresas vencedoras das licitações teriam que produ-

O projeto estabelece o uso obrigatório da lista zir, ou encomendar (pois muitas vezes são atacadistas)
dos medicamentos que estão na RENAME em todos medicamentos com embalagens e rótulos diferencia-
os serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). Ora, o dos, específicos para a licitação em causa.
SUS é um sistema muito complexo, abrange uma Produzir medicamentos em embalagens diferen-
gama de serviços dos mais diversos graus de com- ciadas implica em maiores custos de produção com
plexidade: é constituído por entidades públicas e enti- conseqüências inevitáveis sobre os preços. Além disso,
dades privadas contratadas e conveniadas, filantrópi- após a licitação, haveria uma demora muito maior para
cas ou não, espalhadas em todas as regiões do país a entrega dos medicamentos, que teriam que ser acon-
que apresentam diferenças muito marcantes em ter- dicionados em embalagens específicas. O fato agrava a
mos de quadro epidemiológico. espera, já muito longa devido ao processo Iicitatório,

E impensável restringir, por meio de lei, todos os das instituições pelos medicamentos comprados.
prestadores de serviços, públicos ou privados, em todas As licitações que atualmente conseguem os me-
as regiões e locais deste imenso território do nosso país, Ihores resultado em termos de baixo preço e de agili-



Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Senhor Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 12-12-00, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 19 de fevereiro de 2001. 
Aparecida de Moura Andrade, Secretária.

*PROJETO DE LEI ~ 3.615-A, DE 2000
(Do Sr. João Herrmann Neto)

Dispõe sobre o formento mercantil
especial de exportações ou "factoring"
de exportação e dá outras providências;
tendo parecer: da Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio, pela aprova
ção deste, do de n° 3.896/00, apensado,
com substitutivo, e das emendas apre
sentadas ao substitutivo (Relator:
Deputado Emerson Kapaz).

(Às Comissões de Economia, Indústria
e Comércio; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e "de Redação (Art.
54) -Art. 24,11)

• Projeto inicial publicado no OCO de 6-10-00
- Projeto apensado: PL. 3.8961OÕ"(DCO de 1Q-3-01)

PARECER DA COMiSSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO' -1'

. ' SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- emendas oferecidas ao substitutivo (5)
- termo de recebimento de emendas ao substi-

tutivo
- parecer às emendas apresentadas ao substi

tutivo
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.615/00

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, unanime
mente, o Projeto de Lei n° 2667, de 2000, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Vicente Caropreso.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
A Laura Carneiro - Presidente; José Unhares,
Angela Guadagrin e Vicente Caropreso - Vice-Presi
dentes; Antônio Joaquim Araújo, Ariston Andrade,
Armando Abílio, Arnaldo Faria de Sá, Carlos Mosconi
Darcísio Perondi, Dr. Rosinha, Eduardo Barbosa, Edu~
ardo Seabra, Elias Murad, Eni Vo~olini, Euler Ribeiro,
Henrique Fontana, IIdefonço Cordeiro Ivan Paixão
Ivânio Guerra, Jandira Feghali, João Caldas, Jorg~
Alberto, Jorge Pinheiro, José Egydio, Lavoisier Maia
Lídia Qunan, Orlando Desconsi, Orlando Fantazzini'
Osmânio Pereira, Rafael Gjerra, Raimundo Gomes d~
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dade de entrega nos prazos exigidos pelos serviços de Matos, Remi Trinta, Renildo Leal, Rna Camata, Saio-
saúde, como aquela feita pela Secretaria Municipal de mão Gurgel, saraiva Felipe, Sebastião Madeira Sera-
saúde do Rio de Janeiro, seriam seriamente prejudica- fim Venzon, Teté Bezerra e Ursicino Queiroz. '
das pela legislação proposta no projeto. As compras Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001.-
são feitas daquelas empresas que oferecem o menor Deputada Laura Carneiro, Presidente.
preço e se comprometem a entregar os medicamentos
nas quantidades e nos prazos fixados pelo edital inde
pendentemente de embalagens especiais ou do fato
de ser um laboratório oficial ou privado.

Temos que considerar também que a rotulagem
e as embalagens são autorizadas pela vigilância sani
tária no momento do registro do produto. A exigência
de novos dizeres em seu espaço implica, também, em
alteração dos registros junto à Agência Nacional de
Vigilância Sanitária.

A rotulagem com os dizeres preconizados na
proposta poderia ser exigida para os medicamentos
essenciais produzidos pelos laboratórios oficiais.
Estes, são laboratórios estatais que têm sua produ
ção direcionada exclusivamente ao serviços públicos
de saúde, ainda que participem de licitações para o
fornecimento dos seus produtos à prefeituras e outras
Instituições do SUS.

Embora tenhamos compreendido a louvável in
tenção dos autores do projeto de lei, no Senado Fe
deral, entendemos que a proposição não se adapta à
atual política de saúde, que dá ênfase à descentrali
zação, e carece de conteúdo para alcançar a raciona
lização pretendida, o preço menor, a compatibilização
entre nosologia e terapêutica e a melhor relação ris
co/beneficio, como consta de sua justificação.

Este entendimento nos leva a votar pela rejeição
do Projeto de Lei n° 2.667/00.

Sala da Comissão, 14 de dezembro de 2000.
Deputado Vicente Caropreso, Relator.
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I - Relatório

O Projeto de Lei n.o 3.615/00, de autoria do no
bre Deputado João Herrmann Neto, dispõe sobre o
fomento mercantil especial de exportações ou facto
ring de exportação e dá outras providências. O art. 1°
da proposição define fomento mercantil especial de
exportações ou factoring de exportação como a as
sessoria creditícia, mercadológica, de gestão de cré
dito, de seleçãode riscos, de acompanhamento ou de
cobrança de contas a receber e a pagar ou de outros
serviços afins, prestados a empresas ou consórcios
de empresas exportadoras, conjugados com a aquisi
ção pro so/ufo de créditos dessas empresas resultan
tes de suas vendas de bens ou serviços ao exterior.

O § 1° deste dispositivo preconiza que as opera
ções de factoring de exportação realizadas com cam
biais emitidas por empresas importadoras no exterior
deverão conter endosso em preto e reger-se porcontra
to específico, contendo, no mínimo, cláusulas especiais
que serão estabelecidas pelo Banco Central do Brasil 
BACEN num prazo de até 60 dias; a contar da data de
publicação da Lei. Pela letra do § 2°, homologada a ces
são do crédito, ela será imediatamente comunicada
pela empresa brasileira de fomento mercantil especial
de exportações ao Banco Central do Brasil e à empresa
de factoring do exterior. Já o § 3° estipula que os ban
cos autorizados pelo BACEN a operar com câmbio de
verão aceitar e negociar as cambiais emitidas a crédito
das empresas ou consórcios de empresas exportado
ras e endossadas em favor das empresas de fomento
especial de exportações.

Por seu turno, o art. 2° do projeto especifica que
são partes no contrato de fomento mercantil especial de
exportações: (I) como cedenteendossante-sacadora,
empresa ou consórcio de empresas brasileiras exporta
doras cujo faturamento anual, individual ou coletivo, seja
inferior a R$ 1.200.000,00; (11) como cessionária-endos
satária, urna sociedade de fomento mercantil de expor
tações devidamente credenciada pelo Ministério do De
senvolvimento, Indústria e Comércio; e (11I) corno par
te-interveniente, uma empresa de fomento mercantil ou
factoring no exterior, que garanta os pagamentos inter
nacionais à empresa de factoring de exportação devi
damente credenciada.

Em seguida, o art. 3° veda às sociedades de fo
mento mercantil de exportações: (I) a captação de re
cursos junto ao público, inclusive através de emissão ou
negociação de debêntures ou outros títulos privados; (11)
a execução de operações próprias de instituições finan
ceiras, de acordo com a Lei N° 4.595, de 31-12-64, e a
Lei n.O 7.492, de 10-06-86; (11I) a aquisição ou negocia
ção de créditos de entidades integrantes da administra
ção pública direta, indireta e fundacional de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios; (IV) a aquisição ou negociação de
créditos de exportação com prazos superiores a 180

dias, a contar da data do endosso; (V) a realização com
cada empresa ou consórcio de empresas cedentes-en
dossantes-sacadoras de operações individuais de aqui
sição de créditos que superem R$ 240.000,00 ou de
operações anuais que, somadas, superem R$
1.200.000,00; e (VI) a realização a cada ano de opera
ções de aquisição de créditos que, somadas, superem·
o valor de seu patrimônio líquido apurado no balanço
contábil legal do ano anterior, ou, no caso de empresa
nova, o valor de seu capital integralizado, mais os recur
sos captados de órgãos oficiais especificamente vo~a

dos para as exportações.
Por sua vez, o art. 4° determina que, além do dife- .

rencial advindo da aquisição pro soluto de créditos, as
receitas operacionais das sociedades de fomento mer
cantil de exportações poderão também incluir comissões
sobre os serviços prestados e outras, desde que não
conflitem com a restrição constituída pelo item (VI) supra.
O art. 5° prevê que a empresa ou o consórcio de empre
sas cedentes-endossantes-sacadoras se responsabiliza
civil e criminalmente pela veracidade, legitimidade e le
galidade do crédito cedido, respondendo pelos seus víci
os redibitórios. O parágrafo único deste dispositivo escla
rece que as empresas de fomento mercantil especial de
exportações poderão exigir garantias adicionais da em
presa ou consórcio de empresas cedentes-endossan
tes-sacadoras ou oferecer-lhes bônus de performance
relacionadas com o cumprimento dos compromissos de
embarque mencionados nas cambiais endossadas.

A seguir, o art. 6° estabelece que, nos primeiros
12 meses de sua vigência, as empresas de fomento
mercantil especial de exportações e as respectivas
operações de aquisição de crédito serão previamente
submetidas ao Ministério do Desenvolvimento, Indús
tria e Comércio, ao Banco Central do Brasil, quanto
ao enquadramento normativo, e ao Banco do Brasil,
quanto aos limites, à garantia e à solvência da parte
interveniente. O art. 7° preconiza que, no prazo de 30
dias da publicação da Lei, o BACEN publicará instru
mento normativo próprio, autorizando os bancos cre
denciados a operar com câmbio e a aceitar o endosso
dos títulos de créditos de exportação em favor das
empresas de fomento especial de exportações.

Além disso, de acordo com o art. ao, durante o pra
zo mencionado no art. 6°, o Ministério do Desenvolvi
mento, Indústria e Comércio - MDIC, o Ministério da Fa
zenda, o Banco Central do Brasil - BACEN, o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
BNDES, o Banco do Brasil e o SEBRAE estabelecerão
conjuntamente as normas e parâmetros que batizarão
as operações de que trata a Lei, inclusive o seu trâmite
processual, visando a simplificá-Ias e a torná-Ias rotinei
ras. Por fim, o art. 9° preconiza que o prazo mencionado
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no art. 6° poderá ser reduzido, se a regulamentação das zado por parte das instituições nacionais, seria ne-
atividades de fomento mercantil em geral, no Pais, pre- cessário, segundo sua opinião, fazer com que as em-
vir as operações de que trata a Lei e desde que atenda presas e operações pioneiras de factoring de expor-
aos requisitos ora estabelecidos. tação passassem pelo crivo do MDIC e do BACEN,

Em sua justificação, o ilustre autorargumenta que, até que se criasse um corpo normativo que permitis-
apesar de o governo brasileiro estarempenhado em au- se realizá-Ias de forma mais simplificada e rotineira.
mentar nossas exportações e engajar nesse processo Por sua vez, o Projeto de Lei n.o 3.896/00, de au-
as micro, pequenas e médias empresas - MPME, estas toria do nobre Deputado Celso Russomano, dispõe
têm enfrentado dificuldades para ter acesso ao crédito, sobre as operações de fomento mercantil (''factoring'')
mormente de exportação e importação, especialmente e dá outras providências. O art. 1° desta proposição
no momento atual, quando, segundo o insigne Parla- define atividade de fomento mercantil como a presta-
mentar, as linhas de crédito internacionais vêm se res- ção continua e cumulativa de serviços de assessoria
tringindo para o setor privado nacional. Uma das alter- crediUcia, mercadológica, de gestão de crédito, de se-
nativas para contornar esses obstáculos, de acordo leção de riscos, de acompanhamento de contas "a re-
com eminente Deputado, seria a de facilitar as opera- ceber" e "a pagar" e de outros serviços conjugada
ções de factoring de exportação, criando, assim, novas com a aquisição pro soluto de créditos de empresas,
linhas de crédito para as MPME brasileiras exportado- resultantes de suas vendas mercantis a prazo, ou de
ras, através das empresas de factoring de outros pai- prestação de serviços. O § 1° deste dispositivo preco-
ses as quais pudessem estar associadas às operações niza que as operações de fomento mercantil realiza-
das suas congêneres no Pais. das com Utulos de crédito deverão conter endosso em

O Autor lembra, ainda, que o factoring é extensa- preto e cláusula especial, e reger-se-ão pelas disposi-
mente praticado em outros paises e que sua utilização ções pactuadas em contrato especifico, que estabe-
tem crescido no Brasil, atendendo principalmente às lecerá as obrigações das partes contratantes. O § 2°,
pequenas e médias empresas, notadamente das indús- por sua vez, especifica como partes, no contrato de
trias metalúrgica e quimica e dos subsetores do comér- fomento mercantil: (I) a cedente endossante-sacado-
cio e de prestação de serviços. Em suas palavras, não ra, que será, necessariamente, uma pessoa jurfdica;
obstante as dificuldades enfrentadas pelas empresas e (11) a cessionária-endossatária, representada pela
de factoring para o exercfcio de suas atividades, o ar- empresa de fomento mercantil. Já o § 3° estipula que
cabouço juridico atual - que inclui a Lei n.o 8.981, de a devedora-sacada deverá ser notificada, por escrito,
20-01-95, a Resolução BACEN n.o 2.144, de 22-02-95, da cessão havida, sob pena de nulidade da operação
e a Circular BACEN n° 2.715, de 28-08-96 - já lhes per- efetuada com base nos dispositivos em pauta.
mite atuar e prestar relevante auxnio às micro, peque- Em seguida, o art. 2° prevê que a empresa que
nas e médias empresas. No seu ponto-de-vista, porém, exerce atividade de fomento mercantil constituir-se-á
ainda não foi possivel viabilizar operações de factoring sob a forma de sociedade anônima ou de sociedade
que amparem nossas exportações, ainda que existam por cotas de responsabilidade limitada e terá por ob-
.já experiências pioneiras neste sentido no Rio Grande jeto social exclusivo a prática da atividade de fomento
do Sul e em Santa Catarina. mercantil. Seu parágrafo único acrescenta que a em-

Ressalta ademais, o nobre Parlamentar, que em presa de fomento mercantil adotará sempre em sua
outros paises os próprios bancos possuem subsidiá- denominação social as expressões "Fomento Mer-
rias especializadas em factoring, mas que, no Brasil, cantil" ou "Fomento Comercia'''. Por seu turno, o art. 3°
as instituições bancárias que operam com câmbio veda à empresa de fomento mercantil a captação de
não aceitam o endosso das cambiais dos exportado- recursos junto ao público e a execução de operações
res ou importadores, problema cuja solução depen- de natureza própria daquelas realizadas pelas institu-
deria do reconhecimento desse tipo especial de ope- ições financeiras que dependem de prévia autoriza-
ração comercial. Neste sentido, de acordo com o no- ção do Banco Central do Brasil para funcionar, de
bre Deputado, a aprovação do projeto em exame per- acordo com a Lei n° 4.595, de 31-12-64.
mitiria o acesso das nossas empresas de factoring O art. 4° determina que as receitas operacionais
às linhas de crédito do SEBRAE e do BNDES destina- da sociedade de fomento mercantil compõem-se da co-
das a aportar recursos para apoiar as exportações missão de prestação de serviços, do diferencial na aqui-
das micro e pequenas empresas brasileiras. Ao longo sição de créditos e outras que não conflitem a restrição
de um período de transição, durante o qual se dariam à execução de operações de natureza própria daquelas
a regulamentação daquelas operações e o aprendi- realizadas pelas instituições financeiras, contida no arti-



11- Voto do Relator

Em boa hora vêm à discussão as proposições em
tela, voltadas que estão para o tomento mercantil, ativi
dade das mais relevantes para a economia brasileira,
especialmente para o setor das pequenas e médias
empresas do setor produtivo. Com efeito, as chamadas
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go anterior, O art. 5° preconiza que a cedente se res- empresas de factoring atuam, basicamente, em duas
ponsabiliza civil e criminalmente pela veracidade, legiti- vertentes. De um lado, oferecem serviços de apoio às
midade e legalidade do crédito cedido, respondendo atividades das suas empresas-clientes, como a compra
pelos vícios redibitórios, O art. 6° especifica que, no de matéria prima, a organização da contabilidade, o
caso de insolvência, concordata ou falência dos deve- controle do fluxo de caixa, o acompanhamento de suas
dores, a cessionária - assim entendida a empresa de contas a receber e a pagar, o orçamento de custos, a
fomento mercantil - estará apta a habilitar-se no pro- busca de novos clientes, a melhoria do padrão de seus
cesso para defesa de seus interesses. Por fim, o art. -,o produtos e a expansão das vendas. De outra parte, as
concede o prazo de 90 dias, contados da data da publi- sociedades de fomento mercantil fornecem capital de
cação da Lei, para a adaptação aos seus preceitos pe- giro para as empresas-clientes por meio da compra à
las sociedades de fomento mercantil já constituídas. vista\ dos créditos, por estas aprovados, resultantes das

Em sua justificação, o ilustre autor argumenta vendas a prazo realizadas.
que a proposição de sua lavra busca definir a ativida- A importância do factoring para o dinamismo e
de e o objeto social das empresas de fomento mer- a saúde da nossa economia pode ser aquilatada não
cantil, disciplinar o contrato a ser celebrado entre as somente pela relevância dos serviços prestados pe-
partes envolvidas, estabelecer a forma societária a las empresas de fomento mercantil, mas, também,
ser adotada por aquelas empresas, além de ve- pelas dimensões já alcançadas por essa atividade.
dar-lhes a prática de operações privativas das institui- Dados da Associação Nacional de Factoring -
ções financeiras. De acordo com suas palavras, ape- ANFAC revelam que, em 1999, operavam 720 daque-
sar das inúmeras conceituações já consagradas na las empresas filiadas, cobrindo um universo de nada
doutrina a respeito da natureza jurídica dos contratos menos que 55 mil empresas-clientes - a grande mai-
de factoring, cabe estabelecer um diploma legal para oria de pequeno porte -, com uma carteira de Utulos
balizar tais atividades, já que elas ainda não se en- adquiridos no valor de R$ 18,3 bilhões.
contram devidamente disciplinadas por lei e a regula- Desta forma, os projetos de lei em apreciação aft-
mentação infralegal das correspondentes operações guram-se-nos absolutamente oportunos, ao procurar de-
não se tem mostrado suficiente para evitar indesejá- limitar os marcos legais imprescindíveis para o correto
veis distorções nessa prática comercial. funcionamento do setor de factoring, carente até hoje

O Projeto de Lei n° 3.615/00 foi distribufdo em de norma própria na esfera ordinária. A distingui-los, po-
5-10-00, pela orlem, às Comissões de Economia, rém, está a ênfase da proposição principal nas opera-
Indústria e Comércio, de Finanças e Tributação e de çãesdefomentornercantifassociadasàcessãodecrédi-
Constituição e Justiça e de Redação, em regime de tos de exportação de bens e serviços, ao passo que o
tramitação ordinária. Encaminhada a proposição em projeto apensado opta por uma abordagem mais geral.
tela à Comissão de Economia, Indústria e Comércio Este é um aspecto que nos parece crucial. O exame dos
em 4-11-00, fomos honrados, em 7-12-00, com a mis- dois textos revela, a nosso ver, a pertinência de se privile-
são de relatá-Ia. Não se apresentaram emendas ao giar um tratamento mais amplo para as operações de fo-
projeto até o final do prazo regimental para tanto des- mento mercantil, como no PL n° 3.896/00, ressaltando,
tinado, em 16-2-01. Por sua vez, o Projeto de Lei n° porém, os aspectos específicos associados ao factoring
3.896/00 foi apensado ao Projeto de Lei nO 3.615/00 já de exportação, corno no PL n° 3.615/00.
por ocasião de seu despacho inicial, em 9-3-01. O fomento mercantil- factoring, é atividade cu-

Cabe-nos, agora, nesta Comissão de Econo- jos fundamentos são regidos basicamente pelos prin-
mia, Indústria e Comércio, apreciar a matéria quanto cípios do direito mercantil, em legislação difusa, sem
ao mérito, nos aspectos atinentes às atribuições do quaisquer interferências nos mercados financeiro e
Colegiado, nos termos do art. 32, VI, do Regimento de capitais, ou seja:
Interno desta Casa. - o seu suporte legal:

É o relatório. I - pela Circular BC - 1.359/88 - a Diretoria do
Banco Central reconheceu ser o factoring atividade
mercantil mista atípica.

- pelo disposto no Artigo 1.216, do Código Civil,
nos Artigos 191 a 220, do Código Comercial, bem as
sim nos termos do Artigo 28, parágrafo 10, "c"-4, da
Lei n° 8.981, de 20-1-1995, ratificada pela Resolução
2.144, de 22-2-1995, do C.M.N., e pelos Art. 15, da
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Lei n° 9.249/9~, pelo Art. 58, da Lei n° 9 ..43~/96 ~ ~elo O substitutivo que a seguir sugerimos, procura
Art. 5~, da ~el n 9.5~2197, ~ dos demais diSPOSitivos compatibilizar a legislação nacional com os conceitos
da leglslaçao comerciai pertln~nte e vigen~es, em escala mundial, a nível do direito compara-

11 - o seu suporte operacional; do. Fica bem delineado que a operação de fomento
- pelo Código Civil - Artigo 1.216 - prestação mercantil inicia-se com a prestação de serviços e que

de serviços não seria necessária a prestação de todos os serviços
_ pelo Código Comercial Artigos 191 a 220 - para a caracterização da atividade. Nessas condições

vendas mercantis subsidiados pelos Artigos 1.065 a uma empresa de fomento mercantil ao exercer suas ati-
1.078 do Código Civil -Cessão de Crédito vidades legais de fomento pode prestar somente servi-

_ pelo Decreto 57.663/66 - titulo de crédito ços, mas não tão-somente adquirir créditos.
(Convenção de Genebra) A proposição visa, ainda, compatibilizar o atual

_ pela Lei 5.474/68 _ vendas mercantis projeto com disposição do Código Civil, o qual prevê
_ pelo Ato Declaratório n° 51 de 28-9-94 da Re- que na cessão, a título oneroso, o cedente fica respon-

ceita Federal- a real finalidade des~e normativ~ foi des- ~vel pela existência do crédito (art. 1.073), podendo,
caracterizar a natureza financeira da operação de com- ainda, respo~sabi~izar-se pela solvência do devedor,
pra de créditos (direitos) resultantes de vendas mercan- desde que seja estipulado contratualmente (art. 1.075).
tis realizadas pela sociedade de fomento mercantil re- A permissão para as operações de fomento
conhecendo tratar-se de operação puramente com~rci- merca~til, com a garantia de solvência, será fator a
ai, que tem fulcro nos Arts. 191 a 220 do Código Comer- determinar um m!3nor deságio nas operações, e,
cial, ratificando, portanto, o entendimento de que se tra- como ~onseqüência, menor custo para as pequenas
ta de operação própria de uma empresa mercantil e médias empresas! r.ner~do alvo do fact~ring;

_ pela Circular nO 2.715, de 28-8-1996, foram resta- Nos países onde se pratica0 factoring, não há
belecidos pelo Banco Central os limites de crédito que qu~lque~ impedimento de natureza jurídica para que este
nossas associadas, como sociedades mercantis, desfru- seja praticado com ou sem a garantia da empresa cliente
tavam nos bancos e que foram suspensos pela Resolu- cedente, para assegurar a solvência do devedor. Neste
ção-CMN n° 2.118194 e pela Circular BC n° 2.511/94. ponto, já que estamos vivendo em um mundo globaliza-

Em assim sendo, é importante que se aproveite a do, não haveria porque não compatibilizar a nossa lei.
oportunidade para, além do factoring exportação, con- Existem decisões do Poder Judiciário e do Con-
ceituar o fomento mercantil com clareza e traçar seus selho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional,
contornos legais em legislação própria, que há muito que, ao examinarem operações de fomento mercantil
vem sendo reclamada, sobretudo em virtude da atua- com cláusula pro solvendo, de garantia de solvência
ção de pessoas inescrupulosas, que têm atuado no foram no sentido de que tal cláusula não desnaturaria
mercado sem a observância das regras características a operação de fomento mercantil e nem a tornaria
do factoring, com prejuízo da economia do País. operação típica de instituição financeira, autorizada a

O Brasil é um dos signatários da Convenção Di- funcionar pelo Banco Central.
plomática de Ottawa - Maio/88, que tratou especifica- A proposição é o colorário da prática do direito
mente do factoring. de regresso, extraído da norma do direito cambiário

Nesse sentido o UNIDROIT _ Institut Intematio- e~ que o endosso não só opera a transferência de di-
nal Pour L:Unification Ou Doit Privé, perfilhou a con- rel!o~ como também garante o pagamento de título de
c1usão de que a operação de factoring só se concre- cre?ito. _No caso do fo~ento mercantil o objeto da
tiza efetivamente se ocorrer a combinação que inclua o~nga~ao da e~~r:sa cliente é a g~rantia da solvên-
pelo menos duas das seguintes atividades: cla e nao a restltulçao do valor recebido, uma vez que,

_ exame da situação creditícia da empresa com- n~ f~mento ~ercantil, não~existe a obrigação da resti-
pradora dos produtos; t~çao as~umlda pela cede~te. q~ando faz uma opera-

_ acompanhamento comercial e das contas a çao de mutuo, consoante diSCiplinado no Código Civil.
receber e a pagar; _ Desta forma, ela~ramos substitutivo às proposi-

_ seleção de riscos; çoes em ~ela, buscando Integrar os respectivos manda-
_ cobrança' mentos, Incorporando-se as observações anteriores.

, . . . Ao contrário da proposição principal sob exame, o texto
- outros S~rvIÇOS que venham a ser soliCitados resultante debruça-se sobre as operações de fomento

pela empresa cliente' '1. ' mercantl, em geral, tratando os aspectos específicos
- suprimento de recursos. da cessão de créditos de exportação de bens e servi-



Dispõe sobre as operações de fo
mento mercantil.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N° 3.615/00

(Apenso o PL N° 3.896/00)

§ 5° A sociedade de fomento mercantil notificará
o devedor-sacado da transferência dos direitos, havi
da com o endosso.

o Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° Entende-se por fomento mercantil, para

os efeitos desta Lei:
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ços, como caso particular. Cremos que, deste modo, Art. 2° A sociedade de fomento mercantil consti-
preservar-se-ão as valiosas contribuições dos dois pro- tuir-se-á sob a forma de sociedade anônima ou socie-
jetos submetidos ao nosso exame, com reflexos positi- dade por cotas de responsabilidade limitada, e terá
vos para o setor de fomento mercantil, em particular, e por objeto social exclusivo a prática do fomento mer-
para a economia brasileira, em geral. cantil, e adotará em sua denominação social as ex-

Por todos estes motivos, votamos pela aprova- pressões ''fomento mercantil" ou ''fomento comercial".
ção dos Projetos de Lei n° 3.615, de 2000, e 3.896, de Parágrafo único - É vedado à sociedade de fo-
2000, na forma do substitutivo em anexo. mento mercantil:

É o voto, salvo melhor juízo. a) adquirir créditos de entidades integrantes da
Sala da Comissão, 27 de setembro de 2001. - administração pública direta, indireta e fundacional de

Deputado Emerson Kapaz, Relator. qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Municfpios;

b) captar recursos de terceiros no mercado ou in
termediar a negociação de tltulos públicos ou privados;

c) executar operações de natureza própria daque
las realizadas pelas instituições financeiras, que depen
dem de prévia autorização do Banco Central para funci
onar, de acordo com a Lei n° 4.595, de 31-12-1964; e

d) utilizar em sua denominação social a palavra
''banco''.

Art. 3° As receitas operacionais da sociedade
de fomento mercantil compõem-se de:

I - comissão de prestação de serviços;
11 - diferencial na aquisição de créditos;
111- outras que não conflitem com o disposto na

alínea b do artigo 2° desta lei.
Art. 4° A endossante-sacadora se responsabili

za civil e criminalmente pela veracidade, legitimidade
e legalidade do crédito cedido, respondendo pelos ví
cios redibitórios.

Art. 5° Quaisquer pessoas físicas ou jurídicas
que pratiquem negócios de fomento mercantil sem a
devida autorização para funcionar, em desrespeito
aos dispositivos da presente lei, ficam sujeitas a mui
tas de até o triplo das operações e detenção de 1 (um)
a 4 (quatro) anos, ficando a estas sujeitos, quando
pessoas jurídicas, seus diretores e administradores.

Parágrafo único - Quando, no exercício de suas
atribuições, as autoridades tomarem conhecimento
da prática deste crime, deverão oficiar ao Ministério
Público para a adoção das medidas cabíveis.

Art. 6° As sociedades de fomento mercantil já
constituídas terão o prazo de cento e oitenta dias,
contados da data de publicação desta lei, para se
adaptarem a seus preceitos.

Art. 7° Esta lei será regulamentada no prazo de
trinta dias, contados da data de sua publicação.

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua
Publicação.

Sala da Comissão, 27 de setembro de 2001. 
Deputado Emerson Kapaz, Relator.

I) a prestação continua de serviços ou de acom
panhamento do processo produtivo ou mercadológico
ou de acompanhamento de contas a receber e a pa
gar ou de seleção e avaliação das empresas clientes,
de seus sacados-clevedores ou fornecedores, conju
gadamente ou não, com a compra, à vista, total ou
parcial, com ou sem coobrigação, de créditos de em
presas resultantes de suas vendas mercantis ou de
prestação de serviços, realizadas a prazo e;

11) a realização de negócios de fomento mercantil
factoring no comércio internacional, 'atuando como
empresa comercial de exportação e de importação.

§ 1° As operações de fomento mercantil re
ger-se-ão pelas disposições pactuadas em contrato
especffico, que estabelecerá as obrigações das par
tes contratantes, obedecido o disposto nesta lei.

§ 2° São partes, no contrato de fomento mercantil:

a) a endossante-sacadora, uma pessoa jurídica;
b) a endossatária, a sociedade de fomento mer

cantil;
§ 3° As operações realizadas com títulos de cré

dito deverão conter endosso em preto.

§ 4° No caso de atuação no mercado internacio
nal a sociedade de fomento mercantil exercerá os res
pectivos direitos de registro de importação e exporta
ção.
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EMENDA N.º

01-S/01
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PROJETO DE LEI N.2 3.615/00 USO EXCLUSIVO DA COMISSÃO

ICOMISSÃO OE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

I AUTOR: DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

EMENDA ADITIVA

Acrescenta alínea "c" ao § 2º do artigo 19 do substitutivo do Relator:
"Art. 19 .

c) garantidores eventuais

JUSTIFICATIVA

Na legislação vigente e a prática utilizada nos contratos, pode ou não ser exigida
a garantia contratual, como aval ou fiança.

509 / 10 / 2001
DATA_______________---'~--}---------_--I
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EMENDA N,Q

02-S/01

Novembro de 2001

PROJETO DE LEI N,Q 3.615/00 USO EXCLUSIVO DA COMISSÃO

ICOMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

IAUTOR: DEPUTADO LÉo ALCÃNTARA

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

EMENDA MODIFICATIVA

~t}.e,r;J à Alr"eft "c" qo al1/0p 29 cio 6llbstitutivo QO A~latpr a ~~~uirll~ red~yãQ:

Art. ~t.J ••". p.". '" .",_., •.•• ",. " •. ,"1"" _ti ,.". , •••• , ••• ,.,~,1""" "" " •• , ", ••• ,. 11' " I"" ,., ••• , •••• 11 •••

~) f;txecutar operaçõe~ de f1q~l.m3Zft prá~rla daquelas rsallzadqs pelas Instlt4içoss
fil1~nceiras, caracterizaqas pela coleta, intermediação e aplicação Qa recursos da terceiros. ql.le
defendam dtl prévia autorização do Bahco Central do Brasil para funcionar, de acordo com a
J..e nQ 4.695, dê 31 da dezembro dà 1864."

JUSTIFICATIVA

. As empresas de faotortng o~ q~ais~~er outras, eteaqa cje q~$ çonstlNíqqa &QP q
forma qa 60cieqade ~nânima, poclem promovar, uma vez autoriz.act~G pela Comiss&Q QQ
Valores Mopiliárjos, a captação qe recursos via emiis;to de debêntures o,", outros papéis.

~9 t la l 2001
pATA A~'NATUF~ADO PAf\LAMENTAA
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EMENDA N.Q

03-S/01

Quinta-feira 22 59865

LTO DE LEI N.· 3.615/00
USO EXCLUSIVO DA COMISSÃO

AS

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

IAUTOR: DEPUTADO LÉo ALCÂNTARA

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se a alínea "d" do artigo 29 do substitutivo do Relator.

JUSTIFICATIVA

A supressão visa adequar o texto proposto pelo substitutivo após as modificações
propostas à alínea "c" do mesmo artigo.

~9 / ~'O / 2001
OATA, -\-__+- ----1
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EMENDA N.Q

04-S/01

PROJE..TO DE LEI N.!! 3.615/00 USO EXCLUSIVO DA COMISSÃO

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

, AUTOR:DEf'UTADO LÉO ALCÂNTARA

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

EMENDA MODIFICATIVA

D~-f?a ~Q artigo 4\1 qo su~stiNtivQ Q seQ~inte reQaç&():
"Art.•P A enqopsante-sacaetora refiPQ!Ísabiliza-se civil a crlrnlné\lmttnla pel~ ,,~rMletpQe,

I~gitimldade e legalietade do crédito cedido, respondenqq pelos vfçios recUbltórlQcs fJ pela
~olvâncla do devedor, quando oontratllalmel1te previsto."

JUSTIFICATIVA

A nova radaçijp etitá de ~corqo com os ditames da artigo '1(1 1.P73 eto Cóqjgo Civil,
cabendo, portanto. compatibilizá-lo com o artigo nQ 1.074 elo mesnlP Código, pois não há
legisla9ão que profp~ Q ctlqente. d~ rasppnEiapililar-se pela solvênçl~ QO deveqor do créqitQ.

A~SINATU ~A PO PARLAMENTAR
Qfj /10 I 2001

pATA

I---..---_.::::========:::::;:====:::::======::::=:J~=:::;;:=======~

/ V
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EMENDA N.!!

05-S/01

PROJETO DE LEI N.º 3.615/00 USO EXCLUSIVO DA COMISSÃO

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

I AUTOR: DEPUTADO LEO ALCÂNTARA

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao caput do artigo 59 do substitutivo do Relator a seguinte redação:
"Art. 51! Quaisquer pessoas trsicas ou jurídicas, incluindo diretores e administradores,

que pratiquem negócios de fomento mercantil, em desrespeito ao dispositivo da presente Lei.
ficam sujeitas a multa de até o triplo das operações e detenção de um a quatro anos."

JUSTIFICATIVA

A nova redação clarifica a extensão e visa tipificar o alcance da previsão punitiva
legal.

AS~INATUF A DO PARLAMENTAR

"-= 7
b~ /"lO /2001

DATA_______________---\__--+------------1



?9~68 Qujnla-Icjra 22 R!61~IO DA CÂMARA I~ES 12j?PUTAPQS Novemkr0 qe tOln
TI=RMO PI= Rf:Cl=aIMENTO PI= ~MENDAS Fm f~ca qo axposto, q~clcUmps acEtlar in'~a",l·

FRO~f:TO PI= I FI N° 3.plP1QQ rnenl~ ij6 c~nco emenQ~saprasentaqtta p~lo pepul~-
I. • . r • : I ~Q ~éo Alcantara. Em~n'1am06, aln'1a, Cf~a a melhor

, ~ N061ermo~ QO an11 a, Cqput, 11, QO ReQirnenlP forma qa fazê-lo éproponqo aesta egrégia Comi~s4o

InlftfnQ '1ê4 CâmarEt qos Paputados, o Senhor Presi- a aprovaçi\o eto projeto qa lei nq
~.p15/0a, com a8

qenlB Qelar!Tlifl04 ~ apertura - e qjv41gação na emendas acolh~9as. I.

Oretem qQ Pl~ qas ComlS&éles - ~e prqjlo para aprEt- Sala qa Cqrnissão, 21 qa novem~ro qe ~QA1. -
ijen.laçiio RP ~menqas ~o BupstnUljVQ, a panir qa pepu'~qo ~m~rlon f(ap"41, R~~tor.
A2-1 0-Q1 ' por Cinco 68ssoa6. Fsgotaqo ppra~, foram; _
~pralientaQaS clnQP emenetas. '" - Pftrpcer ~q CQmlasaQ

SQlq qa Comi~sftO, aqe outubro ;2001. - Apq· A Comiásão qa Fçbnoml~, Inçtústrl~ ca COITlér-
r'F~~~ ~~ Mo~rq AnctrftclG, secret~rlfl. pio, ~rn re~nião ord.in4ria real.l~a~: hoje, qprOVQH~na-
t '~FlFCE:R As f:MENDAS APRI=S~NTAPAS nimementa O ProJetQ ae hf}! ~ a.615/00 a q fI-

l AO SUaSTITLlTIVO a.696/OQ, apensaqo. p~rn .S~slltU1lvo, e "6 amanq~fi
"praserllaqas ao s~b6tltulIVP, nos termos QO pari'c~r

1- AelalQrlq 1.10 Relé\tor, Dep~tadQ r:l11ertlpn Kapqz.
Fm 27 *~ setempro qo corr~nte A09, apres~ntij- FsHveram pr~s~nles os Senhores pepl.4ta~Qs:

mo~ a eE)'Q CP/Tlissão qa Fconamia, Inq~Ellria a pp. ~érson Gapnelll, Jaques Wag~ar e ~ér~lo J3"r-
rnárcío ~q Cârnarq QOS Dep~té\qos, nosso parecer ao ros VICe P~eslqente$; Alax Canzl"nl, Alrnel~a QlIt ~e-
rrPI~to qft I-fti n° 3.616, qa ~OOQ, favor4vel ~ sHa Apro- EiU~, Anlpnlo cp Vall.e, Auguslo ~arqes, Carlllo Meras,
v~~&Q, na forrp~ qe um Su~stitullvQ. Ç~ICO SArde"".Oenlm .Ne~o, PlValQ~ S~rl-lagy: I=rnar·

. No pra~ r~gimenl"l, cinco ~mftMas foram eo~ I<ap~z, ~nlo aa(;CI, ~IV'lIQo C~nrnPãQ, Jairo Caro
I;J.p'rasenlaqas, tpetas qe autoria qo nQpre pep~taqQ ~e'ro, Joao Plzlola~l, ~o~o S'lfTlpal~, Juranqll ~uqra~,
~~o AlcArllarli\, ij6~im qispOn'1o: éo Alcãntar~1 lfql~ QUln~n, MárCIO fortes, ~an~

- Fme~etq nll 1- acrespenta alfJ1~flllp" aO pf4rá- err~no, 060flO ~qnano. RI~rqo F~rraço,YlrafllQ ~~i'
0.r~.fo ~q qp A". 111 , InstituinQo a figur~ ~p "garantictor m'lraes,Wal'1emlr ~o~, Ye'1E\ Crus1us e Zll~ ~ezerrft·
d.\(~nl4al" como parte integrante '10 contrato ~e fo.- . SE4I'4 da Comlssao, f1 .qe novempr~ qe 20Q1, :-
ma~tP merc~ntil; , p'~pu!aqo Gérson fiabrre!I" no exercfclo qa frf}~l-

'- f=men~a n° 2 - altera a redaçi\o ~a alfnea Q qo qenela.
An·. ~'\ q~torí2~nqo as .empre~~ q,a fpctorinq QU PRo..t:TO pE l-J:' ~D ~.615, pt: ~QQQ
q4alS8~er o~lras, qasde ql.le cQnstltul~~S eop 'l forrn~ (Do Sr. João Herrmann Neto)
qe socie~ade6 anônimas, a promover,. yrna vez a~'Q- . _ _
rizaqas pel~ Çomissão ete Valores MQplli~rloe, acqp- prspoe s~brQ "8 Operft9Qft8 ~" 19"
f~ção Qe recursos via ~rnl6São de Qep{mt~re6 Q~ Q~' jllenta mercantil· '. .
'rqs papéí~; , .' .

_ I=menda n° ~ - ~uJ'.lrlma q alfn~a qdo Art. ao; SUBSTITUTIVO APOTADQ ft=~A cQMlssAp
- Frneneta n° 4-altera ~ redaçãQ~o Art. 4°, com o Congresso Nacioné\1 qecreía':

A Intenç~ da ~qequá-IQ aO~ artigos ['lll 1.073 e nq . Art· 1° Fnten~e-se por fomenlQ mercantil, R~r~
1.074 qo C6qiQo Civil. pois não há legjslaçãoque pro- os ~feitos desta 1-$1: .
rpa ocaq~nle *~ respans~pllizar-~f3 pela 80lvêncict qo I) ~ prpstflçâo Contfnuél qe servlço& p~ *~ ~pom-

~eveqor 9~' cr~qilo; pétnharnanto qo proçssso proq~livo o~ m~roaqQI6QI-

- I=rnenqa n° ~ - Qé\ nOVq rad&ção AO çapuC qQ PO ou '1~ ílÇompftnhamento ~a contas f:l recaper a f'
An.po, dejxanqo-Q mais claro a llpificanqo o alcartca, paaar Q~ q~ Ei~reçQo eaVqliélçi\o qa6 empresas clien-
qét previsão p4njtiva leaal· las, de ~j:lHli sE:\cados-qeveqore& ou forneceqores,

eonjuQ~Qarnenle o~ não, com a compra, à vista, total
U- VOfQ p~ parcial. com p~ ~m coo~rigação, Q~ créditos qe

.. Oia~Je ~~~ çonsiqeraçQSS acima, ~om p'atlft n"a ampraSA~ res~llanla~ qe 6HftS vendaa mercantis P4
l~s"fICaçoefi qa~ ernel1QFi8 apresenlquas,· ficamQ~ cje pra6'aç~0 cfe serviços, realizadas a prazQ e;
planarn~nte convencidos de ql.le estas vem, q~ falo, lU ft raalizaçqo qa neQQcios qe fQmento merçan-
~pf3l1f3iço"r otaXfo qP S~pstitl.llivo que qpresenta/TlQEt til fqctQril1Q no cornérpjo inl~rnE:\clonql, ~t~ando cpmo
ftnl~rIQrmenla, ;~ . : ~/TlpresA comerei,,1 cJe .expQrtétção Qqa import~9Pa.



SUMÁRIO

PROJETO DE LEI N° 3.625/00

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMiuA
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PARECER DA COMISSÃO DE SEGURIDADE SO
CIAL E FAMíLIA

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

*PROJETO DE LEI N° 3.625-A, DE 2000
(Do Sr. Eduardo Jorge)

Institui a Lista de Remédios Essenci
ais à Preservação da Vida dos Cidadãos
de Terceira Idade e dá outras providêncj..
as; tendo parecer da Comissão de Segurj..
dade Social e Família, pela aprovação (Re
lator: Deputado Henrique Fontana).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24,11)

Projeto inicial publicado no OCO de 6-10-00

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 apresen
tadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2000. 
Eloízio Neves Guimarães, Secretário.
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§ 1° As operações de fomento mercantil re- g6cios de fomento mercantil, em desrespeito ao dispo-
ger-se-ão pelas disposições pactuadas em contrato sitivo da presente Lei, ficam sujeitas a multa de até o
específico, que estabelecerá as obrigações das par- triplo das operações e detenção de um a quatro anos.
tes contratantes, obedecido o disposto nesta lei. Parágrafo único. Quando, no exercício de suas

§ 2° São partes, no contrato de fomento mercantil: atribuições, as autoridades tomarem conhecimento
a) a endossante-sacadora, uma pessoa jurídica; d~ p~ática deste cri~e, deverã~ oficiar ao ~inistério

b) a endossatária a sociedade de fomento mer- Publico para a adoça0 das medidas cabíveis.
cantil" Art 6° As sociedaddes de fomento mercantil já

, ) t"d t . constituídas terão o prazo de cento e oitenta dias,
c ~aran I ore~ even U~IS. contados da data de publicação desta Lei, para se
§ 3 As operaçoes realizadas com títulos de cré- adaptarem a seus preceitos.

dito deverão conter endoss~ em preto... Art. r Esta lei será regulamentada no prazo de
§ 4~ No caso de atuaçao no m~rcado Int~rnaclo- trinta dias, contados da data de sua publicação.

nal a sociedade de fomento mercantil exercera os res- Art 80 Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
pectivosodirreit~s de mportação e exportaç.ão. .. blicação:

§ 5 A socledadedefom~nt~ merca~tll.notlflcar~ Plenário Profo. Roberto Campos, 21 de novem-
o devedor-sacado da transferencla dos direitos, havl- bro de 2001. _ Deputado Gerson Gabrieli, no exerci-
da com o endosso. cio da Presidencia.

Art. 2° A sociedade de fomento mercantil consti
tuir-se-á sob a forma de sociedade anônima ou socie
dade por cotas de responsabilidade limitada, e terá
por objeto social exclusivo a prática do fomento mer
cantil, e adotará em sua denominação social as ex
pressões '10mento mercantil" ou '10mento comercial".

Parágrafo único. É vedado à sociedade de fo
mento mercantil:

a) adquirir créditos de entidades integrantes da
administraçao publica direta, indireta e fundacional de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Municipios;

b) captar recursos de terceiros no mercado ou in
termediar a negociação de títulos públicos ou privados;

c) executar operações de natureza própria da
quelas realizadas pelas instituições financeiras, carac
terizadas pela coleta, intermediação e aplicação de re
cursos de terceiros, que dependem de prévia autoriza
ção do Banco Central do Brasil para funcionar, de acor
do com a Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964.

Art. 3° As receitas operacionais da sociedade de
fomento mercantil compõem-se de:

I - comissão de prestação de serviços:
11 - diferencial na aquisição de créditos;
111- outras que não conflitem com o disposto na

alínea b do artigo 2° desta lei.
Art. 4° A endossante-sacadora responsabili- .

za-se civil e criminalmente pela veracidade,legitimi
dade e legalidade do crédito cedido, respondendo pe
los vicios redibitóros e pela solvência do devedor,
quando contratualmente previsto.

Art. 5° Quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, in
cluindo diretores e administradores, que pratiquem ne-
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,- flelatório sensibilidade sopjal e, em espac;ié~1. com p~ prople·
o projato prev~ a cri&ção qa lista qe reméq!os mas sanitários qo PqflS. . .

~ssenciais pqra os Gietqdãos ~a terceirf,t Idade, ~ ~ar Esse projeto opjatjvq oferecer m~is um In~tr4-
~Iaborado nQ prazo de sessenta dias após a promLlI- mento para melhorar a6 condições qos idoso~ prft&!la-
gação da leI. A elaboração da referida lista terá o S~- Iros, que, como I~e sabe, têm passado, por Inúmeras
porte da AQência Nacional qa ViQilância Sanitáríq ea privações, vítimas de LlIl)Ç\ socleqade q~e n~p vq!orl-
~udiência qe ÓrQãos cte reRresentação de médicos e 'f.' aquelps q~a não poqem mais proquzir. que n~o
farmacêutjco&. qe entidades de qefesq dos cidadãos podem mais Qerar 14çr08. Acondição qos cj~aqÂo~ qa
~e tflrceira idq'1e e cta Fundação Of.ivaldO Cru;!. terceira jqacle em flOSSO Pq(s. reflete, lamentavelman-

~stapalecQ que 08 rpeqlcarnenlP6 asaenci~i" le as prloriqaqes de QovernantaEj, qll~ têm P6 olhos
cievel)1 ser i<1entificaqos pela qenominação gen~rlca voltados &penas parl.1 a área econômica, e ~panqo·
associada ao nome cte milrca consagrado, C\4andQ nam o campo ~QÇial, qelxanqo ll)i1hôefi de pessoa.
houver. q4e tanto suor çjaram Et Nação sem ~s CQnQíçõee p~-

prevê, ainda, que oconjunto eta in<1ústria farma- sjcas ele &Ppravivêncla.
pêutica eto Pars deve produzir ao menos um mediWl- OçresclmentQ qo n~merQ qa jqQ$QS no ~r't~i1 é
menta genérico para cacta item constante da' suprapl- ~fTIa realiqaqa 94~ qave ser enfrenlqqij em v4rjAtl
taeta lista de remédios essenciais. Ademais, exige qu~ fr~nte&, seja ~Q QftfTI~ Rf~victeRcl'\riQ, Qa asalstênci"
ps setores responsáveis pela distribuição ecomercia- 60cial ou qos sarvjÇOi qe sa~ct~·
lização de medicamentos dísponibilizem aos consu- Oq~mento qa ~~rnanqa por ct~616tência ft fiq4d~
rnidores todos os proQuto& dessa lista, no prazo cte é uma conqiç~o inerente ao própr!Q fJnveJheQirnentQ.
180 dias. Nesta etapa Qq Viqq, requer-se maili meqlcarpantoa,

ApropoeliçãO em apreciação vincula cada mftcti- ~,em geral. ctp uso çontín~o. Os gé\~to~com eate item
camento da lista a l.Ima Taxa de Referência - TA, cprn nas despesas mensQjs crescem VfJrtiginosé:\maOltt. '
pase na preço méqio praticaqo entre 1p ~e agostP a Em GontraposjçijQ, os preços não parQm ~e

31 qe etezembro de 1998. Exige, qindq,q48 as empre- crescer. Par sjnFlI. o ~ascontrole sobre 06 preços qQS
&as proetutoras apresentem pl,:,oilha de custo para medicamentos jÁ foj opjeto de váriQs ePI$ n~slft

cada nem da lista, com base nos custos qessa mps· Casa, inclusive LIma no ano passado.lnfelitrn~nle. Qli
mo perfoqo. . grandefi laboratórios continual'fl impondo 5U~~ crf3s-

Fstab~lace como da responaapilidaqa da Agên- cantes necessidades qe IHcro em qatrirnanta q~8 ~.

plft Nacional qe Vigilância Sanitária o cortroleqos rências qq maioria cJé\ pop~lqção pr~sileira, pqrticLlI~u-

preços e l:l fixaçãQ ~e seU6 valores má)(imos. pem mente qoa mais velhps.
CP/Tlo ~ avaliação de pedidos i~s~ificaqQs qe possfvftjs A~6irn, anteneta-se ql.le a iniciativa ora analisa~ft

~~mem9fl' merece ser louvada, por óferecer relevante contrípuj-
.) Parél aet lofraftiíl3s aesta leI, p'r~v& multa eMrift a çáo para os cjdaqãos qa t~rceira iqaqe. qlle passar~o
Iplerct1çãq ij rq~QI~lrnentocJQ~'prO(t4toficornercia1il't- ~ qmtar com ~ma Iist~ qoa mediCamentos essenciala
qo~ irregulQrmante e retral~çao qa empresa ~m ver· para Sua saúqa, a a~r elaporada CO/Tl participaçãq de
o~lo qa cQmuniCqção qe alc;aflce nacion~l· ~etores f~ndamenlai6 etÂ sociedé\de. ~stas /Tledio~-

Fm f,lua i~stificaUv~. qestaca a imporU\nci~ qEl mentos l~rãp seus preços estabelecjdaa com pase no
lietores efa soc1flQaQfl. como 06 qq terceira jdqqe, n_o período Refer~ncia - TA. a remete ~ Agêm:ii:l Naclo-
ficarem sujeitos àti regras 9P mercqqo para, lerem nal de Vlailâncitl Sanitári~ - ANVISA o papel Qe ~~-

iCQsW qQ~ meAic~manto8 ~Qs~nciai~ tt pr~servaç~Q feflciar télls praço~. Sem qllvida, trata-l:/e efe ~m gnm-
qe fjUq6 vlqail· ~e avqnço. ~s~~i~lll1enle por retirqr ~ 4ticaecpnôml-

N&o foram ~pres9nt~qas amenqas no pra?Q re- ça como Pa8~ para as qacisões nastq ~feq f4nQq-
glrnental. mental par~ a saúde qa nosso PPYO. .

Fsta Cornlss~o tem p-oqar terminativo ~opr~ il Mareceqestaq4e, taml:>érn, a exi~ênc!~. q~~ tll'
rnatéria. nos termos qo art. 24, 11. ~o_Ragimento Inl~r' cança os setores qe prpq4ç~o, dislrjp~ição e.comercl-
no da Câmara dos Pepj.ttaq06. alização, efe se ctlsponibilizar pelo menps ~m Olaqi~-

11 _ Voto np A~I"lqr mento genérico para cqda item qa lislq a ser criaQ~ .
., J=sta meqiqa, ie aprovaqa, permitirá requzlr ain~ft

A proposição sop qnáljse, cte autoria do il~sJra mais QS P~St06 qQS meQjcarnenlo~ parq os clqaqt:\QI
peputado ~q4arqo Jorge, pem ~ernonstrq toqá ~~~ ~a terceira IQaqe.
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Cabe ressalvar que esta proposição não rejeita ou
desconsidera a Relação Nacional de Medicamentos 
RENAME, que inclui muitos dos medicamentos de uso
contrnuo necessários para os idosos, mas que tem se
constituído, com algumas exceções, em simples refe
rência teórica para a condução da política de assistên
cia farmacêutica. Na verdade, a nova lista instituída por
este projeto de lei vem acompanhada de outros disposi
tivos que oferecem os instrumentos indispensáveis para
assegurar, na prática, os medicamentos essenciais
para os cidadãos de terceira idade.

Assim, sob a ótica desta Comissão, que tem por
base os interesses sanitários de nossa sociedade, a
proposição merece ser apoiada.

Diante do exposto, e pela relevância da matéria,
manifestamos nosso voto favorável ao PL 3.625, de
2000.

Sala da Comissão, 28 de maio de 2001. - Depu
tado Henrique Fontana, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei n° 3.625, de 2000, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Henrique Fontana.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Laura Carneiro - Presidente - José Unhares 

Ângela Guadagnin e Vicente Caropreso - Vi
ce-Presidentes; Antônio Joaquim Araújo - Ariston
Andrade - Armando Abílio - Arnaldo Faria de Sá - Car
los Mosconi - Darcísio Perondi - Dr. Rosinha - Eduardo
Barbosa - Eduardo Seabra - Elias Murad - Ení Voltolini
- Euler Ribeiro - Henrique Fontana -lIdefonço Cordeiro
- Ivan Paixão - Ivânio Guerra - Jandira Feghali - João
Caldas - Jorge Alberto - Jorge Pinheiro - José Egydio
- Lavosier Maia - Udia Quinan - Orlando Desconsi 
Orlando Fantazzíni - 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° 3.742-A, DE 2000
(Do Sr. Professor Luizinho)

Dá nova redação ao art. 320 da Lei
n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o novo Código Brasileiro de Trân
sito; tendo parecer da Comissão de Via
ção e Transportes, pela aprovação deste
e do de n° 4.629/01, apensado, com subs-

titutivo, e pela rejeição do n° 4.481/01,
apensado (Relator: Deputado Wanderley
Martins).

(Às Comissões de Viação e Transpor
tes; de Finanças e Tributação; e de Consti
tuição e Justiça e de Redação (Art. 54) 
Art. 24,11))

-Projeto inicial publicado no OCO de 14-11-00

PARECER DA COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANS
PORTES

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- termo de recebimento de emendas ao substi-

tutivo
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.742/00

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente de
terminou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 30-3-01, por cinco sessões. Esgo
tado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 6 de abril de 2001 . - Ruy
Omar Prudêncio da Silva, Secretário.

I - Relatório

Chega-nos para exame nesta Comissão de Via
ção e Transportes o Projeto de Lei n° 3.742, de 2000,
de iniciativa do Deputado Professor Luizinho, que al
tera a redação do art. 320 do Código de Trânsito Bra
sileiro, priorizando a aplicação da receita arrecadada
com a cobrança de multas de trânsito em educação
de trânsito e aquisição de equipamentos utilizados no
socorro à vítimas de acidentes de trânsito.

Na justificação, o autor argumenta ser objetivo da
proposta o aperfeiçoamento do Código Brasileiro de
Trânsito, a partir de dois elementos basilares, sensibili
zar os Poderes Executivos Estaduais e Municipais so
bre a importância da aplicação dos recursos oriundos
da cobrança de multas em educação de trânsito e não
apenas na construção de obras viárias, como também
permitir a compra de equipamentos utilizados no socor
ro às vítimas de sinistros, a exemplo de ambulâncias.





SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Altera o art. 320 da Lei n° 9.503, de
23 de setembro de 1997, para dispor so
bre a destinação da receita arrecadada
com a cobrança das multas de trânsito.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei altera o art. 320 da Lei n° 9.503,

de 23 de setembro de 1997, para dispor sobre a desti
nação da receita arrecadada com a cobrança de mui
tas de trânsito.

Art. 2° O art. 320 passa a vigorar com a seguinte
redação:

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N° 3.742, DE 2000

Altera o art. 320 da Lei n° 9.503, de
23 de setembro de 1997, para dispor so
bre a destinação da receita arrecadada
com a cobrança das multas de trânsito.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei altera o art. 320 da Lei nO 9.503,

de 23 de setembro de 1997, para dispor sobre a desti
nação da receita arrecadada com a cobrança das
multas de trânsito.

Art. 2° O art. 320 passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 320. A receita arrecadada com a cobrança
de multas de trânsito será aplicada, exclusivamente,
em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, po
liciamento, infra-estrutura de transportes, fiscalização
e educação de trânsito, obedecidos os seguintes per
centuais de destinação: (NR)"

"I - setenta por cento serão aplicados em sinali
zação, engenharia de tráfego, de campo, policiamen
to, fiscalização e educação de trânsito; (NR)"

"11- vinte e cinco por cento serão aplicados em
obras de infra-estrutura de transportes; (NR)"

"111- cinco por cento serão depositados, mensal
mente, na conta do Fundo de Segurança e Educação
de Trânsito - FUNSET -, de âmbito nacional, para apli
cação em segurança e educação de trânsito.(NR)"

"§ 1° A aplicação dos recursos prevista no inciso
I deve priorizar a Educação de trânsito e a aquisição
de equipamentos utilizados no socorro às vrtimas de
acidentes de trânsito. (NR)

"§ 2° A aplicação do percentual de que trata o inci
so 11 será mensal, proibindo-se sua acumulação. (NR)

"§ 3° No caso de devolução por deferimento
de recurso do valor arrecadado de multa processa
da, o valor a ser devolvido será descontado do
montante depositado no Funset no mês subse
qüente. (N R)"

Art. 3° Esta lei entra em vigor após decorridos
trinta dias de sua publicação oficial.

Sala da Comissão, de 2001. - Deputado Wan
derley Martins, Relator.
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cursos orçamentários e a pressão de problemas que COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
exigem pronta solução.

Desse modo, somos pela aprovação do PL nO TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

3.742/00, principal, e do segundo apenso, PL n° PROJETO DE LEI N° 3.742100
4.629/01, na forma do Substitutivo em anexo e pela (Apensados o PL n0 4.629/01)
Rejeição do primeiro apenso, PL n° 4.481/01.

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. - Nos termos do art. 119, caput, 11, do
Deputado Wanderley Martins, Relator. Regimento Interno da Câmara dos Depu

tados, o Sr. Presidente determinou a
abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresen
tação de emendas ao substitutivo ofere
cido pelo relator, a partir de 21-9-01, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não fo
ram apresentadas emendas.

Sala da Comissões, 28 de setembro de 2001. 
Ruy Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
o Projeto de Lei nO 3.742/00 e o de n° 4.629/01, apen
sado, com substitutivo, e rejeitou o de n° 4.481/01,
apensado, nos termos do parecer do relator, Deputa
do Wanderley Martins.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Philemon Rodrigues - Presidente; Ary Kara e Ma

uro Lopes - Vice-Presidentes; Chiquinho Feitosa, Duílio
Pisaneschi, Haroldo Bezerra, IIdefonço Cordeiro, Már
cio Matos, Roberto Rocha, Romeu Queiroz, Sérgio
Reis, Eliseu Resende, Paulo Gouvêa, Pedro Fernan
des, Raimundo Santos, Asdrúbal Bentes, João Henri
que, Marcelo Teixeira, Pedro Chaves, Manoel Vitório,
Telma de Souza, Albérico Filho, Almir Sá, Mário Negro
monte, Wanderley Martins e Lael Varella - titulares; e
Candinho Mattos, Carlos Dunga, Saulo Pedrosa, Milton
Barbosa, Marcos Lima, Simão Sessim, João Sampaio e
João Tota - suplentes.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001. 
Deputado Philemon Rodrigues, Presidente.
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Duílio Pisaneschi, Haroldo Bezerra, IIdefonço Cordei
ro, Márcio Matos, Roberto Rocha, Romeu Queiroz,
Sérgio Reis, Eliseu Resende, Paulo Gouvêa, Pedro
Fernandes, Raimundo Santos, Asdrúbal Bentes,
João Henrique, Marcelo Teixeira, Pedro Chaves, Ma
noel Vitório, Teima de Souza, Albérico Filho, Almir Sá,
Mário Negromonte, Wanderley Martins e Lael Varella
- titulares; e Candinho Mattos, Carlos Dunga, Saulo
Pedrosa, Milton Barbosa, Marcos Lima, Simão Ses
sim, João Sampaio e João Tota - suplentes.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001. 
Deputado Philemon Rodrigues, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 3.986-A, DE 2000
(Do Sr. Dr. Rosinha)

Dispõe sobre a notificação compul
sória dos casos de intoxicação por agrotó
xicos; tendo parecer: da Comissão de se
guridade Social e Família, pela aprovação
(Relator: Deputado Henrique Fontana).

((Às Comissões de Seguridade Social
e Família; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, 11))

'Projeto inicial publicado no OCO de 10-3-01

- 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 N° 3.986/00

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, a Sr Presidente de
terminou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas a partir de 18 de abril de 2001 ,por cinco ses
sões, não foram apresentadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2001. 
Gardene M. Ferreira de Aguiar, Secretária.

I - Relatório

O projeto de lei em tela pretende instituir a notifi
cação compulsória dos casos suspeitos ou confirma
dos de intoxicação por agrotóxicos. Estão obrigados a
cumprir o disposto, médicos e outros profissionais de
saúde no exercício de suas funções, bem como os
responsáveis pelos serviços públicos e privados de
saúde. Cometem-se aos infratores as penas previstas
na legislação em vigor.

11 - Voto do Relator

A redução do limite máximo de velocidade nas
vias é medida tecnicamente indicada quando as con
dições da via ou o tipo de ocupação de suas margens
o exigem. Por conseqüência, a retomada dos limites
máximos será possível quando as condições o permi
tirem. Com base nessas premissas irrefutáveis é que
o Código de Trânsito Brasileiro dispôs, expressamen
te, que o órgão ou entidade de trânsito rodoviário com
circunscrição sobre a via poderá regulamentar, por
meio da sinalização, velocidades superiores ou inferi
ores à estabelecidas por regra.

A questão que levou à elaboração da proposi
ção em pauta foi o fato de, aproveitando-se ~a r~u

ção repentina dos limites de velocidade, a fIscalIza
ção de trânsito agir sem prevenir os condutores sobre
essa redução, ou seja, sem a sinalização indicadora
adequada. Tal postura da fiscalização tem, evidente
mente, gerado um sem-número de autuações e muI
tas contra condutores mal informados. Resta a des
confiança, por parte de todos, se isso não caracteri
zaria uma verdadeira indústria de multas.

O Contran, em sua Resolução nO 79/98, estabele
ce que qualquer fiscalização de trânsito deverá ser indi
cada por meio de sinalização adequada. O que propõe
o presente projeto de lei é que, além disso, a redução de
velocidade na via seja sinalizada, que não serão instala
dos equipamentos eletrônicos detentores de velocidade
na faixa de 1km após a primeira sinalização indicativa
dessa redução de velocidade e que nenhum condutor
será multado nessa faixa. Consideramos que a medida
não é abusiva, ao contrário, procede, pois evita exces
sos por parte da fiscalização de trânsito. Ademais está
bem inserida no art. 61 do Código de Trânsito Brasileiro,
que trata dos limites de velocidade nas vias.

Quanto ao PL nO 4.531/01, apensado, conside
ramos que ele propõe algo que se sllperpõe, em par
te com a Resolução n° 79/98 do Contran, e em parte
com o que propõe o projeto principal. Quanto ao PL n°
3.970100, seu objetivo já encontra-se atendido pela
proposição principal.

Assim sendo, somos pela aprovação do PL n°
3.835/00 e pela rejeição do PL nO 4.531/01 e do PL n°
3.970100.

Sala da Comissão, 25 de outubro de 2001. 
Deputado José de Abreu, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
o Projeto de Lei n° 3.835/00, e rejeitou os de n's
3.970100 e 4.531/01, apensados, nos termos do pare
cer do Relator, Deputado José de Abreu.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Philernon Rodrigues - Presidente; Ary Kara e

Mauro Lopes - Vice-Presidentes; Chiquinho Feitosa,

PARECER DA COMISSÃO DE
SOCIAL E FAMrUA

SUMÁRIO

SEGURIDADE
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Nesta Comissão, coube-me, por decisão do nobre
Presidente, Deputado Antônio Cambraia, o exame de
mérito da proposição e a elaboração de Parecer.

Durante o prazo regimental, não foi oferecida
qualquer emenda ao projeto.

11- Voto do Relator

Poucas proposições que tramitam nesta Casa
carregam tão elevado grau de oportunidades quanto
o projeto de lei em tela.

A lição ministrada pelo povo brasileiro, diante de
uma crise que se desenhava ciclópica, racionando o
uso de energia elétrica além dos valores estipulados
pela administração federal, pôs à mostra, simultanea
mente, um vigoroso sentimento patriótico de nosso
povo e, de outro lado, o elevado nível de desperdício
praticado nos quatro cantos do País.

Informações oficiais dão conta de que a grande
redução no consumo deu-se, principalmente, na clas
se de consumidores residenciais.

No âmbito empresarial, o comportamento não
foi uniforme, mostrando que algumas empresas con
seguiram, sem prejuízo de suas perfomances, ex
pressiva de energia elétrica, enquanto que outras têm
dificuldades em cumprir metas estabelecidas, mercê
de má administração, desinteresse, maus projetos e,
enfim más instalações.

O projeto ora apreciado vai mais longe, alcançando
também o consumo de outras formas de energia, como
os óleos e os gases combustlveis, os carvãos, etc.

Convencido de que a implantação de comitês in
ternos, ao engajar num mesmo propósito, os mais di
ferentes níveis hierárquicos e profissionais das em
presas, acredito que, no caso presente, a criação de
comitês internos destinados à racionalização do con
sumo de energia, concorrerá não apenas para a con
secução do objetivo imediato preconizado mas, tam
bém, para instalar melhor nível de camaradagem no
seio das empresas.

Eis por que, constatando que a iniciativa do no
bre Deputado Rafael Guerra encerra mérito e que,
uma vez transformada em diploma legal, ensejará
profunda repercussão em todas as empresa que se
enquadram nos limites propostos por S. Ex" sou pela
aprovação do Projeto de Lei n° 4.751, de 2001.

Por isso e por tudo, ao proferir tal voto, espero
contar com o apoiamento dos ilustres Deputados
membros da Comissão de Minas e Energia.

Sala da Comissão, 16 de outubro de 2001. 
Deputado Paulo Feijó, Relator.

11I- Parecer da Comissão

A Comissão de Minas e Energia, em reunião or
dinária realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei n°

4.751/2001, nos termos do parecer do Relator, Depu
tado Paulo Feijó, contra os votos dos Deputados Fran
cisco Garcia, Marcos Lima e Moreira Ferreira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Salvador Zimbaldi - Presidente; Francisco Garcia e
A.ntônio Feijão - Vice-Presidentes; Airton Dipp, Antô
niO Jorge, Clementino Coelho, Gervásio Silva, Gilber
to Kassab, Ivânio Guerra, José Carlos Aleluia, José
J~nene, Juquinha, Luciano Zica, Luiz Sérgio, Marcos
lima, Moreira Ferreira, Paulo Feijó, Vadão Gomes,
João Almeida, Luiz Piauhylino, Márcio Fortes, Olím
pio Pires, Pedro Bittencourt, Raimundo Gomes de
Matos e Romel Anízio.

Sala de Comissão, 21 de novembro de 2001. 
Deputado Salvador Zimbaldi, Presidente.

*PROJETO DE LEI ~ 5.483-8, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.061/01

Altera dispositivo da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo De
creto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;
tendo pareceres dos relatores designa
dos pela Mesa em substituição às Comis
sões: de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, pela aprovação deste e
das Emendas apresentadas em Plenário
de nOs 1, 2, 3, 7, 8, 9 e 10, com substituti
vo, e pela rejeição das de nOs 4, 5 e 6 (Re
lator: Deputado José Múcio Monteiro); e
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e das Emendas
apresentadas em Plenário de nOs 1, 2, 3,
7,8,9 e 10, com substitutivo, e pela inju
ridicidade das de nOs 4, 5 e 6 (Relator:
Deputado Ney Lopes).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54))

Urgência - Art. 64, § 10 (Mensagem N°
1.061/01)

• Projeto inicia publicado no OCO de 5-10-01

SUMÁRIO

1- emendas apresentadas em Plenário (10)
11 - pareceres dos relatores designados pela
Mesa em substituição às Comissões de Traba
lho, de Administração e Serviço Público e de
Constituição e Justiça e de Redação
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EMENDA Na

uso EXCLUSIVO DA COMISsAo

PROJETO DE lEI N°

5483/2001

COMISSÃO DE

IAUTOR: CEPUTADO

TRABALHO, ADMINISTRAçAO E SERVIÇO PÚBLICO

IPARTIDO i
TEXTO/JUSTIFICACÃO

UF PÂGlNA

--'-

Art. la. O art. 618 da Consolidação das Leis do Trabalho.
aprovada pelo Decreto-Lei na 5.452. de 1a de maio de 1943.
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 618. As condições de trabalho ajustadas
mediante convenção ou acordo coletivo prevalecem
sobre o disposto em lei, desde que não contrariem a
Constituição Federal, a legislação tributária e
previdenciária, bem como as nonnas de segurança e
saúde do trabalho." (NR)

A presente emenda tem por objetivo tomar claro que as
condições de trabalho impostas mediante convenção ou acordo
coletivo de trabalho deverão necessariamente observar a
legislação tributária ou previdenciária. Obsta-se, desse modo,
qualquer interpretação do dispositivo que venha admitir a
prevalência de tais condições em detrimento da legislação
tributária e previdenciária, normas de ordem pública e de
observância compulsória a empregados e empregadores. As f~
obrigações tributárias e previdenciárias, à toda evidência, não . U .' ')

dem ser atàstadas em tàce da imposição de cláusulas (:J-
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EMENDA N°

uso EXCLUSIVO OA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N°

5483/2001

COMISSÃO DE

IAUTOR: DEPUTACO

TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

[ PARTIDO I
TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

UF pAGINA

-'-

Art. 1°. O art. 618 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943,
passa a vigorar com a seguinte redação:

'·Art. 618. As condições de trabalho ajustadas
mediante convenção ou acordo coletivo prevalecem
sobre o disposto em lei, desde que não contrariem a
Constituição Federal, a legislação tributária e
previdenciária, bem como as normas de segurança e
saúde do trabalho." (NR)

A presente emenda tem por objetivo tomar claro que as
condições de trabalho impostas mediante convenção ou acordo
coletivo de trabalho deverão necessariamente observar a
legislação tributária ou previdenciária. Obsta-se, desse modo,
qualquer interpretação do dispositivo que venha admitir a
prevalência de tais condições em detrimento da legislação
tributária e previdenciária, normas de ordem pública e de
observância compulsória a empregados e empregadores. As \.
obrigações °butárias e previdenciárias, à toda evidência, não (1'~~

podem ser fastadas em face da imposição de cláusulas 'r~"
constantes convenção ou ~lr coletivo de trabalho. I' ,~) ~fi /. . I'
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EMENDA DE PLENÁRIO:

PROJETO DE LEI N.o 5.483, DE 2001

- Dê-se ao Artigo l° do Projeto de Lei n.o 5.483, de 2001, a seguinte redação:

"Art. l° - O art. 618 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n. o 5.452, de ]0 de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 618 - As condições de trabalho ajustadas mediante convenção
ou acordo coletivo prevalecem sobre o disposto em legislação, desde
que não contrariem a Constituição Federal, a Lei n.o 7.418, de 16 de
dezembro de 1985 e as normas de segurança e saúde do
trabalho."(NR)"

Justificativa:

A proposta legislativa em tela visa modernizar as relações de
trabalhistas adequando a realidade de mercado existente no país. Contudo
deve respeitar direitos fundamentais conquistados pelos trabalhadores durante
décadas de luta, os quais devem permanecer indisponíveis e protegidos das
ações nefastas daqueles que acreditam que ao expurgar um direito de um
trabalhador irá resolver os problemas econômicos do país.

Dessa forma, a presente emenda visa resguardar o Vale-Transporte, um
direito básico concedido ao trabalhador a mais de 16 anos e que tem
demonstrado eficaz ao solucionar um grande problema social enfrentado por
todos os trabalhadores, que gastavam boa parte do salário recebido com
transporte diário de sua residência ao local de trabalho e vice-versa.
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Todos os integrantes deste processo foram e continuam sendo
beneficiados, ou seja, empregador e trabalhador, sendo que o primeiro possui
a vantagem de reduzir o absenteísmo dos empregados, assegurando a presença
nos postos de trabalho, contribuindo para a produção, e concedendo-lhes um
beneficio que não possui natureza salarial, o que certamente reduz os encargos
sociais das empresas.

Já para o trabalhador é ter a garantia do transporte diário, independente
do valor do preço da passagem, pois o gasto está limitado a 6% do seu salário
com o seu deslocamento diário, não comprometendo o seu orçamento.

Brasília, 10 de outubro de 2001.

-~._----

Deput:~~~~0A1p~RItíNNCOESA
PSDB/PR

DEPUTADO PARTIDO/ESTADO .~ ASSINATURA
~'j---;rGL PS'1) i<, - 1J. If- r~.&y ~J/'
. N ik::'T:Z-I~'j fif'r ." ~'L{ . l .' ./~r..(l..-{tJf,~\ "~ , . 'i<. !t"'" ..........,. 'L'~ ,
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Altera o dispositivo da Consolidação
das Leis do Trabalho. aprovada pelo Decreto
Lei nO 5.452. de 1° de maio de 1943.

·N°04EMENDA

Dê-se ao art. 1° do projeto a seguinte redação:

"Art. 1° O art. 618 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pejo Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de
maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 618. Se a empresa, em face de conjuntura
econômica devidamente comprovada, se encontrar em
condições que recomendem, transitoriamente, a aplicação
da medida, as condições de trabalho ajustadas mediante
convenção ou acordo coletivo prevalecerão sobre o
disposto em lei. desde que não contrariem a Constituição e
as nonnas de segurança e saúda do trabalhador.• (NR)

Sala da Comissã ,em 11 de outubro de 2001.

DY~os.upÇ-'
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Novembro de 2001

Altera o dispositivo da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto
Lei nD 5.452, de 1° de maio de 1943.

EMENDA

Dê-se ao art. 10 do projeto a seguinte redação:

il,Alt. 10 O alt. 618 da Consolidação das teis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de
maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:

"AIt. 618. As condições de trabalho ajustadas
mediante convenção ou acordo colativo prevalecem sobre o
disposto em lei, quando mais favoráveis ao trabalhador,
hipótese em que não se aplica o disposto no § 3° do alt.
614." (NR)
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PROJETO DE LEI N° 5.483, DE 2001

Quinta-feira 22 59885

Altera o dispositivo da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto
Lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943.

EMENDA

Dê-se ao art. 10 do projeto a seguinte redação:

"Art. 1° O art. 618 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de
maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 61 B. As condições de trabalho ajustadas
mediante convenção ou acordo coletivo prevalecem sobre o
disposto em lei, desde que não contrariem a Consütuiçáo
Federal, as normas de saúde e segurança do trabalho e as
demais normas destinadas à proteção do trabalhador. 11 (NR)

1,:
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EMENDA DE PLENÁRIO . _.N° j)7_

PROJETO DE LEI n° 5.483, de 2001

Novembro de 2001

- Dê-se ao Artigo l° do Projeto de Lei nO 5.483, de 2001, a seguinte
redação:

tt Arl. ]O - O art. 618 do Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei n° 5.452, de ]O de maio de 1.943, passa a vigorar com a
seguinte redação:

" Art. 618 - As condições de trabalho ajustadas mediante
convenção ou acordo coletivo prevalecem sobre o disposto em
lei. desde que não contrariem a Constituição Federal e as
nonnas de segurança e saúde do trabalho." (NR)

Parágrafo único - Não será objeto de acordo ou convenção
coletiva o beneficio regulado pela Lei nO 7.418, de 16 de
dezembro de 1985, sendo vedado a sua concessão ao
trabalhador em dinheiro ou qualquer outra forma de pagamento.

Justificativa :

o Pode Executivo ao encaminhar o projeto de lei em epígrafe alegou
que o mesmo tem o objetivo de modernizar as relações trabalhistas, sempre
privilegiando a via negociaI. Para tanto, citou alguns exemplos de melhoria
de relação, como o banco de horas, contratação a tempo parcial,
participação dos trabalhadores nos lucros e a instituição das comissões de
conciliação prévia.

Considerando a linha exposta, não podemos ignorar que devido ao
fenômeno da globalização mundial e a racionalização no processo
produtivo, muitas empresas brasileiras que tentam reduzir os seus custos
através da redução de postos de empregos, e até mesmo burlando direitos
fundamentais dos seus trabalhadores.
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Apesar de toda cautela e preocupação do Poder Executivo a cerca da
presente proposta legislativa, em resguardar os direitos dos trabalhadores
expressos na Constituição Federal, não se atentou para um direito, o qual
há muito tempo tem garantido o deslocamento diário dos trabalhadores de
suas residências até o local de trabalho e vice-versa, que é o Vale
Transporte.

Este direito concedido aos trabalhadores eliminou o grave problema
do absenteísmo nas empresas, assegurando a presença nos postos de
trabalho, não pennitindo que a produção decresça.

Por outro lado, não se deve permitir que o vale-transporte seja objeto
de negociações coletivas que estabeleçam que o mesmo possa ser
concedido em outras fonnas, como dinheiro, o que certamente o desviaria
do seu objeto principal que é garantir o transporte diário do trabalhador.

Além disso, a hipótese de pagamento do vale-transporte em dinheiro
poderia ser um estímulo ao trabalhador a gastar o valor recebido com
outras necessidades, resultando na falta de recursos para o custeio do seu
transporte diário, e conseqüentemente na falta ao trabalho, sujeito a
demissão.

Brasília-DF, 10 de outubro de 2.001

:W'~~?4:.
~. beputado MARIO NEGROMONTE

PPB/BA
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Quinta-feira 22 59889

"Altera dispositivo da Consolidação das

Leis do Trabalho, aprovada pelo

Decretode-Lei n. 5452, de 1 de maio de

1.943".

EMENDA ADITIVA

Dê-se ao artigo 10 do PL 5.483/01, que altera dispositivo da

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-L..ei n.O 5.452, de la de maio

de 1.943, a seguinte redação:

"O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° - O artigo 618 da Consolidação das Lei do
Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 5.452, de 10 de maio de 1943, passa a
vigorar com a seguinte redação:

Art. 618. As condições de trabalho ajustadas
mediante convenção ou acordo coletivo prevalecem
sobre o disposto em lei, desde que não contrariem a
Constituição Federal, as normas de segurança,
saúde, alimentação e transporte do trabalhador."

.'fCATIVA:

A proposição encaminhada pelo Poder Executivo à apreciação do
Congresso Nacional visa. em última análise, conferir "força de lei" supervenielIle à toda
'egis'~ inlra-constitucional. às decisões emanadas de acordos ou convenções realizados no
âmbito das relações entre empregados e empregadores.
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A par da questão de juridicidade desta proposição e dos inúmeros efeitos
que decorrerão da derrogação de dispositivos legais que regulamentam os direitos dos
trabalhadores, mesmo os que assegurados pela Constituição, em razão da celebração de acordos
ou convenções coletivas de trabalho, consideramos de suma importância estender a ressalva
prevista na proposição legislativa a dois aspectos que dizem respeito a conquistas incontrastáveis
do trabalhador brasileiro, quais sejam: o vale transporte e o beneficio alimentação/refeição
instituídos, respectivamente, pela Lei 0.°7.418, de 16 de dezembro de 1.985 e Lei 0.0 6.321, de
14 de abril de 1.976.

Da forma como veio o projeto de lei é de se admitir a hipótese de que,
acordos ou convenções possam transformar esses beneficios em pagamento em dinheiro,
contrariando expressamente o disposto nas citadas leis.

Assim, a presente emenda aditiva objetiva resguardar tais benefiCios do
alcance da proposição em espécie, caso venha a ser aprovada DO Congresso Nacional.

Isto porque, o pagamento desses beneficios em pecúnia trariam
COnsequenCUlS altamente danosas aos interesses dos trabalhadores e desvirtuariam,
integrahnente, o objetivos dos dois institutos legais.

As consequências seriam desastrosas e provocariam, de imediato, os
seguintes reflexos:

a) Não se garante a correção dos valores dos beneficios em
dinheiro Que serão corro1dos ao longo do tempo pela inflação
tal qual ocorreu com o salário fànúüa~

b) Incorreta destinação do beneficio. Ninguém, de sã consciência,
pode assegurar que o trabalhador venha a destinar essa quantia
à aquisição de uma refeição ou a compra de alimentos, vez Que
outras necessidades imperiosas de saúde, habitação e educação
podem induzir o trabalhador a destinar o pagamento em pecúnia
para fins distintos da alimentação ou do transporte. Isso
significa Que os trabalhadores mudariam seus hábitos
alimentares, com reflexos negativos no seu estado nutricional e
poria em risco até mesmo a suu locomoção para o trabalho,
acarretando, em ambos os casos, efeitos negativos na
produtividade do trabalhador;

c) Inviabilidade da fiscalização. É difícil imaginar, do ponto de
vista prático, que seja possível exercer a fiscalização do
cumprimento da legislação que concedeu o incentivo fiscal às
despesas realizadas com a alimentação do trabalhador, sem
falar na evasão das contribuições previdenciárias e dos
encargos sociais, com a elevação da parcela paga a tItu10 de
alimentação ou transporte na composição do salário do
trabalhador;

(" "~
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d) Desemprego. Os efeitos da substituição dos vales pelo dinheiro
e o consequente desvirtuamento de sua finalidade aumentariam
de forma incalculável os indices de desemprego pela demissão
de milhares de empregados dos setores de lanchonetes,
restaurantes, empresas fornecedoras de alimentos, empresas
administradoras dos vales e até mesmo das usuárias, em razão
do inevitável sistema de marmitas. O desemprego alcançaria,
inclusive, a agro-indústria, propagando-se por vários
seguimentos da economia, notadamente, nos de bens e serviços
que são demandados pelos setores de alimentos e transportes.
Neste particular, segundo dados da Fundação Instituto de
Administração do Estado de São Paulo, o Programa de
Alimentação do Trabalhador, isoladamente, representa
atualmente um volume de transações econômicas diretas de
cerca por de 1,7 por cento do PIB brasileiro, sendo que o
Programa atinge atualmente cerca de 10 milhões de
trabalhadores, gerando emprego e renda para mais de 300.000
famílias.

Por estas razões, parece-nos de suma importância resguardar e
preservar a conquista desses beneficios pelos trabalhadores que estão inseridas no programa de
maior alcance social do Governo Federal.

d
Sala das Sessões, 11 deo~~o de 2.001.

-' J!ec-
'- n:~I~DEOLIVElRÁ -~.

Deputado Fed;ral (~ ' __

~/ \ __/ \..-. ~_S L C/ __./ L---
" .
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PROJETO DE LEI .N° 6.483 DE 2.001

da

do

pelo

1° de

"Altera dispositivo

Consolidação das Leis

Trabalho, aprovado

Decreto-Lei nO 5.452, de

maio de 1.943".

EMENDA ADITIVA

Dê-se ao artigo 1o do Projeto de Lei nO 5.483/01, que

altera dispositivo da Consolidação das leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto

lei n° 5.452, de 1° de maio de 1.943, a seguinte redação:

"O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° - O artigo 618 da Consolidação das leis do Trabalho,

aprovado pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de 1.943,

passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 618 - As condições de trabalho ajustadas

mediante convenção ou acordo coletivo

prevalecem sobre o disposto em lei, desde que

não contrariem a Constituição Federal, as

normas de segurança e saúde do trabalho, nem

o disposto na Lei nO 6.321, de 14/4116 e na Lei nO

7.418, de 16/12185".
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o texto submetido ao Congresso Nacional, ora em apreciação

por esta Casa, propõe outorgar "força de lei" supelior à toda legislação

complementar e ordinária, às decisões oriundas de acordos e convenções

coletivas de trabalho. Excepcionou, apenas, do seu alcance as nonnas

constitucionais e as de segurança e saúde do trabalho, na legislação ordinália.

Isto significa que qualquer acordo ou convenção poderá

estabelecer o pagamento em espécie dos benefícios de transporte e alimentação

do trabalhador.

Sujeitar os trabalhadores ao risco de trocarem os vales

transporte e alimentação e/ou refeição por dinheiro significa decretar o fim dos

benefícios. As conseqüências mais sérias são a perda da qualidade da

alimentação e a falta de recursos para locomoção ao local de trabalho, sem falar

no aumento incalculável dos índices de desemprego.

Por essas razões, entendemos que é imprescindível incluir

fora do alcance dos acordos e convenções os benefícios relativos ao transporte e

à alimentação dos trabalhadores. Daí, a presente emenda que submeto à elevada

consideração dos ilustres membros desta Casa.

Sala das Sessões, em 11 de outubro de 2001.

/i
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da

do

pelo

1° de

PROJETO DE LEI N° 5.483 DE 2.001

"Altera dispositivo

Consolidação das Leis

Trabalho, aprovado

Decreto-Lei nO 5.452, de

maio de 1.943".

EMENDA ADITIVA

Dê-se ao artigo 1° do Projeto de Lei nO 5.483101, que

altera dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto

Lei nO 5.452, de 1° de maio de 1.943, a seguinte redação:

"O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° - O artigo 618 da Consolidação das Leis do Trabalho,

aprovado pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de 1.943,

passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 818 - As condlçaes de trabalho ajustadas

mediante convenção ou acordo coletivo

prevalecem sobre o disposto em lei, desde que

nAo contrariem a Constituiçio Federal, as

normas de segurança e saúde do trabalho, nem

a leglslaçio específica do Programa de

Alimentação do Trabalhador" .
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JUSTIFICATIVA:

Quinta-feira 22 59895

A presente emenda aditiva tem por objetivo corrigir omissão

verificada no texto do projeto de lei em apreço.

A proposição submetida ao Congresso Nacional ressalva do

alcance da nova redação do,artigo 618 da Consolidação das Leis do Trabalho os

dispositivos constitucionais atinentes aos direitos dos trabalhadores e as nonnas

de segurança e saúde do trabalho. Deixou, entretanto, de resguardar o beneficio

instituído pelo Programa de Alimentação do Trabalhador através da lei nO 6.321 I

de 14 de abril de 1.976.

Na verdade. não estando inserido nas ressalvas o Programa

tenderá a desaparecer, porquanto os acordos e convençoes poderão estipular que

o pagamento do benefício seja realizado em dinheiro.

Nessa hipótese. haveria, de imediato. perda da qualidade da

alimentação e, conseqUentemente. da produtividade. evasao da contribuição

previdenciária e dos encargos sociais, desemprego em massa e corrosão do valor

do beneficio pago em espécie, a exemplo do que ocorreu com o salárie>-famllia,

Assim, a fim de evitar a decretação do fim de um Programa

criado há mais de 20 (vinte) anos e que possui elevado alcance social. submeto à

consideração dos meus ilustres pares a presente emenda aditiva. que espero seja

acolhida.

sala das SessOes. em 11 de outubro de 2001.
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PARECERES AO

PROJETO DE LEI N° 5.483, DE 2001

PARECER DO RELATOR DESIGNADO
PELA MESA, EM SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO

DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO,

AO PROJETO DE LEI N° 5.483, DE 2001

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PSDB - PE.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador) Sr. Presi
dente, S,.ss e Srs. Deputados, o Projeto de Lei nO5.483,
de 2001, tem gerado manifestações de toda a socieda
de, refletindo nos membros do Congresso Nacional.

Várias delas têm sido contrárias à proposição do
Poder Executivo. Esquecem os seus autores que nossa
legislação trabalhista está totalmente defasada e inade
quada à sociedade e que se tem, agora, a oportunidade
de discutir o futuro das relações de trabalho no Brasil e
decidir o modelo que pretendemos adotar.

A Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, de ori
gem corporativista, foi inspirada na Carta dei Lavoro itali
ana. Por mais que tenha representado um avanço para
as relações trabalhistas na década de 40, está ultrapas
sada e não mais protege o trabalhador adequadamente.

O nível de desemprego é alarmante e a Justiça
do Trabalho está sobrecarregada de processos, indi
cadores que demonstram que precisamos alterar o
modelo vigente. Precisamos de uma reforma radical
da legislação.

Aproposição em análise permite que os interlocu
tores sociais disponham sobre as condições de trabalho
da maneira que lhes aprouver, ainda que de forma di
versa da prevista na legislação, mas desde que sejam
respeitados os direitos trabalhistas previstos na Consti
tuição Federal e as normas relacionadas à saúde, à se
gurançado trabalho, normas de ordem pública e, por via
de conseqüência, cogentes e inafastáveis.

São os próprios interessados, sindicatos repre
sentantes das categorias profissionais e econômicas,
que decidirão sobre as condições de trabalho. São
eles que conhecem a realidade do trabalho e da em
presa e podem melhor decid9ir sobre as cláusulas es
pecíficas que devem adotar, se assim entenderem.

As diferenças regionais no Brasil são enormes,
da mesma forma que vária são as atividades econô
micas e profissionais. Verificamos a especialização
em várias profissões e atividades que não podem
mais seguir um modelo único, inflexível.

É dificil imaginar um modelo trabalhista que
atenda a todas as demandas dos trabalhadores e em
presários. Muito menos um modelo que apresente de-

talhadamente as condições para a relação de traba
lho, não deixando margem à negociação coletiva.

A flexibilização prevista no projeto permite que a
relação de trabalho seja discutida pelos próprios inte
ressados, podendo ser modernizada e adequada à rea
lidade. Essa é uma tendência internacional, incentivada
pela Organização Internacional do Trabalho - 01T.

É óbvio que surge a discussão em torno da pre
valência de norma acordada sobre a norma imposta
pelo Estado, gerando o receio de que venham a ser
adotadas regras prejudiciais ao trabalhador. No en
tanto, esse receio não procede.

Em primeiro lugar, o projeto não dispõe sobre a
prevalência do acordado de forma ilimitada. O fato de
as partes poderem dispor sobre as condições de tra
balho de forma diversa da prevista em lei não significa
que, necessariamente, disponham de forma menos
favorável ao trabalhador.

A autonomia privada coletiva, que ganha ampli
tude nos termos deste projeto, está limitada pelos dis
positivos constitucionais e legais.

O caput do art. 7° da Constituição Federal elen
ca direitos dos trabalhadores "além de outros que vi
sem à melhoria de sua condição social", o que signifi
ca que as matérias negociadas, ainda que disponham
de forma divergente da lei, devem, sempre, contribuir
para tal melhoria, sob pena de a convenção ou acordo
coletivo serem considerados inconstitucionais e, con
seqüência, rechaçados pelo Poder Judiciário.

Além disso, convenção ou acordo coletivo devem
observar normas relativas aos princípios gerais dos
contratos, especialmente o equilíbrio das condições es
tipuladas pelas partes, pois não é aceito pelo nosso or
denamento jurídico qualquer tratativa que imponha de
veres e obrigações a apenas uma das partes. Devem
ser feitas concessões mútuas, a fim de se manter o
equilíbrio contratual. Caso contrário, a convenção ou
acordo coletivo devem ser anulados judicialmente.

Saliente-se que essas normas contratuais não
podem ser objeto de negociação, uma vez que o pro
jeto é claro no sentido de que apenas as condições de
trabalho estão sujeitas á regra da prevalência do ne
gociado sobre o legislado.

A autonomia privada coletiva, outrossim, não
pode tampouco dispor sobre normas que, de qualquer
forma, alcancem terceiros. Somente a matéria sobre a
qual tenha plena disponibilidade pode ser negociada.

Por outro lado, não acreditamos que os
sindicatos representativos da categoria profissional
renunciem a direitos em prejuízo de seus filiados.
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Considerando todos os argumentos colhidos
nos debates e nas audiências públicas de que
participamos, julgamos oportuna a apresentação de
substantivo ao projeto, adotando algumas das
emendas apresentadas, a fim de deixar claras
algumas restrições à autonomia privada coletiva.

Saliente-se que o substantivo ora apresentado é
resultado de ampla negociação, tendo sido elaborado
em conjunto com o Deputado Ney Lopes, Relator da
matéria na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, o qual o assina, também.

Em primeiro lugar, consideramos que a redação
original, em especial o termo ''prevalência'', deve ser
atterado. Preferimos que fique expresso que a lei re
gula as condições de trabalho na ausência de con
venção ou acordo coletivo.

Entendemos que essa parte do substitutivo dei
xa clara a intenção de que, casos as partes não che
guem a uma norma acordada, a lei é aplicada. Assim,
convenção ou acordo coletivo de trabalho comple
mentam a lei, pois a negociação já parte dos pressu
postos mínimos legais.

Caso os interlocutores sociais entendam que,
em virtude da sua situação fática, é conveniente dis
por sobre condições de trabalho de forma diversa da
prevista em lei, podem fazê-lo, sem ter o receio de
que o acordado os sujeitará ao pagamento de multas
administrativas.

Além disso, algumas cautelas foram incluídas
ao texto do projeto, pois o instrumento coletivo deve
representar efetivamente a manifestação da vontade
das partes, bem como devem ser respeitadas as nor
mas procedimentais relativas à elaboração e adoção
de convenção ou acordo coletivo. Decorre daí a ne
cessidade da observância do Título VI da CLT, que
dispõe sobre tais regras. O aspecto formal deve ser
respeitado para que se garanta a legitimidade e a le
galidade da negociação.

Sr. Presidente, optamos por incluir um parágrafo
único que dispõe sobre os limites da matéria a ser ne
gociada. Nos termos do substitutivo, devem ser sem
tre respeitados os direitos trabalhistas previstos na
Constituição Federal e, também, os dispostos em le
gislação complementar. A proposição, se aprovada,
terá a hierarquia de lei ordinária e, portanto, jamais
poderia autorizar que direitos trabalhistas previstos
constitucionalmente ou por lei complementar fossem
anerados mediante convenção ou acordo coletivo.

Ademais, a negociação coletiva não pode atingir
terceiros. Verificamos a preocupação de vários Depu
tados com relação a esse tópico, que foi objeto de inú
meras emendas, visando excluir da negociação as-

pectos relacionados à previdência social, tributação,
vale-transporte e Programa de Alimentação do Traba
lhador. Além de excepcionar tais matérias, incluímos
também a legislação relativa ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço. Esses conteúdos são intangíveis.

As normas de segurança e saúde do trabalho
não podem ser, como previsto no projeto original, ob
jeto de negociação, por serem de ordem pública.
Aqui, não merece qualquer reparo a iniciativa do Po
der Executivo.

Como toda inovação, ainda mais dessa magni
tude, deve passar por um período de avaliação, como
recomenda o bom senso, sugerimos que a lei a ser
aprovada tenha vigência de apenas dois anos, para
que seja testada quanto à sua eficácia social.

Na elaboração do substitutivo não foram aprovei
tadas três emendas. A Emenda n° 4 permite que ocor
ra a prevalência da matéria acordada sobre a legislada
somente em casos excepcionais, nas hipóteses de
conjuntura econômica desfavorável. O escopo do
substitutivo é estimular a negociação coletiva de forma
ampla, e não restritiva, como pretende a emenda.

Tanto a Emenda n° 5 quanto a Emenda n° 6 dis
põem que a negociação esteja restrita a normas mais
benéficas ao trabalhador, mas não permitem que se
disponha de forma diversa da lei, que é o que se pre
tende.

Diante do exposto, votamos, no mérito, nos ter
mos do substitutivo conjunto do Deputado Ney Lopes
e meu, pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.483, de
2001, e das Emendas nOs 1, 2, 3, 7, 8, 9 e 10; e pela
rejeição das Emendas nOs 4,5 e 6.

É o voto, Sr. Presidente.
Passa a ler o substitutivo.
Substitutivo ao Projeto de Lei n° 5.483, de 2001.
Altera o art. 618 da Consolidação das Leis do

Trabalho - CLT.
Diz o substitutivo:
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O art. 618 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nO 5.452, de 1° de maio de 1943, passa a vi
gorar com a seguinte redação:

"Art. 618. Na ausência de convenção
ou acordo coletivo firmados por manifesta
ção expressa da vontade das partes e ob
servadas as demais disposições do Título VI
desta Consolidação, a lei regulará as condi
ções de trabalho.

Parágrafo único. A convenção ou acor
do coletivo, respeitados os direitos trabalhis-
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tas previstos na Constituição Federal, não
podem contrariar lei complementar, as Leis

o •
n 6.321, de 14 de abril de 1976, e n° 7.418,
de 16 de dezembro de 1985, a legislação tri
butária, a previdenciária e a relativa ao Fun
do de Garantia do Tempo de Serviço 
FGTS, bem como as normas de segurança
e saúde do trabalho."

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação e tem vigência de dois
anos.

Obrigado, Sr. Presidente.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO À MESA

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

I - Relatório

O projeto de lei do Poder Executivo, que altera a
redação do art. 618 da Consolidação das Leis do Tra
balho, dispõe que as normas relativas às condições
de trabalho previstas em convenção ou acordo coleti
vo prevalecem sobre o disposto em lei, desde que
não contrariem a Constituição Federal e as normas
de segurança e saúde do trabalho.

Foram apresentadas dez emendas de Plenário
ao Projeto, a saber:

Emenda nO 1 - dispõe que a norma coletiva não
pode contrariar a legislação tributária e previdenciá
ria, além das normas de segurança e saúde do traba
lho, já previstas no projeto.

Emenda n°2 - dispõe de forma idêntica à Emen
da nO 1.

Emenda n° 3 - estabelece que não pode ser
contrariada a Lei n° 7.418, de 16 de dezembro de
1985, que "institui o vale-transporte e dá outras provi
dências".

Emenda n° 4 - dispõe que as condições de tra
balho ajustadas em convenção ou acordo coletivo so
mente prevalecem ao disposto em lei transitoriamen
te e desde que a empresa comprove condições que
recomendem a adoção de tal medida em face da con
juntura econômica.

Emenda n° 5 - estabelece que o negociado co
letivamente prevalece apenas no caso de constituir
norma mais favorável ao trabalhador, hipótese em
que não será aplicado o § 3° do art. 614, que limita a
vigência de acordo e convenção coletiva em dois
anos.

Emenda n° 6 - inclui entre as normas que não
podem ser contrariadas pela convenção ou acordo
coletivo as destinadas à proteção do trabalhador.

Emenda nO 7 - inclui o parágrafo único ao art.
618, alterado pelo projeto, dispondo que não será ob
jeto de acordo o vale-transporte, instituído pela Lei n°
7.418, de 16 de dezembro de 1985.

Emenda n° 8 - acrescenta às normas que não
podem ser contrariadas por convenção ou acordo co
letivo as relativas à alimentação e ao transporte do
trabalhador.

Emenda n° 9 - da mesma forma que a emenda
anterior, não permite que convenção ou acordo coleti
vo contrarie a Lei n°6.321, de 14 de abril de 1976, que
"dispõe sobre a dedução, do lucro tributável, para fins
de imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, do
dobro das despesas realizadas em programas de ali
mentação do trabalhador", e a Lei n° 7.418, de 16 de
dezembro de 1985, que "institui o vale-transporte e dá
outras providências.

Emenda nO 1O - estabelece que não pode ser
contrariada a legislação específica do Programa de
Alimentação do Trabalhador, além da já previstas no
projeto.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O Projeto de Lei n° 5.483, de 2001, tem gerado
manifestações de toda a sociedade, refletindo nos
membros do Congresso Nacional.

Várias delas têm sido contrárias à proposição
do Poder Executivo. Esquecem os seus autores que a
nossa legislação trabalhista está totalmente defasada
e inadequada à sociedade e que se tem,agora, a
oportunidade de discutir o futuro das relações de tra
balho no Brasil e decidir o modelo que pretendemos
adotar.

A Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, de
origem corporativista, foi inspirada na Carta dei La
voro italiana. Por mais que tenha representado um
avanço para as relações trabalhistas na década de
quarenta, está ultrapassada e não mais protege o tra
balhador adequadamente.

O nrvel de desemprego é alarmante e a Justiça
do Trabalho está sobrecarregada de processos, indi
cadores que demonstram que precisamos alterar o
modelo vigente. Precisamos de uma reforma radical
da legislação.

A proposição em análise permite que os interlo
cutores sociais disponham sobre as condições de tra
balho da maneira que lhes aprouver, ainda que de for
ma diversa da prevista na legislação, mas desde que
sejam respeitados os direitos trabalhistas previstos na
Constituição Federal e as normas relacionadas à saú-
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de e segurança do trabalho, normas de ordem pública imponha deveres e obrigações a apenas uma das
e, por via de conseqüência, cogentes e inafastáveis. partes. Devem ser feitas concessões mútuas a fim de

São os próprios interessados, sindicatos repre- se manter o equiUbrio contratual, caso contrário, a
sentantes das categorias profissionais e econômicas, c?~venção ou acordo coletivo devem ser anulados ju-
que decidirão sobre as condições de trabalho. São dlclalmente.
eles que conhecem a realidade do trabalho e da em- Saliente-se que essas normas contratuais não
presa e podem melhor decidir sobre as cláusulas es- podem ser objeto de negociação, uma vez qlle o pro-
pecíficas que devem adotar, se assim entenderem. jeto éclaro no sentido de que apenas as condições de

As diferenças regionais no Brasil são enormes, trab~lho estão sujei~as à regra da prevalência do ne-
da mesma forma que várias são as atividades econô- goclado sobre o I.eglsl~do., ._
micas e profissionais. Verificamos a especialização A autonoml~ privada coletiva, outrOSSim, nao
em várias profissões e atividades que não podem pode tampouco dispor sobr~ normas que, de qu~l-
mais seguir um modelo único inflexível. quer forma, alcancem terceiros. Somente a matéria

É difícil imaginar um ~odelo trabalhista que sobre .a qual tenham plena disponibilidade pode ser
atenda a todas as demandas dos trabalhadores e em- negOCiada, _. . .
presários. Muito menos um modelo que apresente de- Por outro !ado, nao acred.ltamo~ q~e os smdl~-
talhadamente as condições para a relação de traba- tos r~pr~sentatlvo~ da categoria ~~oflsslonal renuncl-
lho não deixando margem à negociação coletiva. em direitos em prejuízo de seus filiados.

, A flexibilização prevista no projeto permite que a Considerand~ t<>?os ~s. argumentos. ~olhidos
I - d t b -Ih . d' t'd I Ó·· t nos debates e audiênCias publicas que participamos,re açao e ra a o seja ISCU I a pe os pr pnos In e- . _. .

ressados, podendo ser modernizada e adequada à Julg.amos oportuna a apresentaçao de substitutivo ao

I'd dE' t dê . . t . n 1'1 n proJeto, adotando algumas das emendas apresenta-rea I a e. ssa e uma en nCla In emaclo a. nce - .. . _r d I o . - I t . I d Trab lho das, a fim de deixar claras algumas restrlçoes à auto-
~~ a pe a rgamzaçao n ernaclona o a - nomia privada coletiva.

. Saliente-se que o substitutivo ora apresentado é
É óbvio que surge a discussão em torno da pre- o resultado de ampla negociação, tendo sido elabora-

valência de norma acordada sobre a norma imposta do em conjunto com o Deputado Ney Lopes, relator
pelo Estado, gerando o receio que venham a ser ado- da matéria na Comissão de Constituição e Justiça e
tadas regras prejudiciais ao trabalhador. No entanto, de Redação, que o assina.
esse receio não procede.

Em primeiro lugar, consideramos que a redação
Em primeiro lugar, o projeto não dispõe sobre a original, em especial o termo "prevalência", deve ser

prevalência do acordado de forma ilimitada. O fato alterado. Preferimos que fique expresso que a lei re-
das partes poderem dispor sobre as condições de tra- gula as condições de trabalho na ausência de con-
balho de forma diversa da prevista em lei, não signifi- venção ou acordo coletivo.
ca que, necessariamente, disponham de forma me- Entendemos que essa parte do substitutivo dei-
nos favorável ao trabalhador. xa clara a intenção de que caso as partes não che-

A autonomia privada coletiva, que ganha ampli- guem a uma norma acordada, a lei é aplicada. Assim,
tude nos termos desse projeto, está limitada pelos convenção ou acordo coletivo de trabalho comple-
dispositivos constitucionais e legais mentam a lei, pois a negociação já parte dos pressu-

O caput do art. 7° da Constituição Federal elen- postos mínimos legais.
ca direitos dos trabalhadores, "além de outros que vi- Caso os interlocutores sociais entendam que,
sem à melhoria de sua condição social", o que signifi- em virtude da sua situação fática, é conveniente dis-
ca que as matérias negociadas, ainda que disponham por sobre condições de trabalho de forma diversa da
de forma divergente da lei, devem, sempre, contribuir prevista em lei, podem fazê-lo, sem ter o receio de
para tal melhoria, sob pena do convenção ou acordo que o acordado os sujeitará ao pagamento de multas
coletivo serem considerados inconstitucionais e, con- administrativas.
seqüentemente, rechaçados pelo Poder Judiciário. Além disso, algumas cautelas foram incluídas

Além disso, convenção ou acordo coletivo de- ao texto do projeto, pois o instrumento coletivo deve
vem observar normas relativas aos princípios gerais representar efetivamente a manifestação da vontade
dos contratos, especialmente o equilíbrio das condi- das partes, bem como devem ser respeitadas as nor-
ções estipuladas pelas partes, pois não é aceito pelo mas procedimentais relativas à elaboração e adoção
nosso ordenamento juridico qualquer tratativa que de convenção ou acordo coletivo. Decorre daí a ne-



SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
W 5.483, DE 2001

Altera o art. 618 da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT.

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA
MESA, EM SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE

CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO, AO
PROJETO DE LEI N° 5.483, DE 2001.

O SR. NEY LOPES (Bloco/PFL - RN. Para emi
tir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, em toda minha vivência parla
mentar, jamais vi projeto com tantas indagações in
fundadas, do ponto de vista jurídico, quanto este em
análise. Daí por que lerei o parecer também com sen
tido didático e apelando para a boa-fé daqueles que,
mesmo discordando, o façam dentro da realidade, e
não de hipóteses absurdas.

O projeto visa alterar um artigo da CLT, e não
mais do que um: o art. 618. Essa é a única alteração
pretendida. O que pretende o projeto? Flexibilizar as

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 618 da Consolidação das Leis do Tra

balho, aprovada pelo Decreto-lei n°5.452, de 1° de maio
de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 618. Na ausência de convenção
ou acordo coletivo firmados por manifesta
ção expressa da vontade das partes e ob
servadas as demais disposições do Título VI
desta Consolidação, a lei regulará as condi
ções de trabalho.

Parágrafo único. A convenção ou acor
do coletivo, respeitados os direitos trabalhis
tas previstos na Constituição Federal, não
podem contrariar lei complementar, as Leis
n° 6.321, de 14 de abril de 1976, e n° 7.418,
de 16 de dezembro de 1985, a legislação tri
butária, a previdenciária e a relativa ao Fun
do de Garantia do Tempo de Serviço 
FGTS, bem como as normas de segurança
e saúde do trabalho." (NR)

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação e tem vigência de 2 (dois) anos.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001. 
Deputado Ney Lopes, Relator da Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação. - Deputado José Mú
cio MonteiroRelator da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público.
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cessidade de observância do Título VI da CLT que Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001. -
dispõe sobre tais regras. O aspecto formal deve ser Deputado José Múcio Monteiro, Relator.
respeitado para que se garanta a legitimidade e a le
galidade da negociação.

Optamos por incluir um parágrafo único que dis
põe sobre os limites da matéria a ser negociada. Nos
termos do substitutivo devem ser sempre respeitados
os direitos trabalhistas previstos na Constituição Fe
deral e, também, os dispostos em legislação comple
mentar. A proposição, se aprovada, terá a hierarquia
de lei ordinária e, portanto, jamais poderia autorizar
que diretos trabalhistas previstos constitucionalmente
ou por lei complementar fossem alterados mediante
convenção au acordo coletivo.

Ademais, a negociação coletiva não pode atingir
terceiros. Verificamos a preocupação de vários Depu
tados com relação a esse tópico, que foi objeto de inú
meras emendas visando excluir da negociação as
pectos relacionados à Previdência Social, tributação,
vale-transporte (Lei n° 7.418, de 16 de dezembro de
1985) e Programa de Alimentação do Trabalhador 
PAT (Lei nO 6.321 ,de 14 de abril de 1976). Além de ex
cepcionar tais matérias, incluímos também a legisla
ção relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Servi
ço - FGTS. Esses conteúdos são intangíveis.

As normas de segurança e saúde do trabalho
não podem ser, como previsto no projeto original, ob
jeto de negociação, por serem de ordem pública.
Aqui, não merece qualquer reparo a iniciativa do Po
der Executivo.

Como toda inovação, ainda mais dessa magni
tude, deve passar por um período de avaliação, como
recomenda o bom senso, sugerimos que a lei a ser
aprovada tenha vigência de apenas 2 (dois) anos,
para que seja testada quanto à sua eficácia social.

Na elaboração do substitutivo não foram aprovei
tadas três emendas. A emenda nO 4 permite que ocorra
a prevalência da matéria acordada sobre a legislada
somente em casos excepcionais, nas hipóteses de
conjuntura econômica desfavorável. O escopo do
substitutivo é estimular a negociação coletiva de forma
ampla e não restritiva como pretende a emenda.

Tanto a Emenda n° 5 quanto a Emenda n° 6 dis
põem que a negociação esteja restrita a normas mais
benéficas ao trabalhador, mas não permite que se
disponha de forma diversa da lei, que é o que se pre
tende.

Diante do exposto, votamos, no mérito, nos ter
mos do substitutivo conjunto do Deputado Ney Lopes
e meu, pela aprovação do PL n° 5.483, de 2001 , das
Emendas nOs 1,2,3,7,8,9, 10; e pela rejeição das
Emendas nOs 4, 5, 6.
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relações de trabalho, permitindo que a convenção ou de interesses. Esses instrumentos são legítimos, des-
acordo coletivo disponham tão-somente sobre as de que o interesse público seja preservado.
condições de trabalho. É ampliada, portanto, a maté- A CLT, aprovada pelo Decreto-Lei na 5.452, de
ria sujeita à negociação coletiva. 1943, regula as condições de trabalho de forma bas-

Entretanto, se por um lado o projeto amplia a tante detalhada e restritiva, não restando muito a ser
matéria, de outro a restringe, a limita, porque diz ex- negociado pelas partes em benefício do trabalhador.
pressamente: "não é possível negociar Fundo de Ga- Esse rigor excessivo contribui para a informali-
rantia, não é possível negociar regra de lei comple- dade de vários aspectos do contrato de trabalho, cri-
mentar, não é possível negociar nada ligado à saúde ando um verdadeiro mercado paralelo de direitos tra-
e à segurança do trabalhador'. Portanto, trata-se de balhistas. Muitos direitos são negociados entre os in-
flexibilização feita sob limites e sob a vigilância da teressados, mas, por não haver respaldo legal, sujei-
Justiça, que, a qualquer momento, pode declarar tam as empresas a multas administrativas. No que
nula, total ou parcialmente, cláusula do acordo ou da contribui uma multa administrativa, Sr. Presidente,
convenção. para a melhoria das relações de trabalho ou para a

A flexibilização das relações de trabalho é uma melhoria social do trabalhador? Em absolutamente
tendência mundial e irreversível, defendida principal- nada.
mente pelos partidos socialistas europeus. Esse é o ca- A discussão em torno do projeto tem causado
minho que valoriza a livre vontade dos trabalhadores. muita polêmica, em especial quanto a sua constituci-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Peço ás onalidade. Em primeiro lugar, deve ser destacado que
galerias que se mantenham em silêncio para ouvir o qualquer projeto de lei, bem como qualquer conven-
orador, até para que, em outras oportunidades, sejam ção ou acordo coletivo, devem respeitar a Constitui-
franqueadas à participação de todos que queiram ção Federal, ou serão declarados inconstitucionais.
acompanhar os trabalhos da Casa. Chamo a atenção do Plenário, apelando para o

O SR. NEY LOPES - Esse é o caminho, como bom senso dos nobres Deputados, sobretudo dos
dizia, Sr. Presidente, que valoriza a livre vontade dos que, democraticamente, discordam: o norte, a orien-
trabalhadores e empregadores, na busca de melhori- tação, a bússola deste projeto é o art. 7

0
da Constitui-

as sociais. Se um acordo ou uma convenção celebra- ção Federal, que versa sobre os direitos sociais dos
da na forma proposta trouxer prejuízo ao trabalhador, trabalhadores. Diz o caput - a cabeça - do artigo 7

0
,

é nula de pleno direito. Por quê? Vou expor mais adi- que é o comando do processo:
ante e citar a regra que estipula isso. Art. 70 São direitos dos trabalhadores urbanos e

Não podemos concordar, Sr. Presidente, com a rurais, além de outros que visem á melhoria de sua
opinião dos que consideram os nossos sindicatos frá- condição social:
geis ou incapazes de defender a contento os interes- Ora, Sr. Presidente, se a Constituição diz que
ses dos trabalhadores. Essa é uma visão equivocada tais e tais direitos, todos eles preservados, defendem
e preconceituosa. Nesta Casa, inúmeros ilustres De- o trabalhador, e ainda diz que, além desses, outros,
putados são oriundos do movimento sindical, numa desde que melhorem a condição social, é claro que,
prova inconteste de organização, competência e po- se for feito acordo ou convenção coletiva de trabalho
der politico da valorosa classe trabalhadora brasileira. com cláusula em desfavor do trabalhador, ela será

Este projeto de lei é um estímulo para que os nula de pleno direito. Isso é óbvio como o sol do me-
sindicatos se fortaleçam e se adaptem às orientações io-dia. É a Constituição que o diz, e não o projeto. A
mais modernas sobre negociação coletiva, constituin- Constituição se sobrepõe a tudo, e ela diz que não
do-se em instrumento de valorização das entidades pode haver cláusula que vise à piora da condição so-
sindicais, porque não pode ser feita uma convenção dai do trabalhador. Isso está dito na Constituição, e,
ou um acordo fora do sindicato. E como se pode dizer evidentemente, o projeto não a poderia revogar.
que isso é contra o trabalhador? Portanto, Sr. Presidente., qualquer ei, convenção

Há também os que argumentam que o projeto ou acordo coletivo devem estabelecer direitos que vi-
permitirá o surgimento de fortes pressões econômi- sem à melhoria da condição social do trabalhador, sob
cas em desfavor dos trabalhadores, esquecendo-se pena de serem considerados inconstitucionais.
de que isso já ocorre. Em toda negociação coletiva, O que pode ser inconstitucional, na prática? TaI-
não só por parte dos empregadores quanto dos traba- vez o temor de muitos ilustres colegas desta Casa
Ihadores, são usadas formas de pressão em defesa seja que alguma cláusula de algum acordo desrespei-
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te regra social estabelecida em lei complementar ou Disseram, Sr: Presidente, que o projeto revoga-
direito consagrado na Constituição. Isso pode ocorrer, ria décimo terceiro salário, licença à gestante, FGTS,
mas a inconstitucionalidade será do acordo, e não da carteira profissional... Ora, respeito quem tenha dito
lei. A lei não manda que se faça isso; a lei não reco- isso de boa-fé, mas quem faz essa afirmação só em
menda nem chancela tal comportamento. A inconsti- busca de voto, de transformar o sofrimento do traba-
tucionalidade, portanto, será declarada caso a caso, Ihador num palanque eleitoral, é um criminoso contra
de forma pontual, nunca de forma genérica. os interesses do trabalhador brasileiro, porque se fos-

Nenhum direito Sr. Presidente está sendo revo- se proposta uma lei que viesse ferir conquistas do tra-
gado neste projeto. Nenhum direito! Renuncio a meu bal~ad~r.brasileiro esta Casa não a ac~lheria, s~ue~
mandato se me mostrarem umsó direito social um só a discutiria. Mas com o tempo essa deslnformaçao vai
direito dos trabalhadores revogado por este projeto. cair po~ terra, na medid.a ~m que a população ~o~~r
Em momento algum o projeto autoriza que sejam es- conheclme~to ?O s~bstltutlvo e de suas bases jundl-
tabelecidas condições de trabalho em prejuízo do tra- cas e constitucionaiS.
balhador. Na realidade, ele permite que a convenção A Constituição Federal admite expressamente a
e o acordo estabeleçam condições de trabalho alter- via negociai, n?s incisos VI,.XIII e ~~~ do art. 70

, qu~
nativas e complementares às previstas em lei ordiná- tratam respectivamente da Irr~Utlblhdade. de salán-
ria. Amplia-se, dessa forma, a matéria a ser negocia- o~' da f~culdade de c~mpensaçao de hor~~los e redu-
da, sem prejuízo nenhum para o trabalhador, sob çao de jornada e de jornada de turnos Inmterruptos
pena de nulidade. Outrossim, estabelece limites para de revezamento,
a negociação coletiva, determinando o respeito aos Aí, dizem alguns, de boa-fé, que a Constituição
direitos trabalhistas previstos na Constituição e às só admite convenção ou acordo em três hipóteses.
normas de segurança e saúde do trabalho, que são, Estão equivocados, data venia, Sr. Presidente, por-
por excelência, normas de ordem pública. que as três hipóteses citadas pela Constituição são

Não vislumbramos, em sã consciência, com as piores para o !rabalhador, co~o está sendc: pro-
toda tranqüilidade, nenhuma hipótese de inconstituci- po~to agor~ e~ São pau~~ ~ ~u s~Ja, uma reduçao de
onalidade do proj'eto j'á que ele não fere princípio ou 25 Yo do sa áno. A Con~ I UI~? diz que, nesse caso,
d"1" fi" I quando for para redUZir salano - o trabalhador se

ISpOSI IVO cons I uClo~a'. .. . prejudica pelo menos no recebimento dos valores _ ,
Esclar~o ~ue nao me refiro ao projeto onglnal, o acordo ou convenção estão autorizados. Agora, a

mas ao SUbstitUtiVO que a Casa conheceu nesta tar- Constituição não o diz quando é para melhorar, e o
de, cuja redação foi alterada para não pairar dúvida que este projeto regula são melhorias para a condi-
sobre o fato de um acordo poder revogar uma lei o ção social do trabalhador. Este projeto, em nenhum
substitutivo estabelece que acordo ou convenção for- momento vai aumentar jornada de trabalho, reduzir
malmente celebrados, respeitado o Título VI da CLT, salário ou repouso semanal remunerado, porque isso
terão força de lei ordinária - terão identidade - a fim seria um crime, uma inconseqüência que somente o
de beneficiar o trabalhador, mas não serão como a radicalismo poderia acolher, ou alguém que quisesse
Constituição ou lei complementar, porque estas ocu- enganar o povo brasileiro.
pam lugar mais alto, pela hierarquia. Portanto, nas três hipóteses em que a Constitui-

Por outro lado, urna convenção ou acordo coleti- ção diz sobre o que os acordos ou convenções po-
vo, ao estabelecerem condições de trabalho, poderão dem dispor, trata-se de dispor para pior, num momen-
ser considerados inconstitucionais se as partes inter- to de crise. Quando é para dispor dentro da regra do
pretarem a lei de forma equivocada. Pode ocorrer de art. 70

, ou seja, para melhorar a condição social do
se celebrar acordo ou convenção, e estes serem con- trabalhador, tudo se pode. Não poder seria uma in-
siderados inconstitucionais. Mas a inconstitucionali- sensatez.
dade será do instrumento, do acordo, e não da lei, A proposta representa a fundamentação legal
porque ela não manda fazer isso, nem poderia man- para que o instrumento normativo disponha sobre as
dar . Nesses casos, a parte que se julgar prejudicada condições de trabalho de forma alternativa e comple-
pode ajuizar a ação cabível. Repito: somente a inter- mentar à prevista em lei, observados os parâmetros
pretação equivocada pode gerar possível inconstitu- constitucionais. É bom que fique registrado que esta-
cionalidade - não do projeto, mas da convenção ou mos aprovando uma lei ordinária alternativa, optativa
acordo coletivo de trabalho que não respeite os Iimi- e complementar, que não revoga qualquer outra lei vi-
tes que ele estabelece. gente. Esta é uma lei sui generis no mundo jurídico



Novembro de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 22 59903

brasileiro, porque ela é alternativà, não revoga. Se o Administração e Serviço Público, para aperfeiçoar a
trabalhador quiser usá-Ia para fazer um acordo, uma técnica legislativa, bem como para aproveitar várias
convenção, ele a usa. Se não, ele usa a lei vigente. É emendas oferecidas. Inegavelmente, a matéria envol-
uma alternativa. Não há imposição, não há quebra do ve mérito constitucional, tendo em vista que, na práti-
direito, da liberdade do trabalhador. Dizer o contrário ca, o direito de trabalho está quase que completa-
é desinformação ou pura má-fé. mente constitucionalizado no art. 70

•

Almeja-se assegurar a prevalência da vontade, da Assim, a redação de nosso substitutivo não dis-
autonomia privada coletiva nas condições de trabalho põe que convenção ou acordo prevaleçam sobre a lei.
ajustadas, observadas as normas constitucionais e as Repito, o substitutivo não dispõe que convenção ou
relacionadas à segurança e à saúde do trabalho. acordo prevaleçam sobre a lei. Tal entendimento, por

Nenhuma lesão sofre o princfpio da legalidade, demais genérico, sem qualquer limite, poderia susci-
na medida em que a proposta ora em análise tem efi- tar, inclusive, questionamentos quanto à sua juridici-
cácia coercitiva de lei ordinária, prevalecendo apenas dade e constitucionalidade, Isso foi mudado. E é bom
as hipóteses de regulamentação infraconstitucional que a opinião pública brasileira saiba, porque a reda-
de mesma hierarquia. Não vai revogar lei complemen- ção inicial previa essa possibilidade, e hoje não mais.
tar, não vai revogar a Constituição, nem revoga a lei Determina, sim, o substitutivo ora em discussão,
ordinária, mas pode tomar por base um dispositivo de a prevalência das condições de trabalho ajustadas
lei ordinária e ampliá-lo, naquilo que for possível em em convenção ou acordo, desde que observados al-
favor do trabalhador. Nunca restringiria, porque seria guns limites. Quais são os limites? Os direitos sociais
uma cláusula nula. do trabalhador definidos na Constituição, as matérias

Entre as muitas regras a serem observadas, as reservadas à lei complementar, as normas de segu-
convenções e acordos coletivos devem conter, como rança e saúde do trabalho, o FGTS.
o projeto recomenda, as exigências do art. 613 da Além disso, conforme consta de várias emen-
Consolidação - como esta lei acabaria com a Conso- das, não podem ser objeto de negociação as parcelas
lidação, como dizem alguns, se manda obedecer o integrantes da remuneração do trabalhador sobre as
Capítulo VI, que regula as convenções e os acordos quais não incidam contribuições sociais.
coletivos de trabalho? Também estão excluídas as normas previden-

a) Designação dos sindicatos convenentes - ciárias e tributárias e, como já disse, o FGTS.
que a lei exige para celebrar convenção; O substitutivo prevê, ainda, que a vigência da lei

b) prazo de vigência; se~á de dois ~nos. R~~ito: a vigência da lei ~erá de
c) categorias ou classes de trabalhadores d~l~ an?s, penodo ~uflc~ente ~ara que se.avalle a sua

abrangidas... utlhzaçao ~a sua eficácia social. Se for eficaz, perma-

E f· t d I h" I" d nece; se nao for...n Im, o as aque as Ipoteses egals o art. . A • •

613 para que a convenção seja válida e não sofra de A. expenencla d_eu certo em vánas partes do
vício de nulidade. . mun~o, em ou!~as,. nao. Mas t~m~s de de~ender no

A • •• BraSil a expenenc.a da negoclaçao coletiva, reco-
A~egura-se a preval~ncla da autonom~a. pn~a- mendada pela 01T. O Brasil tem tratados firmados

d~ coletiva, da vontade dos Interloc~toresS?CI~IS (~In- com a Organização Internacional do Trabalho que re-
dlcatos ~epresentantes das ca~egonas proflsslonal~e comendam a negociação coletiva, e todos aplaudem.
econômicas), d~sde que manifestada em convençao Terá, portanto, essa flexibilização, nos termos expos-
ou acordo col~tIV~ de tr~balho. . .. tos, com a duração de apenas dois anos.

. A nego~laçao col~tlva contln~a ~ respeitar os dl- Entendemos que nos termos de nosso b tit _
reltos trabalhistas previstos constitucionalmente, as- . . _ . ' . su s. u
sim como a legislação infraconstitucional de natureza tl~o, vánas sao as hipóteses de clausulas col~tlvas
complementar ou delegada, uma vez que a pretendi- dlspon~o, de for~a c:o~~lementar, de modo diverso
da flexibilização se fará por meio de lei ordinária e so- do previsto na lei ordlnarla.
mente quando beneficiar o trabalhador. Por quê? Por- Por exemplo: 1. Parcelamento das férias em
que o art. ]O da Constituição diz que, não benefician- mais de duas vezes. O que está contra o trabalhador,
do, não melhorando a condição social do trabalhador, se ele quiser firmar um acordo para as suas férias se-
é nula qualquer cláusula de acordo ou de convenção. rem em três períodos ou em quatro semanas? Quem

Optamos por apresentar substitutivo em conjun- deve decidir é o trabalhador, Sr. Presidente. Sozinho,
to com o ilustre Deputado José Múcio Monteiro, Rela- não, mas no sindicato dele, valorizando seu sindicato
tor da matéria no âmbito da Comissão de Trabalho, de e sujeito ás regras legais.
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Se quer trinta dias, isso é inatacável. É uma
mentira dizer que o projeto reduz o período de férias,
porque férias são saúde do trabalhador, e tudo que
diga respeito à saúde é intocável neste projeto. Todo
dia se diz o contrário. É preciso que o País abra os
olhos e critique, mas o faça em função da realidade, e
não da metáfora ou, para ser mais objetivo, da menti
ra institucionalizada.

2. Registro do contrato de trabalho cm Carteira de
Trabalho e Previdência Social em prazo superior a 48
horas, em virtude do acesso difícil ao local de trabalho.
Na minha região, em área rural, Sr. Presidente, quantas
empresas agrícolas são penalizadas por muitas admi
nistrativas porque não registram o trabalhador em 48
horas, como manda a CLT? Em quê prejudica o traba
lhador se esse prazo for para 5 dias? A empresa tem
que instalar um escritório, uma estrutura no meio do
campo. Como pode prejudicá-lo, se fica claro que ele
está prestando serviço? É apenas uma lei da Era Var
gas, que dizia 48 horas porque nãó havia distâncias.
Mas hoje estamos no século XXI, embora muitos per
sistamem continuar no século passado.

3. Fixação da média das horas in itinere, perío
do despendido da residência do trabalhador até o lo
cai de trabalho, em condução fornecida pela empre
sa. Esse lapso de tempo é considerado à disposição
do empregador. O que impede que um acordo esta
beleça uma hora, uma hora e meia, de consenso,
para o período de deslocamento do trabalhador, evi
tando-se os prejuízos que o trabalhador hoje tem ao
recorrer à Justiça para pedir esse direito?

4. Alteração da jornada de trabalho, estabele
cendo o regime de 12 por 36 horas, atendendo às pe
culiaridades dos serviços prestados pela empresa.
Hoje, isso não é possível; têm que ser 10. Mas, se o
trabalhador entender que podem ser 12, com 3 dias
de descanso, em que isso o prejudica, Sr. Presiden
te? Não o prejudica, antes o ajuda.

5. Participação nos lucros com a periodicidade
maior que a de duas vezes por ano. A lei de hoje diz
que o lucro só pode ser pago duas vezes. Por que não
pagá-lo mês a mês, Sr. Presidente? Quem se opõe a
que o trabalhador tenha acesso ao lucro mês a mês,
ou bimensalmente? Quem é contra esse direito do
trabalhador é contra este projeto, que permite tal
avanço.

6. Banco de horas, instituindo a possibilidade de
compensação durante o período adequado para os
trabalhadores e a empresa.

Vários são os direitos preservados.
Já afirmaram que o projeto acabava com a prote

ção contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa. De-

sinforrnação ou má-fé, porque essa é a única hipótese,
na CLT, em que a legislação infraconstitucional é de na
tureza complementar. Uma lei ordinária não pode rever
gar urna lei complementar. Esse é o abc do Direito. Não
pode, mas se divulga que o trabalhador vai perder as
garantias do emprego, porque essa lei revoga a anterior.
Uma lei ordinária revogar urna lei complementar? Como
Sr Presidente? Que magia é essa, a não ser por uma in
verdade ou desinformação?

Dizem que o salário mínimo vai baixar. Como
baixar o salário mínimo, se a Constituição estabelece
que ele é nacionalmente unificado? E o art. 7°, inciso
IV, da Constituição Federal. Como seria possível bai
xar o salário mínimo em um acordo sem afrontar a
Constituição, Sr. Presidente? Isso não existe. O traba
lhador brasileiro precisa estar consciente de que ja
mais se pretendeu fazer isso. O que se cogita é au
mentar o salário mínimo pela negociação, nunca dimi
nuí-lo, porque seria inconstitucional. Uma lei não po
deria dispor sobre isso.

O piso salarial não está vinculado a valores mo
netários. Pela Constituição, ele está vinculado à ex
tensão e complexidade do trabalho, aspecto que não
será alterado. Será mantido. Não se toca nisso. É
constitucional.

Os trabalhadores que percebem remuneração
variável continuarão a ter a garantia de salário nunca
inferior ao mínimo. Nunca inferior - repito -, porque é
constitucional. Como uma lei vai revogar a Constitui
ção, a não ser no palanque eleitoral de quem queira
iludir a classe trabalhadora brasileira?

O décimo terceiro salário é obrigatoriamente
calculado sobre a remuneração integral, valendo a
negociação apenas para forma de pagamento. O tra
balhador vai decidir em assembléia se que receber o
décimo terceiro salário mensal ou bimensal, se quer
que a empresa o deposite numa caderneta de pou
pança mês a mês, para no fim do ano ter mais salário
do que teria pelo sistema atual. Quem vai se opor são
as empresas, porque estão pagando. anualmente
esse salário e não o quererão fazer, uma vez que vão
empatar capital de giro. Quem é contra essa lei está
defendendo as empresas, não os trabalhadores, pois
está impedindo que elas paguem ou antecipem o dé
cimo terceiro salário. A lei atual não permite, mas o
projeto torna possível que isso seja negociado.

A remuneração do trabalho noturno superior à
do diurno é direito intocável, sendo a proteção do tra
balho noturno e suas restrições uma norma de saúde
e segurança do trabalhador.



I - Relatório

A proposição encaminhada pelo Poder Executi
vo tem por escopo, ao alterar o art. 618 da Consolida
ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO À MESA

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA DE REDAÇÃO
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É igualmente intocável o repouso semanal re- n05.452,de1°demaiode1943,permitirquenegocia-
munerado, que configura norma que visa à defesa da ção ou acordo coletivo, com prevalência sobre a lei,
saúde do trabalhador. Nisso não se toca. possam estabelecer condições de trabalho, desde

O adicional da remuneração de horas extras que não contrariem a Constituição Federal e as nor-
continua a ser de, no mlnimo, 50% acima da hora nor- mas de segurança e saúde do trabalho".
mal de trabalho. Está na Constituição. Como uma lei Foram recebidas 10 (dez) emendas, a saber:

pode revogar? Emenda n° 1 - dispõe que a norma coletiva não
O perlodo de férias constitui norma de seguran- pode contrariar a legislação tributária e previdenciá-

ça e saúde do trabalho. Ainda que exista a hipótese ria, além das normas de segurança e saúde do traba-
de ela ser dividida em maior número de vezes, não lho, já previstas no projeto.
pode ser reduzido o ~erlodo de gozo hoje vigente, Emenda n° 2 - dispõe de forma idêntica à emen-
porque é norma de saude do trabalhador. da nO 1.

A estabilidade da gestante, bem como a licen- E d ° 3 t b I - d. _ .. . men a n - es a e ece que nao po e ser
ça-matermdade, estao constitucionalmente garantl- t' d L' ° 7418 d 16 d d b d. . con rarla a a el n . ,e e ezem ro e

~:~ç~e:~~d~ ~:;g~a~:n~~~~i:~C~ ';;c~:,e~t~ã~a~~ ~~85: q~e "institui o vale-transporte e dá outras provi-

empregador - restando, assim, fora do âmbito da ne- nClas .
gociação. Nem que se quisesse seria possível nego- Emenda n° 4 - dispõe que as condições de tra-
ciar uma obrigação que não é do empregador, mas da balho ajustadas em convenç~oou acordo.coleti~o ~o-

Previdência. Como se diz, então, que a lei quer tirar a mente prevalecem sobre o disposto em lei transltOrla-
licença-maternidade? É desinformação ou má-fé. mente e desde que a empresa comprove condições

Saliente-se que apenas listamos exemplificada- que. recomende~ a.adoção de tal medida em face da
mente os direitos que podem ou não ser negociados conjuntura economlca.
de forma alternativa à prevista em lei, o que deixa pa- Emenda n° 5 - estabelece que o negociado co-
tente a inexistência de injuridicidade no projeto. letivamente prevalece apenas no caso de constituir

Para elaboração do substitutivo conjunto aco- norma mais favorável ao trabalhador, hipótese em
Ihemos as Emendas nOs 1 2 3 7 8 9 10.' que não será aplicado o § 30 do art. 614, que limita a

A Emenda n° 4 não a~r~s~nt~ ~ r~quisito de juri- vigência de acordo e convenção coletiva em dois

dicidade, urna vez que dispõe sobre condições ex- anos.
cepcionais que, atualmente, já autorizam a negocia- Emenda n° 6 - inclui entre as normas que não
ção coletiva. As Emenda nos 5 e 6 representam um podem ser contrariadas pelo convenção ou acordo
bis in idem, pois a legislação vigente já permite a ne- coletivo as destinadas à proteção do trabalhador.
gociação de normas mais benéficas. Emenda n° 7 - inclui o parágrafo único ao art.

Diante do exposto, Sr. Presidente, votamos pela 618, alterado pelo projeto, dispondo que não será ob-
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legisla- jeto de acordo o vale-transporte, institui, do pela Lei na
tiva, nos termos do substitutivo apresentado. 7.418, de 16 de dezembro de 1985.

Elaborei, juntamente com o ilustre Deputado Emenda na 8 - acrescenta às normas que não
José Múcio Monteiro, substitutivo que será levado à podem ser contrariadas por convenção ou acordo co-
Mesa, que altera a redação inicial do PL na 5.483, de letivo as relativas à alimentação e ao transporte do
2001, e acolhe as Emendas nos 1,2,3,7,8,9, 10; e trabalhador.
somos pela injuridicidade das Emendas nas 4, 5 e 6. Emenda na 9 - da mesma forma que a emenda

Este é o parecer. anterior, não permite que convenção ou acordo coleti
vo contrarie a Lei n06.321, de 14 de abril de 1976, que
"dispõe sobre a dedução, do lucro tributável, para fins
de imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, do
dobro das despesas realizadas em programas de ali
mentação do trabalhador', e a Lei n° 7.418, de 16 de
dezembro de 1985, que "institui o vale-transporte e dá
outras providências".

Emenda n° 1O - estabelece que não pode ser
contrariada a legislação especifica do Programa de



11 - Voto do Relator

O projeto em analise pretende flexibilizar as re
lações de trabalho, permitindo que convenção ou
acordo coletivo disponham sobre as condições de tra
balho. É ampliada, portanto, a matéria sujeita à nego
ciação coletiva.

A flexibilização das relações de trabalho é uma
tendência mundial e irreversível defendida, inclusive,
pelos partidos socialistas europeus. Esse é o cami
nho que valoriza a livre vontade dos trabalhadores e
empregadores, na busca de melhorias sociais.

A Organização Internacional do Trabalho - OIT,
em todas as suas convenções e recomendações,
sempre incentivou a negociação coletiva.

Não podemos concordar com a opinião dos que
consideram os nossos sindicatos frágeis ou incapa
zes de defender a contento o interesses dos trabalha
dores. Isso é uma visão equivocada e preconceituosa.
Nesta Casa, inúmeros Deputados são oriundos do
movimento sindical, numa prova inconteste de organi
zação, competência e poder politico da valorosa clas
se trabalhadora brasileira.

Este projeto de lei é um estimulo para que os
sindicatos se adequem às orientações mais moder
nas sobre negociação coletiva, constituindo-se em
instrumento de valorização das entidades sindicais.

Há também os que argumentam que o projeto
permitirá o surgimento de fortes pressões em desfa
vor dos trabalhadores, esquecendo-se que isso já
ocorre. Em toda negociação coletiva, não só por parte
dos empregadores quanto dos trabalhadores, são
usadas formas de pressão em defesa de interesses.
Esses instrumentos são legítimos, desde que o inte
resse público seja preservado.

A Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943, regula as condições de trabalho de forma bas
tante detalhada e restritiva, não restando muito a ser
negociado pelas partes.

Esse rigor excessivo contribui para a informali
dade de vários aspectos do contrato de trabalho, cri
ando um verdadeiro mercado paralelo de direitos tra-
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Alimentação do Trabalhador, além das já previstas no balhistas. Muitos direitos são negociados entre os in-
projeto. teressados, mas por não haver respaldo legal, sujei-

O projeto em apreço tramita em regime de ur- tam as empresas a multas administrativas. No que
gência constitucional, tendo sido distribuído, conco- isso contribui para a melhoria das relações de traba-
mitantemente, à Comissão de Trabalho, de Adminis- lho? Absolutamente nada.
tração e Serviço Público e à Comissão de Constitui- A discussão em torno do projeto tem causado
ção e Justiça e de Redação. muita polêmica, em especial quanto à sua constituci-

É o relatório. onalidade. Em primeiro lugar, deve ser destacado que
qualquer projeto de lei, bem como qualquer conven
ção ou acordo coletivo, devem respeitar a Constitui
ção Federal, ou serão declarados inconstitucionais.

O caput do art. 7° da Constituição Federal as-
sim dispõe: .

"Art 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais além de outros que visem á melhoria de sua
condição social: "(grifo nosso)

Portanto, qualquer lei, convenção ou acordo co
letivo devem estabelecer direitos que visem à melho
ria da condição social do trabalhador, sob pena de se
rem considerados inconstitucionais.

Nenhum direito está revogado. O projeto em
análise, em momento algum, autoriza que sejam es
tabelecidas condições de trabalho em prejuízo do tra
balhador. Na realidade, ele permite que a convenção
e o acordo coletivo estabeleçam condições de traba
lho alternativas e complementares às previstas em lei
ordinária. Amplia-se, dessa forma, a matéria a ser ne
gociada, sem prejuízos para o trabalhador. Outros
sim, estabelece limites para a negociação coletiva,
determinando o respeito aos direitos trabalhistas pre
vistos na Constituição Federal e ás normas de segu
rança e saúde do trabalho, que são, por excelência,
normas de ordem pública.

Não vislumbramos qualquer hipótese de incons
titucionalidade do projeto, já que não fere nenhum
princípio ou dispositivo constitucional. É possível, por
outro lado, que convenção ou acordo coletivo ao esta
belecerem as condições de trabalho, venham a ser
considerados inconstitucionais pela interpretação
equivocada que as partes fizerem da lei. Nesse casos
específicos, a parte que se julgar prejudicada pode
ajuizar a ação judicial cabível.

Repita-se que somente a interpretação equivo
cada do projeto pode gerar possível inconstitucionali
dade, não do projeto, remarque-se, mas de conven
ção ou acordo coletivo de trabalho que não respeite
os limites por ele delineados.

A Constituição Federal expressamente admite a
via negociaI. Saliente-se que os incisos VI, XIII e XIV
do art. 7° permitem, inclusive, que convenção ou acor
do coletivo disponham sobre direitos constitucional-
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mente garantidos. Tais direitos se referem, respectiva- Assegura-se a prevalência da autonomia priva-
mente, à irredutível idade de salário, faculdade de da coletiva, da vontade dos interlocutores sociais (sin-
compensação de horários e redução de jornada, e jor- dicatos representantes das categorias profissionais e
nada para turnos ininterruptos de revezamento. econômicas), desde que manifestada em convenção

Isso não invalida que, além das situações ex- ou acordo coletivo de trabalho,
postas, a jurisprudência e a legislação infraconstituci- A negociação coletiva continua a respeitar os di-
onal ordinária assegurem às partes, nas convenções reitos trabalhistas previstos constitucionalmente, as-
e acordos coletivos de trabalho, o livre arbítrio para sim como a legislação infraconstitucional de natureza
ajuste de condições especiais de trabalho, desde que complementar ou delegada, uma vez que a pretendi-
não contrariem os direitos sociais estabelecidos na da flexibilização se fará por meio de lei ordinária.
Carta Magna. Ressalte-se que qualquer lesão de direito que

A proposta representa a fundamentação legal eventualmente venha a ocorrer, em virtude de cláusu-
para que o instrumento normativo disponha sobre as la contratual, está sujeita ao controle do Poder Judi-
condições de trabalho de forma altemativa e comple- ciário que, certamente, reparará o dano, se for o caso.
mentar à prevista em lei, observados sempre os parâ- Isso é uma garantia constitucional prevista no art. 5°,
metros constitucionais É bom que fique registrado inciso XXXV.
que ~stamos aprovando uma Lei ~rdinária alternativa, Optamos, no entanto, por apresentar substituti-
optatlv~ e c.om~len:'entar, que nao revoga qualquer vo em conjunto com o Ilustre Deputado José Múcio
outra lei ordmána vigente. Monteiro, Relator da matéria em âmbito de Comissão

Almeja-se assegurar a prevalência da vontade, da de Trabalho, de Administração e Serviço Público, para
autonomia privada coletiva, nas condições de trabalho aperfeiçoar a técnica legislativa, bem corno para apro-
ajustadas, observadas as normas constitucionais e as veitar várias emendas oferecidas. Inegavelmente, a
relacionadas à segurança e saúde do trabalho. matéria envolve mérito constitucional, tendo em vista

Nenhuma lesão sofre o princípio da legalidade, que, na prática, o direito do trabalho está quase que
na medida em que a proposta ora em análise tem efi- completamente constitucionalizado no art 7°.
cáci~ c?ercitiva de lei ordinária, ~re~alecendo. ap~nas Assim, a redação de nosso substitutivo não dis-
as hlpotese~ de r~gulament~çao mfr~constítUClonal põe que convenção ou acordo coletivo prevaleçam
de m~sma hierarqUia:..AdemaiS, a legahd~de forn:'al e sobre a lei. Tal entendimento, por demais genérico,
matenal das co~venç?es e a,cordos coletiVOS esta. a~- sem qualquer limite, poderia suscitar, inclusive, ques-
segurada pela VigênCia do Titulo VI da CLT, que dlSCI- tionamentos quanto á sua juridicidade e constitucio-
plina a matéria e permanece intocável. nalidade.

En~e as muitas regras. a serem observadas, as Determina a prevalência das condições de tra-
convençoes e acordos coletiVOS devem conter, como balho ajustadas em convenção ou acordo coletivo,
estabelece ~ art. ~13 da C~T: . desde que observados alguns limites: os direitos soci-

~) ?eslgnaçao dos Sindicatos convenentes ou ais definidos na Constituição Federal, as matérias re-
dos smdlcatos e empresas acordantes; servadas à lei complementar e as normas de segu-

b) prazo de vigência; rança e saúde do trabalho.
c) categorias ou classes de trabalhadores Além disso, conforme constam de várias emen-

abrangidas pelos respectivos dispositivos; das, não podem ser objeto de negociação as parcelas
d) condições ajustadas para reger as relações integrantes da remuneração do trabalhador sobre as

individuais de trabalho durante sua vigência; quais não incidam contribuições sociais, incluindo,
e) normas para a conciliação das divergências portanto, o vale-transporte e o Programa de Alimenta-

surgidas entre os convenentes por motivo da aplica- ção do Trabalhador - PAT.
ção de seus dispositivos; Também estão excluídas as normas previden-

f) disposições sobre o processo de sua prorroga- ciárias e tributárias, bem como a legislação relativa ao
ção e de revisão total ou parcial de seus dispositivos; Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

g) direitos edeveres dos empregados e empresas; O substitutivo prevê, ainda, que a vigência da lei
h) penalidades para os sindicatos convenentes, será de dois anos, período suficiente para que se ava-

os empregados e as empresas em caso de violação Iie a sua utilização e, portanto, sua eficácia social.
de seus dispositivos; Entendemos que, nos termos de nosso substitu-

i) celebração por escrito. tivo, várias são as hipóteses de cláusulas coletivas



DISTRIBUiÇÃO DE PROJETO

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

51 B Legislatura - 3B Sessão Legislativa

O Deputado Walfrido Mares Guia, Presidente
Desta Comissão, fez a seguinte

DISTRIBUiÇÃO N° 21/2001

Em 21-11-2001

Ao Deputado AGNELO QUEIROZ

Projeto de Lei n° 4.668/01 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "estabelece estágio obrigatório remu
nerado como condição para a concessão do diploma
de médico e o exercício profissional da Medicina."
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disporem de forma diversa à prevista em lei ordinária, 9. O adicional da remuneração de horas extras
por exemplo: continua a ser de, no mínimo, 50% acima da hora nor-

1. Parcelamento das férias em mais de duas vezes; mal de trabalho;

2. Registro do contrato de trabalho em Carteira 10.0 perlodo de férias constítui norma de segu-
de Trabalho e Previdência Social - CTPS em prazo rança e saúde do trabalho, ainda que exista a hipóte-
superior a 48 horas em virtude do acesso diffcil ao 10- se de ser dividida em maior número, não podendo ser
cal de trabalho; reduzido o perlodo de gozo hoje vigente;

, 3. Fixaçã? da médi~ ?a~ horas in itinere. - ~e- 11. A estabilidade da gestante, bem como a li-
nodo despendido da reslden_cla do tr~balhadorate o cença maternidade estão constitucionalmente garan-
local de trabalho, em cond~çaof~rneclda pe~a empr_e- tidas, devendo ser salientado que o pagamento da li-
sa. Esse lapso ~e tempo e considerado à dlsposlçao cença está a cargo da Previdência Social e não do

do empregador~ . empregador, e, assim, fora do âmbito da negociação.
4. Alteraçao da Jornada de trabalho estabele-. .... .

cendo o regime de 12 x 36 horas, por exemplo, aten- Sahente~s~ que apenas hstam~s exemphflc~tl-
dendo ás peculiaridades dos serviços prestados pela vamente os direitos que podem ou nao ser negocla-
empresa; dos de for~a ~Ite_rna"ivaà.p~e~i~t~em lei, o qu~ deixa

5. Participação nos lucros com a periodicidade patente a Inexlstencla de Injundlcldade no proJeto.

maior que a de duas vezes por ano; Para a ela~ração de nosso subs~tutivoconjun-
6. Banco de horas, instituindo a possibilidade de to, foram aproveitadas a emendas de n s 1, 2, 3, 7, 8,

compensação durante o perlodo adequado para os 9,10.
trabalhadores e a empresa. A Emenda n° 4 não apresenta o requisito neces-

Vários são os direitos que estão preserva- sário de juridicidade uma vez que dispõe sobre condi-
dos e, a título ilustrativo, citamos alguns: ções excepcionais que, atualmente, já autorizam a

1. Figuras de dispensa arbitrária ou sem justa negociação coletiva. As emendas nOs 5 e 6 represen-
causa são mantidas, pois somente podem ser altera- tam bis in idem, pois a legislação vigente já permíte a
das por lei complementar (art. 7°, inciso I). O vigente negociação de normas mais benéficas.
art. 482, da CLT, que elenca as hipóteses caracteriza- Diante do exposto votamos pela constitucionali-
doras de justa causa para despedimento, a nosso juí- dade, juridicidade e boa técnica legislativa, nos ter-
zo, não pode ser alterado, já que tem status de lei mos do substitutivo apresentado em conjunto com o
complementar; Ilustre Deputado José Múcio Monteiro, do PL n°

2. A legislação relativa ao FGTS é exclulda da 5.483 de 2001 e das emendas n° 1 2 3 7 8 9 10' e
hipóteses de negociação; pela i~juridicid~dedas emendas d~ n~4' 5' e 6.' ,

3. Inciso IV da Constituição Federal, sendo im- . _ '
posslvel reduzi-lo sem afronta irreparável ao texto Sala da Comlssao, 21 de novembro de 2001.-
constitucional; Deputado Ney Lopes, Relator.

4. O piso salarial não está vinculado a valores
monetários, mas aos princlpios constitucionais da ex
tensão e complexidade do trabalho, aspecto que não
será alterado;

5. Os trabalhadores que percebem remunera
ção variável continuarão a ter garantia de salário,
nunca inferior ao mlnimo constitucional;

6. O décimo terceiro salário é obrigatoriamente
calculado sobre a remuneração integral, valendo a
negociação apenas para a forma de pagamento;

7. A remuneração do trabalho noturno superior à
do diurno é direito intocável, sendo a proteção do tra
balho noturno e suas restrições normas relacionadas
à saúde e segurança do trabalhador;

8. É inatingível o repouso semanal remunerado,
que configura norma que visa a proteção da saúde do
trabalhador;
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Projeto de Lei n°5.341 /01 - do Sr. João Eduardo
Dado - que "altera a redação do inciso IV, do art. 62,
da lei n° 9.615, de 24 de março de 1998."

Ao Deputado ÁTILA LIRA
Projeto de Lei n° 4.338/01 - do Sr. Paes Landim

- que "denomina Presidente Juscelino Kubitschek a
rodovia BR-20, Brasnia - Fortaleza." (Apensado: PL
nO 4.775/2001).

Ao Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA
Projeto de Lei n° 5.197/01 - do Sr. Avenzoar

Arruda - que "altera o art. 56 da Lei 9.394. de 20 de
dezembro de 1996, e revoga a Lei 9.192, de21 de de
zembro de 1995." (Apensado: PL N° 5.320/2001)

Ao Deputado COSTA FERREIRA
Projeto de Lei nO 5.150/01 - do Sr. Salvador Zim

baldi - que "Institui o dia 27 de setembro de cada ano
como "Dia Nacional dos Vicentinos".

Ao Deputado DINO FERNANDES
Projeto de Lei n° 5.221/01 - do Sr. Paulo Rocha

- que "altera o § 1° do art. 48 da Lei 9.394, de 20 de
dezembro de 1996."

À Deputada ESTHER GROSSI
Projeto de Lei nO 5.130/01 do Sr, Elias Murad

que ''torna obrigatório o uso do café como alimento
básico na merenda escolar."

Ao Deputado GASTÃO VIEIRA
Projeto de Lei n°2.453/00 - do Sr. Robério Araú

jo - que "acrescenta inciso IV ao § 2° do art. 13 da Lei
n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, que "altera a le
gislação do imposto de renda das pessoas jurfdicas,
bem como da contribuição social sobre o lucro Ifqui
do, e dá outras providências", e inciso VII ao art. 12 da
Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que "altera
a legislação do imposto de renda das pessoas ffsicas
e dá outras providências":'

A Deputada IARA BERNARDI
Projeto de Lei nO 5.246/01 - do Sr. Bispo Rodri

gues - que "dispõe sobre a inclusão da questão da
"violência contra a mulher" como parte dos temas
transversais integrantes dos parâmetros curriculares
nacionais. "

Ao Deputado IVAN PAIXÃO
Projeto de Lei n° 5.292/01 - do Sr. Fernando

Ferro - que "declara o dia 26 de janeiro data histórica
significativa e integrante do calendário naciona!:'
(Apensado: PL N° 5.326/2001)

Ao Deputado JOÃO MATOS
Projeto de Lei n° 4.59O-A/01 - do Sr. Antônio Car

los Konder Reis - que "dá ao Aeroporto de Navegantes,
no Estado de Santa Catarina, a denominação de "Aero
porto de Navegantes - Ministro Victor Konder":'

Ao Deputado JOEL DE HOLLANDA
Projeto de Lei nO 5.324/01 - do Sr. Chico Sardelli

- que "institui o dia 12 de setembro como o Dia do
Presidente da República, e dá outras providências."

Ao Deputado LUIS BARBOSA
Projeto de Lei n° 4.409-A/01 - do Sr. Julio Se

meghini - que "institui o Dia Nacional do Deficiente
Auditivo e do Surdo."

À Deputada MARISA SERRANO
Projeto de Lei nO 5.239/01 - do Sr. Luiz Carlos

Hauly - que "altera o art. 25 da Lei n° 8.313, de 23 de
dezembro de 1991, que "Restabelece princfpios da
Lei 7.505, de 2 de julho de 1986, institui o Programa
Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC e dá provi
dências", estabelecendo obrigações aos projetos cul
turais relacionados com a produção cinematográfica
e as artes cênicas."

A Deputada MIRIAM REIO

Projeto de Lei na 4.056-A/01 - do Sr. Djalma
Paes - que "obrigatoriedade de exame preventivo de
acuidade auditiva nos alunos matriculados na 1a série
de estabelecimentos de ensino fundamental."

Projeto de Lei na 5.387/01 - da Sra. Nair Xavier
Lobo - que "dispõe sobre a leitura da Bfblia nos esta
belecimentos de ensino fundamental:'

Ao Deputado NELSON MARCHEZAN
Projeto de Lei na 2.025-A/99 - do Sr. Pedro Cel

so - que "destina cinco por cento do lucro operacional
das empresas que especifica para o financiamento de
obra cinematográfica brasileira de produção indepen
dente e dá outras providências:'

Ao Deputado NELO RODOLFO
Projeto de Lei na 5.300/01 - do Sr. Álvaro Dias 

(PLS N° 94/2001) - que "institui o Dia Nacional do Ci
entista Social e dá outras providências."

Ao Deputado OSVALDO BIOLCHI
Projeto de Lei n° 5.274/01 - do Sr. Pompeo de

Mattos - que "institui o Programa de Refinanciamento
do Crédito Educativo - RECREDUC."

Ao Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS
Projeto de Lei na 5.565/01 - do Sr. Lúcio

Alcântara - (PLS N° 187/2001) - que "denomina
"Barragem Padre Cícero" a Barragem do Casta
nhão, no Estado do Ceará".

Ao Deputado WOLNEY QUEIROZ
Projeto de Lei na 3.343/00 - do Sr. Dr. Hélio - que

"acrescenta parágrafos aos arts. 50 e 91 da Lei nO
9.615, de 24 de março de 1998, que "Institui normas ge
rais sobre desporto e dá outras providências"."

- Carla Rodrigues de Medeiros Tavares, Se
cretária.
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DESIGNAÇÕES

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

51 8 LEGISLATURA - 38 SESSÃO LEGISLATIVA

O PRESIDENTE DESSA COMISSÃO,
DEPUTADO JORGE TADEU MUDALEN, FEZ A
SEGUINTE DESIGNAÇÃO DE RELATORIA NESTA
DATA:

Designação

Em 21-11-01
FELlX MENDONÇA
Projeto de Lei n° 753/99 - do Sr. Miro Teixeira

que "altera a Lei n° 9.478, de 6 de agosto de 1997,
dispondo sobre a polftica energética nacional e as ati
vidades relativas ao monopólio do petróleo." (Apensa
do: PL n° 1.007/1999).

GERMANO RIGOTTO
Projeto de Lei n° 5.703/01 - Executivo Federal 

(MSC nO 1.249/2001) - que "dispõe sobre a Gratifica
ção de Estfmulo à Docência, de que trata a Lei n°
9.678, de 3 de julho de 1998, e a Gratificação de
Incentivo à Docência, de que trata a Lei n° 10.187, de
12 de fevereiro de 2001 :'

MAX ROSENMANN
Projeto de Lei n° 5.440/01 - Procurado

ria-Gerai da República- (MSC n° 1/2001) - que "al
tera dispositivos da Lei n° 9.953, de 4 de janeiro de
2000, reestrutura a carreira de Apoio Técni
co-Administrativo do Ministério Público da União, e
dá outras providências."

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001. 
Maria Linda Magalhães, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Designação

FREIRE JÚNIOR
Projeto de Lei n° 4.754/01 - do Sr. Gilberto Kas

sab - que "altera o art. 1° da Lei n° 1.411, de 13 de
agosto de 1951, que "dispõe sobre a profissão de
Economista", para estender essa designação aos
profissionais de outras áreas portadores de diploma
de Doutor em Economia."

Em 21 de novembro de 2001. - Anamélia Cor
reia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Designação

FREIRE JÚNIOR
Projeto de Lei n° 5.064/01 - da Sra. Jandira Feg

hali - que "dispõe sobre a regulamentação do exerdcio
profissional do Geofísico e dá outras providências".

Em 21 de novembro de 2001. - Anamélia Cor
reia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Designação

FREIRE JÚNIOR
Projeto de Lei n° 4;991/01 - do Sr. Ricardo Fer

raço - que "altera a Lei n° 3.268, de 1957, que dispõe
sobre os Conselhos de Medicina, e dá outras provi
dências."

Em 21 de novembro de 2001. - Anamélia Cor
reia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA
A APRECIAR E PROFERIR PARECER

AO PL N° 5.884, DE 2001

o Deputado GERSON GABRIELLI, .Presidente
da Comissão Especial, fez a seguinte

Designação N° 1/01

Em 21-11-01
Ao Senhor Deputado LUIZ FERNANDO
Projeto de Lei n°5.484, de 2001 que "institui me-

canismo de financiamento para o Programa de Ciên-
. cia e Tecnologia para o Agroneg6cio, para o Progra

ma de Fomento à Pesquisa em Saúde, para o Progra
ma 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", do Poder
Executivo.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001. 
Ana Lúcia Ribeiro Marques, Secretária.
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Amapá
Antonio Feijão PSD8
8adu Picanço PL
Dr. Benedito Dias .....•......... PPB
Eduardo Seabra PTB
Evandro Milhomen PS8
Fátima Pelaes PSDB
Jurandil Juarez PMDB
Sérgio Barcellos '" .. PFL

Pará
Anivaldo Vale PSDB
Asdrubal Bentes , PMDB
Babá PT
Deusdeth Pantoja .....•.......... PFL
Elcione Barbalho PMDB
Gerson Peres PPB
Giovanni Queiroz ........•.•..... PDT
Haroldo Bezerra PSDB
José Priante PMDB
Josué Bengtson ..•............... PTB
Nicias Ribeiro PSDB
Paulo Rocha ...............•..... PT
Raimundo Santos PL
Renildo Leal PTB
Socorro Gomes pedoB
Vic Pires Franco PFL
Zenaldo Coutinho , PSD~

Amazonas
Átila Lins .....................• PFL
Dr. Gomes PL
Euler Ribeiro PFL
Francisco Garcia , , PFL
Luiz Fernando , PPB
Pauderney AvAlino o 0.0. o •• 0 •• oPFL

Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin .. , PCdoB

Rondônia
Agnaldo Muniz , PPS
Confúcio Moura .............•.... PMDB
Euripedes Miranda '" PDT
Expedito Júnior PSDB
Marinha Raupp PMDB
Nilton Capixaba PTB
Oscar Andrade PL
Sérgio Carvalho PSDB

Aore

I1defonço Cordeiro PSDB
João TotCl PPB
José Aleksandro PSL
Márcio Bittar PPS
Marcos Afonso ...•............... PT
Nilson MourAo '" o ••••••••• PT
Sérgio Barros ..........•........ PSDB
Zila Bezerra PT8

Tocantins
Antônio Jorge PTB
Dolores Nunes PMDB
Edmundo Galdino PSOB
Freire Júnior o • o PMns
Igor Avelino '" PMDB
Kátia Abreu , PFL
Osvaldo Reis. o •••••••••••••••••• PMD8
Paulo Mourão o •••••••••••• PSDB

Maranhão
Albérico Filho PMD8
Antonio Joaquim Araújo PPB
Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura ........•........... PPB
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira PMDB
João Castelo ............•....... PSDB
José Antonio Almeida PSB
Mauro Fecury o ••••• PFL
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Paulo Marinho , PFL
Pedro FernClndes PFL
Pedro Novais PMDB
Remi Trinta ~ PL
Roberto Rocha PSDB
~eba9tião Madeira PSDB

Ceará
Adolfo Marinho PSDB
Almeida de JeSus PL
Aníbal Gomes PMDB
Arnon Bezerra PSDB
Chiquinho Feitosa PSDB
Eunício Oliveira PMDB
Inácio Arruda PCdoS
José Linhares PPB
José Pimentel '" PT
Léo AlcântaLd PSDB
Manoel Salviano , .PSDB
Marcelo Teixeira PMDB
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL
Nelson Otoch PSDB
Pimentel Gomes PPS
Pinheiro Landim , .PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Roberto Pessoa PFL



Ronunel Feij6 PSDB
Sérgio Novais PSB
Vicente Arruda PSDB

Piauí
Átila Lira PSDB
B. Sá PSDB
ciro Nogueira PFL
Heráclito Fortes PFL
João Henrique PMDB
Marcelo Castro 0 •••••••• PMDB
Mussa Demes PFL
Paes Landim PFL
Themístocles Sampaio PMDB
Wellington Dias PT

llio Grande do Norté
Ana Catarina PMDB
Carlos Alberto Rosado PFL
Iberê Ferreira , , PTB
Laíre Rosado '" PMDB
Lavoisier Maia PFL
Múcio Sá · PTB
Ney Lopes ...........•........... PFL
Salomão Gurgel ........••........ PDT

Paraíba
Adauto Pereira .. o ••••••••••••••• PFL
Armando Abilio ......•........ : •. PSDB
Avenzoar Arruda PT
Carlos Dunga PTB
Damião Feli.cisno ...........•..•. PMDB
Domiciano Cabral ....•..... , PSDB
Efraim Morais PFL
Enivaldo Ribeiro PPB
Inaldo Leitão PSDB
Marcondes Gadelha PFL
Ricardo Rique ......•.......•.... PSDB
Wilson Braqa PFL

Pernambuco
Armando Monteiro PMDB
Carlos Batata ..............•..•. PSDB
Clementino Coelho PPS
Dj alma Paes ...............••.... PSB
Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB
Inocêncio Oliveira PFL
João Colaço PSDB
Joaquim Francisco PFL
Joel de Hollanda PFL
José Chaves PMDB
José Mendonça Bezerra PFL
~osÁ Múcio Monteiro PSDB
Luciano Bivar PSL
Luiz Piauhylino PSOB
Marcos de Jesus PL
Maurilio Ferreira Lima PMDB
Osvaldo Coelho PFL

Pedro Corrêa , PPB
Pedro Eugênio PT
Ricardo Fiuza PPB
Salatiel Carvalho PMDB
Severino Cavalcanti PPB
Wolney Queiroz .. "0 ••••••••••••• PDT

AJ.agoas
Augusto Farias PPB
Divaldo Suruagy. '" .. , PST
Givaldo Carimbão PSB·
Helenildo Ribeiro PSDB
João Caldas PL
José Thomaz Nonô PFL
Luiz Dantas PTB
Olavo Calheiros ..•.............. PMDB
Regis Cavalcante PPS

Sergipe
Augusto Franco , PSDB
Cleonâncio Fonseca PPB
Ivan Paixão ................•.... PPS
Jorge Alberto PMDB
José Teles PSDB
Pedro Valadares : PSB
Sérgio Reis PTB
Tânia Soares pedoB

Bahia
Ariston Andrade PPL
Benito Gama ••••••••••••••••••••• PMDB
Claudio Cajado PFL
Coriolano Sales .. , PMDB
Eujácio Simões PL
Félix Mendonça PTB
Francistônio pinto PFL
Geddel Vieira Lima PMDB
Gerson Gabrielli ............•... PFL
Haroldo Lima PCdeS
Jaime Fernandes , PFL
Jai ro Carneiro PFL
Jaques ~'Jagner PT
João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar PFL
João Leão PPB
Jonival Lucas Junior ?MDB
Jorge Khoury .............•...... PFL
José Carlos Aleluia PFL
José Lourenço PMDB
José Rocha ........•..•.......... PFL
Jutahy Junior PSDB
Leur Lomanto PMDB
Luiz Alberto PT
Luiz Moreira PFL
Mário Negromonte PPB
Milton Barbosa PFL
Nelson pellegrino PT
Nilo Coelho pSDa
Paulo Braga PFL



Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo ........•..•......... PFL
Reginaldo Germano ..•............ PFL
Roland Lavigne PMDB
Saulo Pedrosa PSDB
Ursicino Queiroz PFL
Waldir pires PT
Walter pinheiro , .........•. PT
Yvonilton Gonçalves PFL

Mi.nae Geraie
Aécio Neves PSDB
Antônio do Valle PMDB
Aracely de Paula PFL
Bonifácio de Andrada PSDB
Cabo Júlio PST
Carlos Mosconi ..•............... PSDB
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB
Danilo de Castro , PSDB
Edmar Moreira " PPB
Eduardo Barboca ...•. " ....•..... PSDB
Elias Murad PSDB
Eliseu Resende , PFL
Fernando Diniz PMDB
Gilmar Machado PT
Glycon Terra Pinto PMDB
Hélio Costa PMDB
Herculano Anghinetti PPB
Ibrahim Abi-ackel. .. ' PPB
Jaime Martins '" PFL
João Magalhães PMDB
.Tniio MRgnn .....• _ ...•........... PT
José Militão PTB
Lael Varella '" PFL
Lincoln Portela PSL
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima PMDB
Maria do Carmo Lara " PT
Maria Elvira PMDB
Maria Lúcia PMDB
Mário Assad Júnior PL
Mário de Oliveira PST
Mauro Lopes .................•... PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Nilmário Miranda .......•........ PT
Ode Imo Leão PPB
Olimpio I'irco ...............•... POT
Osmânio Pereira PSDB
Paulo Delgado PT
Philernon Rodrigues PL
Kafael ~uerra PSU~

Romel Ani zio PPB
Romeu Queiroz PTB
Ronaldo Vasconcellos .....•...... PL
Saraiva Felipe PMDB
Saulo Coelho '" , '" .. PSDB

Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Tilden Santiago '" PT
virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli •..•............ PSDB
Walfrido MargQ Cuia PTB
Zezé Perrella PFL

Espírito Santo
Feu Rosa PSDB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
José Carlos Fonseca Jr , PFL
Magno Malta PL
Marcus vicente PPB
Max Mauro , . PTB
Ricardo Ferraço PPS
Rita Camata PMDB
Rose de Freitas PSDB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde PSB
Aldir CQ,);)rQl PF'L
Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PSDB
Almerinda de Carvalho PPB
Arolde de Oliveira PFL
Bispo Rodrigues PL
Candinho Mattos PSDB
Carlos Nader PFL
Carlos Santana ..............•... PT
cornélio Ribeiro PL
Dino Fernandes PPB
Dr. Helena PSDB
Eber Silva PST
Eurico Miranda." PPB
Fernando Gabeira PT
Fo::rnél.ndo Gvu<':éllvt:::I •••••••••••••• PTB
Iédio Rosa PFL
Itamar Serpa PSDB
Jair Bolsonaro PPB
Jandira Feghali. '" pedoB
João Mendes , PFL
João Sampaio PDT
Jorge Bittar PT
Jorge Wilson , .PMDB
José Egydio PFL
Laura Carneiro PFL
Luisinho PPD
Luiz Ribeiro PSDB
Luiz Sérgio PT
Márcio Fortes PSDB
Mi1ton 'l'erner. . •.......•......... PT
Miriam Reid PSB
Miro Teixeira PDT
paulo Baltazar PSB
Paulo de Almeida , .PFL
paulo Feij6 ........•............ PSDB



Reinaldo Gripp PL
Roberto Jefferson O" .PTB
Rodrigo Maia .................•.. PFL
Ronaldo Santos o" .PSOB
Rubem Medina PFL
Simão Sessim...••...............PPB
Valdeci Paiva ...•............... PSL
Vivaldo Barbosa o •••• PDT
Wanderley Martins 0 ••••• PSB

São Paulo
Alberto Goldman PSDB
Aldo Rebelo o •••••••• PCdOB
Aloizio Mercadante PT
André Benasei PSDB
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Kandir ............•..... PSDB
Arnaldo Faria de sá .•..••••.••.• PTS
Arnaldo Madeira '" ..•..... PSDB
Ary Kara ......................•. PTB
Bispo Wanderval ..............•.. PL
Celso Russomanno PPB
Chico Sardelli .•................ PFL
Clovis Volpi ...•................ PV
Corauci Sobrinho PFL
Cunha BUeno PPB
De Velasco ..............•....... PSL
Delfim Netto ..........•......... PPB
Dr. Hélio PDT
Duilio Pisaneschi PTB
Emerson Kapaz .....•.............. PPS
Fernando Zuppo PSDC
Gilberto Kassab .•.•..••......•.. Pl'L
Iara Bernardi .....•............. PT
Ivan Valente .........•••...•.••• PT
Jair Meneguelli '" .PT
João Eduardo Dado , .. PDT
João Herrmann Neto PPS
João Paulo PT
Jorge Tadeu Mudalen PMDB
José Aníbal ........•............ PSDB
José de Abreu PTN
José Dirceu..................•.. PT
José Ccno!no PT
José índio PMDB
José Roberto Batochio PDT
Julio Semeghini PSDB
Kincas Mattos PSB
Lamartine Posella PMDB
Luciano Zica PT
Luiz Antonio Fleury ..•... '" .•.. PTB
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina PSB
Marcelo Barbieri PMDB
Marcos Cintra .......•.....•....• PFL
Medeiros ..................•..... PL

Michel Temer PMDB
Milton Monti l?MDB
Moreira Ferreira ..............•. PFL
Nela Rodolfo .•.................. PMDB
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PFL

Orlando Fantazzini PT
Paulo Kobayashi '" PSDB
Paulo Lima ................•..... PMDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini ~ PT
Ricardo Izar ..........•...•..... PTB
Robson Tuma ...........•...•..... PFL
Rubens Furlan PPS
Salvador Zimbaldi •....•......... PSDB
Sampaio D6ria .........•......... PSDB
Silvio Torres ..............•.... I?SDB
TeIma de Souza•.••.•..•......... 1"1'
Vadão Gomes ...................•. PPB
Valdemar Costa Neto PL
Wagner' Rossi. PMDB
Wagner Salustiano .....•......... PPB
Xico Graziano.......•........... PSOB
Zulaiê Cobra PSDB

Mato Grosso
Celcita Pinheiro PFL
Lino Rossi. o •••••••••••••••••••• PSDB
Murilo Domingos PTB
Pedro Henry PPB
Ricarte de Freitas PSDB
Teté Bezerra · .. PMDB
Welinton Fagundes '" PL
Wilson Santos ............•...•.. PSDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz .........•...... : . pedoS
Alberto Fraga ..•................ PMDB
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMDB
Osório Adriano PFL
Paulo Octávio ..•................ PFL
Pedro Celso ...............•..... PT
Wigberto Tartuce PPB

Goiás
Aldo Arantes pedos
Barbosa Neto PMDB
Euler Morais .........•.......... PMOB
Geovan Freitas PMDB
Jovair Arantes : PSOB
Juquinha ...•....•..•....•....... PI.
Lidia Quinan.......•............ PSDB
Lúcia Vânia '" PSDB
Luiz BiCtencourt ......•.. '" ..•. PMDB
Nair Xavier Lobo ......•......•.. PMDB
Norberto Teixeira PMDB
Pedro Canedo .......•............ PSDB
Pedro Chaves ..........•......... PMOB



Roberco Balestra ......•........ . PPB
Ronaldo Caiado PFL
Vilmar Rocha PFL
Zé Gomes da Rocha PMDB

Mato Grosso do Sul
Dr. Antonio Cruz PMDB
João Grandão , ~T

Manoel Vit6rio ................•. PT
Marçal Filho PMDB
Marisa Serrano PSDB
Nelson Trad " .. , P'I'B
Pedro Pedrossian '" , .PPB
Waldemir Moka PMDB

Paraná
Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PSDB
Airton Roveda PTB
Alex Canziani ...............•.•. POOD
Basílio Villani. PSDB
Chico da Princesa PSDB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Ros inha PT
Flávio Arns ................•.... PT
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianello PMDB
Iris Simões PTB
Ivanio Guerra PFL
José Borba PMDB
José Carlos Martinez PTB
José Janene '" PPB
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcio Matos ..........•......... PTB
Max Rosenmann PMDB
Moacir Micheletto .............•. PMDB
Nelson Meurer PPB
Odílio Balbinotti '" PSDB
aliveira Filho PL
Osmar Serraglio ................• PMDB
Padre Roque ....................• PT
Ricardo Sarros PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Wprnar Wanderer PFL

Santa Catarina
Ant8nio Carlos Konder neis PFL
Carlito Merss .. , PT
Edinho Dez PMOB
Edison Andrino .. , PMDB
Eni voltolini PPB
Fernando Coruja PDT
Gervásio ~ilva PFL
Hugo 8iehl PPB
João Matos PMDB
João pi zzolatti .......•...•...•• PPB
Luci Choinaeld PT

Paulo Gouvêa PFL
Pedro Bittencourt , PFL
Renato Vianna ......•............ PMOS
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso. '" PSDB

Rio Grande do SuJo
Adão Precto PT
Airton Dipp PDT
Alceu Callares PDT
Ana Corso PT
Augusto Nardes PPB
Cezar Schirmer PMDB
Clovis Ilgenfritz PT
Darcísio Perondi PMDB
Edir Oliveira PTB
Enio Bacei PDT
Esther Grossi PT
Ezidio pinheiro PSB
Fetter Junior '" PPB
Fioravante " PT
Germano Rigotto PMDB
Henrique Fontana .....•.......... PT
Jarbas Lima PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Marcos Rol im PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Nelson Proença PPS
Orlando Desconsi PT
Osmar Terra PMDB
Osvaldo Biolchi. PMDB
Paulo José Gouvêa PL
Paulo Paim.••..•.......•..•...•. P'l'
pompeo de Mattos PDT
Roberto Argenta PHS
Telmo Kirst PPB
Yeda Crusius PSOB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POL(TICA RURAL

Bloco (PSOB, PTB)

Antônio Jorge
Armando Abnio
Carlos Mosconi

Edmundo Galdino
Félix Mendonça
Júlio Semeghini

Luiz Ribeiro
Paulo Kobayash
Rose de Freitas

Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

lHa Bezerra
Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

Agnaldo Muniz
2 vagas

Fax: 318-2142

Eujácio Simões
Paulo José Gouvêa

Bloco (PL, PSL)

Bloco (POT, PPS)

Dilceu Sperafico (PPB)
Giovanni Queiroz
Pompeu de Mattos

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Cesar Bandeira (PFL)
1° Vice-Presidente: Francistônio Pinto (PFL)
2° Vice-Presidente: Júlio Semeghini (PSDB)
3° Vice-Presidente: Nair Xavier Lobo (PMDB)
Titulares

Romel Anlzio (PPB)
Salomão Cruz (PPB)

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

Suplentes

Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
1° Vice·Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
2° Vice-Presidente: Moacir Micheletto (PMDB)
3° Vice-Presidente: Josué Bengtson (PTB)
Titulares

Anivaldo Vale
B.Sá
Carlos Batata
Carlos Dunga
Helenildo Ribeiro
José Carlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marquezelli
Nilo Coelho
Odrlio Balbinotli
Saulo Pedrosa
Xico Graziano

Alex Canziani
Átila Lira

José Anlbal
José Carlos Martinez

José Militão
Josué Bengtson

Léo Alcântara
Mareio Fortes

Osmânio Pereira
Roberto Rocha
Romeu Queiroz

Salvador limbaldi
Sérgio Reis

Alberto Goldman
Augusto Franco
Domiciano Cabral
Iris Simões
João Almeida
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Mattos Nascimento (licenciado) (PST)
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Ricardo Izar
Saulo Coelho
Silas Câmara

Bloco (PFL, PST)

Carlos Alberto Rosado
Gervásio Silva
Jaime Martins

Joaquim Francisco
José Múcio Monteiro

José Rocha
Luiz Dantas

Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Werner Wanderer
lezé Perrella

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
J091 de Hollanda
Kátia Abreu
Paulo Braga
Roberto Balestra (PPB)
Roberto Pessoa
Ronaldo Caiado
1 vaga

PMOB Bloco (PFL, PST)

Confúcio Moura
19or Avelino
Marcelo Castro
Moacir Michelelto
Nelson Meurer (PPB)
Osvaldo Reis
Silas Brasileiro
Themlstocles Sampaio
Waldemir Moka
1 vaga

Abérico Filho
Alberto Fraga
Ana Catarina

Darclsio Perondi
Geovan Freitas
Jurandil Juarez
Luiz Biltencourt
Olavo Calheiros

2 vagas

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
Francistônio Pinto
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Mário Assad Júnior
Santos Filho
Yvonilton Gonçalves

Adauto Pereira
Ariston Andrade

Francisco Coelho
Gerson Gabrielli
Heráclito Fortes

José Carlos Aleluia
Luciano Castro

Neuton Lima
Paulo Magalhães
Sérgio Barcellos

Adão Pretto
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Padre Roque

Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Hugo Biehl
Luis Carlos Heinze
Telmo Kirst

PT

PPB

Babá
Jair Meneguelli
José Pimentel

Orlando Desconsi
Wellington Dias

Almir Sá
Enivaldo Ribeiro

Fetter Júnior
Júlio Redecker (licenciado)

Vadão Gomes

PMOB

Benito Gama
Eunúcio Oliveira
Hermes Parcianello
Jorge Pinheiro
Marçal Filho
Maurnio Ferreira Lima
Nair Xavier Lobo
Pinheiro Landim
2 vagas

Gastão Vieira
Gilberto Kassab (PFL)

Gustavo Fruet
Jonival Lucas Júnior

José Borba
Leur Lomanto

Luiz Biltencourt
Marcelo Barbieri
Marinha Raupp
Roland Lavigne

PT

Ezldio Pinheiro
Kincas Mattos
Márcio Bittar (PPS)

Bloco (PSB, PCdoB)

Eliseu Moura (PPB)
João Tota (PPB)

1 vaga

Ana Corso
Babá
Gilmar Machado
Jorge Bittar
Marcos Afonso

Adão Preito
Angela Guadagnin

Esther Grossi
Jaques Wagner
Paulo Delgado



PPB

Francisco Silva (PL) (Licenciado)

Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Irujo (PFL)
Vic Pires Franco (PFL)
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Ary Kara

Gerson Peres
Nelson Meurer

Wigberto Tartuce

Dr. Antonio Cruz
Geovan Freitas
Jarbas Lima (PPB)
José Priante
Mendes Ribeiro Filho
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ronald Lavigne

Michel Temer
Nelo Rodolfo
Osvaldo Reis
Predo Novais
Rita Camata

Themlstocles Sampaio
Wagner Rossi

Mauro Benevides
Bloco (PSB, PCdoB)

Aldo Arantes
Luiza Erudina
Valdeci Paiva (PSL)

Agnaldo Muniz
Dr. Hélio
Olimpio Pires

Givaldo Carimbão
Kincas Maltas

1 vaga

Bloco (POT, PPS)

Marcos de Jesus (PL)
Pimentel Gomes
Vivaldo Barbosa

Geraldo Magela
José Dirceu
José Genolno
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Rolim

PT

PPB

João Paulo
Nelson Pellegrino

Orlando Fantazzini
Professor Luizinho

Waldir Pires

Bispo Wanderval
Oliveira Filho

Bloco (PL, PSL)

Bispo Rodrigues
José Egydio

Augusto Farias
Edmar Moreira
Eurico Miranda
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Hackel

Ary Kara
Cleonâncio Fonseca

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

Wagner Salustiano

Aldo Arantes
Aldo Rebelo

lédio Rosa

Bispo Wanderval
José A1eksandro

Pedro Eugênio
Pompeo de Maltos

Wolney Queiroz

Bispo Rodrigues
Luciano Bivar

Bloco (PL, P5L)

Alceu Collares
Fernando Coruja
José Roberto Batochio

Bloco (PDT, PPS)

Bloco (PSB, PCdoB)

Alexandre Cardoso
José Antonio Almeida
Sérgio Miranda

Suplentes

Fax: 318-2143

Secretária: Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, Sala 13
Telefones: 318-6906 a 318-6908

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Inalcio Leitão (PSDB)
1° Vice-Presidente: Zenaldo Coutinho (PSDB)
2° Vice-Presidente: Robson Tuma (PFL)
3° Vice-Presidente: Osmar Serraglio (PMDB)
Titulares

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo li, Térreo, Ala, Sala 21
Telefone: 318-6922 a 318-6925 Fax: 318-2144

André Benassi
Custódio Maltos
Edmundo Galdino
Fernando Gonçalves
Inaldo Leitão
Murilo Domingos
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Nelson Trad
Sérgio Carvalho
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

Bloco (PSDB, PTB)

Anivaldo Vale
Átila Ura

Bonifácio de Andrada
Edir Oliveira
Edir Oliveira

João Almeida
Léo Alcântara

Luiz Antonio Fleury
Nicias Ribeiro

Odllio Balbinotti
Ricardo Rique

Sampaio Dória
Wilson Santos

Presidente: Ana Catarina (PMDB)
1° Vice-Presidente: TUden Santiago (PT)
2° Vice-Presidente: Glycon Terra Pinto (PMDB)
3° Vice-Presidente: Luciano Pizzalto (PFL)
Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

Aldir Cabral
lédio Rosa
Jaime Martins
Moroni Torgan
Ney Lopes
Paes Landim
Paulo Magalhães
Robson Tuma
Vilmar Rocha
1 vaga

Bloco (PFL, PST)
Átila Lins

Claudio Cajado
Corauci Sobrinho

Jairo Carneiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
Pedrolrujo

Raimundo Santos
Ricardo Fiuza

Vic Pires Franco

Badu Picanço
Clovis Volpi
Luiz Ribeiro
Ricarte de Freitas
Salatiel Carvalho (PMDB)
Welinton Fagundes

Bloco (PFL, PST)
Carlos Nader
Luciano Pizzatto
Milton Barbosa
Pedro Bittencout
Ricardo Fiuza

Dulio Pisaneshi
Elias Murad

Fátima Pelaes
Iris Simões

João Colaço
Xico Graziano

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Luis Barbosa
Paes Landim

Paulo Gouvêa
PMOB PMOB

Cezar Schirmer
Coriolano Sales

Freire Júnior
Maria Lúcia

Ana Catarina
Anlbal Gomes

Freire Júnior
Mauro Lopes



Dolores Nunes
Glycon Terra Pinto
Luiz Bittencourt

Max Rosenmann
Pedro Pedrossian (PPB)

Silas Brasileir.o

Maria do Carmo Lara

PPB

Henrique Fontana

Djalma Paes

Bloco (PSB, PCdoB)

João Paulo
Luiz Alberto
Tilden Santiago

PT

Fernando Gabeira (PV)
Luciano Zica

Manoel Vit6rio

Eliseu Moura
Simão Sessim

Moacir Micheletto (PMDB)
1 vaga

Evandro Milhomen

PPB

Celso Russomanno
José Borba (PMDB)

Cunha Bueno
José Janene

Bloco (POT, PPS)

João Sampaio Pedro Eugênio

Inácio Arruda
Paulo Baltazar

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Novais
Vanessa Grazziottin

Bloco (PL, PSL)

Socorro Gomes (PCdoB) Lincoln Portela

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo li, Pavimento Superior. Ala C, Sala 184
Telefones: 318-707217073 Fax: 318-2147

Rubens Bueno

Ronaldo Vasconcellos

Bloco (POT, PPS)

Ollmpio Pires

Bloco PL, PSL
Valdeci Paiva

PV

Nilmário Miranda (PT) . Marcos Afonso (PT)

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo li. Pav. Superior. Ala C, Sala 150
Telefones: 318-6929 a 318-6935 Fax: 318-2146

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

Laura Carneiro
Moroni Torgan

Nice Lobão
2 vagas

Freire Júnior
Maurllio Ferreira Lima

Osmar Terra
2 vagas

Danilo de Castro
Fernando Gabeira (PV)

Inaldo Leitão
3 vagas

PMOB

Bloco (PFL, PST)

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Airton Roveda
Ana Corso (PT)
Eduardo Barbosa
Flávio Arns
Nelson Trad
Sebastião Madeira

Bloco (PSOB, PTB)

Alberto Fraga
Jorge Pinheiro
Lamartine Posella
Nair Xavier Lobo
Rita Camata

Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
1° Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
2° Vice-Presidente: lédio Rosa (PSB)
3° Vice-Presidente: Regis Cavalcante (PPS)
Titulares

Jaime Martins
José Rocha
Marcondes Gadelha
Neuton Lima
Reginaldo Germano

Suplentes

Cesar Bandeira
Jorge Pinheiro (PMDB)

Luiz Durão
Pedro Fernandes

Roberto Pessoa

André Benassi
Antonio Carlos Pannunzio

Juquinha (PL)
Lúcia Vânia

Mário Negromonte
1 vaga

PMOB

Presidente: Djalma Paes (PSB)
1° Vice-Presidente: Socorro Gomes (PCdoB)
2° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
3° Vice-Presidente: Paulo Octávio (PFL)
TItulares

Adolfo Marinho
Danilo de Castro
Edir Oliveira
João Castelo
João Leão
Maria Abadia (Licenciada)

Luisinho
Mauro Fecury
Paulo Octário
Sérgio Barcellos
Sérgio Novais (PSB)

Euler Morais Asdrubal Bentes PT
Gustavo Fruet Jorge Tadeu Mudalen
José Chaves Marcelo Teixeira Luiz Eduardo Breenhalgh
José fndio Norberto Teixeira Nelson Pellegrino
1 vaga 1 vaga Padre Roque

PT PPB

Clovis IIgenlritz Dr. Rosinha Arnaldo Faria de Sá
Iara Bernardi Fernando Ferro José Linhares

Marcos Rolim
Nilmário Miranda

Orlando Fantazzini

De Velasco (PSL)
José Janene



Secretária: Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo li, Térreo, Ala A, Sala 27
Telefones: 318-7024 a 318-7026 Fax: 318-2148

Agnelo Queiroz
lédio Rosa

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antônio Almeida
Paulo Baltazar

Bloco (PDT, PPS)

Almeida de Jesus

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Secretário: Mareio Marques de Araujo
Locai: Anexo 11, Pavimento Superior. Ala A, Sala 185
Telefone: 318-8285 Fax: 318-2170

Regis Cavalcante

Cabo Júlio

1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Oliveira Filho

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Walfrido Mares Guia (PTB)
1° Vice-Presidente: Átila Ura (PSDB)
2° Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

Presidente: Marcos Cintra (PFL)
1° Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presidente: Jaques Wagner (PT)
3° Vice-Presidente: Maria Abadia (PSDB)
TItulares

Bloco (PSDB, PTB)

Alex Canziani
Arthur Virgllio (Licenciado)
Léo Alcãntara
Mareio Fortes
Sérgio Barros
Zila Bezerra

Bloco (PFL, PST)

Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Marcos Cintra
Os6rio Adriano
Rubem Medina

Suplentes

Affonso Camargo
Badu Picanço

Udia Quinan
Marisa Serrano

Ricardo Ferraço
Veda Crusius

Arolde de Oliveira
Chico Sardelli

Francisco Garcia
Paulo Octávio
Ricardo Fiúza

Átila Ura
Bonifácio de Andrada
Dino Fernandes
Eduardo Seabra
Flávio Arns
Marisa Serrano
Walfrido Mares Guia

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira
Luis Barbosa
Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Zezé Perrella

Gastão Vieira
João Matos
Nelo Rodolfo
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima

Clovis Volpi
Fernando Gonçalves

UdiaQuinan
Nelson Marchezan

Paulo Mourão
Rafael Guerra

Raimundo Gomes de Matos

Bloco (PFL, PST)

Divaldo Suruagy
Ivan Paixão (PPS)

Joel de Hollanda
Mauro Fecury

Raimundo Santos
Santos Filho

PMDB
Jonival Lucas Junior

Luiz Biltencourt
Maria Elvira
Milton Monti

Osmar Serraglio

PT
PMDB

Antônio do Valle
Edison Andrino
Jurandil Juarez
2 vagas

PT

Armando Monteiro
Elcione Barbalho
Nair Xavier Lobo
Waldemir Moka

1 vaga

Esther Grossi
Ivan Valente
Professor Luizinho

PPB
Jonival Lucas Junior (PMDB)
Pastor amarildo
ramoa Soares (PCdoB)

Gilmar Machado
Iara Bernardi
Padre Roque

Antonio Joaquim Araújo
Eurico Miranda
José Unhares

Divaldo Suruagy (PST)
Jaques Wagher
Virgllio Guimarães

PPB
Delfim Netto
João Pizzolatti

Aloizio Mercadante
Carlilo Merss

Ricardo Berzoini

Augusto Nardes
Luiz Fernando

Agnelo Queiroz
Miriam Reid

Wolney Queiroz

Bloco (PSB, pedoB)

Bloco (PDT, PPS)

Djalma Paes
Evandro Milhomen

Clemenlino Coelho

Givaldo Carimbão

Bloco (PSB, PCdoB)

Herculano Anghinetti (PPB)
Paulo José Gouvêa

Bloco (PL, PSL)

Luciano Bivar

Emerson Kapaz
Enio Bacci

Bloco (PDT, PPS)

João Sampaio
Nelson Proença

Secretária: Carla Rodrigues de Medeiros

Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala C, Sala 170

Telefones: 318-6900 a 69051701117012 Fax: 318-2149



COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO Roberto Argenta

PHS

1 vaga

Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
1° Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
2° Vice-Presidente: José Carlos Fonseca Jr. (PFL)
3° Vice-Presidente: José Pimetel (PT)
Titulares Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E CONTROLE

Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C. Sala 124
Telefones: 318-6960 a 6989/6955 Fax: 318-2150

Antônio Kadir
Félix Mendonça
José Anlbal
José Militão
Max Rosenmann
Rodrigo Maia
Sampaio Dória
Sebastião Madeira
Silvio Torres
Veda Crussius

Adolfo Marinho
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia (licenciado)
Basilio Villani

Juquinha
Luiz Carlos Hauly

Magno Malta (pSn
Sebastião Madeira

Walfrido Mares Guia
1 vaga

Presidente: Wellington Dias (PT)
1° Vice-Presidente: João Magalhães (PMDB)
2° Vice-Presidente: Marcos de Jesus (PL)
3° Vice-Presidente: João Caldas (PL)
Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

João Almeida
João Leão

Márcio Matos
Nelson Trad

Zenaldo Coutinho
1 vaga

Antônio do Valle
João Matos

Salatiel Carvalho
Saraiva Felipe

1 vaga

João Grandão
Milton Temer

Virgllio Guimarães

Darclsio Perondi
Deusdeth Pantoja

Luisinho
Mário Assad Júnior

Ursicino Queiroz

Bloco (PFL. psn

João Magno
Waldomiro Banancelli Fioravante
Wellington Dias

PT

PMDB

PPB

João Caldas (PTB)
Wigberto Tartuce (PPB)
Paulo de Almeida
2 vagas

Fernando Diniz
João Magalhães
Luiz Fernando (PPB)
Mauro Benevides
Wagner Rossi

Dr. Heleno
Expedito Júnior
Manoel Salviano
Max Mauro
Rommel Feijó
1 vaga

Benito Gama
João Henrique
José Lourenço

4 vagas

Clovis IIgenfritz
Geraldo Magela

Ivan Valente
José Dirceu

PT

PMDB

Bloco (PFL. PSn

Darci Coelho (Licenciado)
Euler Ribeiro

Marcos Cintra
Moreira Ferreira

Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Osório Adriano

Paulo de Almeida

Carlito Merss
João Coser
José Pimentel
Ricardo Berzoini

Armando Monteiro
Germano Rigotto
João Eduardo Dado
Jorge Tadeu Mudalen
Michel Temer
Milton Monti
Pedro Novais

Chico Sardelli .
Deusdeth Pantoja
João Carlos Bacelar
João Mendes
Jorge Khoury
José Carlos Fonseca Jr.
Mussa Demes
Pauderney Avelino

Edinho Bez (PMDB)
Enivaldo Ribeiro
Feltar Júnior
Max Rosenmann (PMDB)

PPB

Delfim Netto
Eni VoltoUni

Francisco Dornelles
Salomão Cruz

Iberê Ferreira
1 vaga

1 vaga

Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Corrêa

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Miranda

Bloco (PSB, PCdoB)

2 vagas Gonzaga Patriota
1 vaga

1 vaga

Bloco (PDT, PPS)

Regis Cavalcante

Bloco (PDT, PPS)

João Eduardo Dado (PMDB) Emerson Kapaz
Pedro Eugênio Rubens Furlan

Bloco (PL, PSL)

Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro

Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, Sala 161

Telefones: 318-6888/6887 ' Fax: 318·2176Eujácio Simões

Bloco (PL, PSL)

Francisco Silva (Licenciado)

Marcos de Jesus
Fernando Zuppo (S. Partido)1

Medeiros
1 vaga



COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA TItulares Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Presidente: Antonio Cambraia (PSDB) (Licenciado)
1° Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
3° Vice-Presidente: Antonio Feijão

Titulares Suplentes

Antonio Cambraia (licenciado)
Antônio Jorge
Juquina
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó
Salvador Zimbaldi

Chiquinho Feitosa
João Almeida

Luiz Piauhylino
Márcio Fortes

Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal

Bloco (PSDB, PTB)

Armando Abllio
Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
UdiaQuinan
Lúcia Vânia
Osmânio Pereira
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal
Sebastião Madeira
Vicente Caropreso

Bloco (PFL, PST)

Custódio Mattos
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Itamar Serpa

Jovalr Arantes
Max Mauro

Pedro Canedo
Ricarte de Freitas

Rommel Feijó
Saulo Coelho

Saulo Pedrosa

Francisco Garcia
Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Ivanio Guerra
Moreira Ferreira

Bloco (PFL, PST)

Eliseu Resende
José Carlos Fonseca Jr.

Lael Varella
Pedro Biltencourt

Yvonlton Gonçalves

PMDB

Ariston Andrade
Cleuber Carneiro
Darci Coelho
Euler Ribeiro
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Remi Trinta
Ursicino Queiroz

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira

IIdefonso Cordeiro (PSDB)
Ivanio Guerra

João Caldas (PL)
José Mendonça Bezerra

Kália Abreu
Ronaldo Calado

Wilson Braga

PMDB

Bloco (PSB, PCdoB)

José Carlos Aleluia (PFL) Jandira Feghali

Bloco (PDT, PPS)

Bloco (PSB, PCdoB)

Antonio Feijão (PSDB)
Carlos Alberto Rosado (PFL)
João Colaço
Marcos Lima
Rose de Freitas (PSOB)

Fernando Ferro
Luciano Zica
Luiz Sérgio

José Janene
Vadão Gomes

Airton Dipp
Clemenlino Coelho

PT

PPB

Anlbal Gomes
Edinho Bez
Flávio Derzi

Jorge Wilson
Salatiel Carvalho

Avenzoar Arruda
Jorg~ Bittar
Luiz Alberto

Hadoldo Lima (PcdoB)
Romel Anizio

Olimpio Pires
Pedro Pedrossian (PPB)

Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Darclsio Perondi
Jorge Alberto
Osmar Terra
Rita Camata
Salomão Gurgel (PDT)
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Angela Guadagnin
Dr. Rosinha
Henrique Fontana
Orlando Desconsi
Orlando Fantazzini

Antonio Joaquim Araújo
Dr. Benedito Dias
Eni Voltolini
José Unhares

Dolores Nunes
Dr. Antonio Cruz

Euler Morais
Jonival Lucas Júnior

Jorge Pinheiro
Marcelo Castro
Waldemir Moka

1 vaga

PT

Ana Corso
Luci Choinacki

Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

Teima de Souza

PPB
Almerinda de Carvalho (licenciada)

Ezidio Pinheiro (PSB)
Mirian Reid (PSB)

Pastor Amarildo (licenciado)

José Aleksandro

Bloco (PL, PSL)

Philemon Rodrigues

Eber Silva (PST)
Jandira Feghali

Bloco (PDT, PPS)

Agnelo Queiroz
Luiza Erundina

Secretária: Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, Sala 56
Telefones: 318-6944 a 318-6946 Fax: 318-2137

Ivan Paixão
Serafim Venzon

Alceu Collares
Dr. Hélio

Secretário: Elolzio Neves Guimarães
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, Sala 155
Telefones: 318-7016 a 7021 Fax: 318-2156

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Presidente: Laura Carneiro (PFL)
1° Vice-Presidente: José Unhares (PPB)
~ Vice-Presidente: Angela Guadagnin (PT)
3° Vice-Presidente: Vicente Caropreso (PSDB)

Bloco (PL, PSL)

Elias Murad (PSDB)
José Egydio

Sem Partido
Pimentel Gomes (PPS)

Marcos de Jesus
Oliveira Filho

1 vaga



COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Freire Júnior (PMDB)
1° Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Titulares Suplentes

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Duilio Pisaneschi
Haroldo Bezerra
IIdefonço Cordeiro
Márcio Matos
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Sérgio Reis

Candinho Mattos
Carlos Dunga

Narcio Rodrigues
Paulo Feijó

Saulo Pedrosa
Silas Câmara
Silvio Torres

Vittorio Medioli
1 vaga

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSOB, PTB)
Arthur Virgflio (Licenciado)

Bonifácio de Andrada
Expedito Júnior

José Carlos Elias
Lúcia Vânia

Nárcio Rodrigues
Nelson Marquezelli

PT

PPB

Hugo Biehl
Jair Bolsonaro
Simão Sessim

Telmo Kirst

Cabo Júlio
João Tota (PPB)

Pedro Valadares
1 vaga

Giovanni Queiroz
João Sampaio

Glycon Terra Pinto
Hermes Parcianello

Igor Avelino
João Magalhães

José Chaves
Marcos Lima
Osmar Terra

1 vaga

PT

Pedro Celso
João Coser
Lujz Sérgio

Nilson Moura

PPB

PMOB

Bloco (PFL, PST)

AntOnio Carlos Konder Reis
Cabo Júlio

FrancistOnio Pinto
lédio Rosa

Luiz Moreira
Milton Barbosa
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

Bloco (POT, PPS)

Bloco (PL, PSL)

Airton Cascavel
Lael Varella (PFL)

Gonzaga Patriota
Wanderley Martins

Philemon Rodrigues
Robério Araújo

Aracely de Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
João Ribeiro
Neuton Lima
Oscar de Andrade
Pauo Gouvêa
Pedro Fernandes
Raimundo Santos

Albérico Filho (PMDB)
Almir Sá
Ary Kara
Mário Negromonte (PSDB)

Bloco (P5B, pedoB)

Carlos Santana
Manoel Vitório
Nelson Pellegrino
Teima de Souza

Asdrubal Bentes
Damião Feliciano
João Henrique
Marcelo Teixeira
Mauro Lopes
Norberto Teixeira
Olavo Calheiros
Pedro Chaves

Almeida de Jesus

Alcione Athayde
Givaldo carimbA0

Eurrpedes Miranda

Arnaldo Faria de Sá
José Janene

Odelmo Leão

Carlos Santana
João Magro

Waldomiro Fioravante

Coriolano Sales
Edinho Bez

Enivaldo Ribeiro (PPB)
Nair Xavier Lobo
Osvaldo Biolchi

AJmerinda de Carvalho (Licenciado)

Damião Feliciano (PMDB)
João Ribeiro (Licenciado)

Luiz Fernando (PPB)
Pauderney Avelino
Paulo de Almeida

PMDB

Bloco (PL, PSL)

Bloco (POT, PPS)

Bloco (PSB, pedoB)

Vivaldo Barbosa

Alexandre Santos
Candinho Mattos
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Luiz Antonio Fleury
Pedro Henry
Ricardo Rique

AntOnio Carlos Konder Reis
José Múcio Monteiro
Luciano Castro
Pedro Celso (PT)
Ricardo Barros (PPB)
Wilson Braga

Herculano Anghinetti
Jair Bolsonaro
Pedro Corrêa

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Paulo Paim

Medeiros

Freire Júnior
João Tota (PPB)
Laire Rosado
Uno Rossi (PSDB)
Zé Gomes da Rocha

Evandro Milhomen
Vanessa Grazziotin

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo li, Térreo, Ala C, Sala 46
Telefones: 316-6987/6990/7004/7007 FAX: 316-2152

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente: Airton Cascavel (PPS)
1° Vice-Presidente: Eurfpdes Miranda (PDT)
2° Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
3° Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)

1 vaga
PTN

José de Abreu

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 318-6973 a 316-6976 Fax: 318-2153

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Airton Roveda
AJex Canziani

Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)
Affonso Camargo
Basflio Villani

Presidente: Philemon Rodrigues (PL)
1° Vice-Presidente: Robério Araújo (PL)
2° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
3° Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
Titulares



PT

PPB

PMOB

Edison Andrino
Eunlcio Oliveira
Fernando Diniz

Flávio Derzi
Germano Rigotto

Laire Rosado
Lamartine Posella

Marcelo Barbieri
Paulo Uma

Vicente Arruda
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra

Abelardo Lupion
Aldir Cabral

Aracely de Paula
João Carlos Bacelar

Jorge Khoury
Luciano Pizzatto

Ney Lopes
Robson Tuma
Vilmar Rocha

José Genolno
Luiz Eduardo Greenhalgh

Marcos Rolim
Nilmário Miranda

Tilden Santiago

Paulo Kobayashi
Paulo Mourão
Vi!tório Medioli

PMOB

PT

Alberto Fraga
Elcione Barbalho
Hélio Costa
Jorge Wilson
José Lourenço
Leur Lomanto
Maria Elvira
Maria Lúcia
1 vaga

Bloco (PFL, PST)
Alceste Almeida (PMDB)
Átila Lins
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
Heráclito Fortes
Joaquim Francisco
José Thomaz Nonõ
Mário de Oliveira (PMDB)
Werner Wanderer

Aloizio Mercadante
Fernando Gabeira (PV)
Milton Temer
Paulo Delgado
Waldir Pires

Asdrubal Bentes
Confúcio Moura
Marinha Raupp

Nair Xavier Lobo
1 vaga

Avenzoar Arruda
Tilden Santiago
Wellington Dias

Suplentes

Antonio Feijão
Badu Picanço (PFL)

Edmundo Galdino
Haroldo Bezerra

João Castelo
Márcio Matos

Euler Ribeiro
João Ribeiro (licenciado)

Kátia Abreu
Luisinho

Sérgio Barcellos

Bloco (PSOB, PTB)

Titulares

Bloco (PFL, PST)
Airton Cascavel (PPS)
Átila Lins
Luciano Castro
Raimundo Santos
Vic Pires Franco

Babá
Manoel Vitório
Marcos Afonso

Anivaldo Vale
Oanilo de Castro
Josué Bengtson
Luiz Fernando (PPB)
Ricardo de Freitas
Sérgio Carvalho

Alces te Almeida
Elcione Barbalho
Freite Júnior
Jurandil Juarez
Mauro Lopes

Or. Benedito Dias
Salomão Cruz

Pastor Amarildo (Licenciado)
1 vaga PPB

Bloco (PSB, PCdoB)

Socorro Gomes Evandro Milhomen
Vanessa Grazziotin José Antonio Almeida

Cunha Bueno
Lincoln Portela (PSL)
Marcelo Barbieri (PMDB)
Wagner Salustiano

Celso Russomanno
Edmar Moreira
Jair Bolsonaro

Ricardo Ferraço (PSDB)

Bloco (POT, PPS) Bloco (PSB, PCdoB)

Eurlpedes Miranda

Bloco (PL, PSL)

Márcio Biltar Aldo Rebelo
Haroldo Lima
Pedro Valadares

Alexandre Cardoso
Delfim Netto (PPB)
Wanderley Martins

Robério Araújo

Secretário: James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo li, Térreo, Ala A, Sala 55
Telefones: 318-6998/6999 e 6970

José A1eksandro

Fax: 318-2145

João Herrmann Neto
Neiva Moreira
Rubens Furtan

Bloco (POT, PPS)

Airton Dipp
Fernando Coruja
Salomão Gurgel

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Luiza Erundina (PSB)
10 Vice-Presidente: Ricardo Ferraço (PPS)
20 Vice-Presidente: Ney Lopes (PFL)
30 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)

Secretária: Walbia Lóra
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala A, Sala 125
Telefones: 318-8266/6992 a 6996 Fax: 318-2125

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO
PARTlCIPATIVA

Presidente: Hélio Costa (PMDB)
1°Vice-Presidente: Jorge Wilson (PMDB)
20 Vice-Presidente: Neiva Moreira (PDT)
30 Vice-Presidente: Haroldo Lima (PCdoB)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)
Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra
Feu Rosa
Itamar Serpa
José Carlos Martinez
José Teles
Luiz Carlos Hauly
Marcus Vicente (PPB)

Suplentes

Alberto Goldman
Antonio Feijão
Antonio Kandir

Dr. Heleno
Manoel Salviano
Murilo Domingos

Nelson Otoch
Sérgio Reis

Cabo Júlio
De Velasco

Proposição:

Bloco (PL, PSL)

Mattos Nascimento (Licenciado) (PST)
Robério Araújo

Autor: Mesa Diretora



Titulares Suplentes PT

Bloco (PSDB, PTB)
Avenzoar Arruda Fernando Ferro
João Paulo Geraldo Magela

Antônio Jorge Edir Oliveira Professor Luzinho Maria do Carmo Lara

Bonifácio de Andrada Luiz Ribeiro
Feu Rosa Osmânio Pereira PPB
João Castelo Sebastião Madeira
UdiaOuinan Sérgio Reis Almerinda de Carvalho (Licenciada) Antonio Joaquim Araújo
Márcio Matos Veda Crusius Edmar Moreira Marcus Vicente

Vicente Arruda 2 vagas Pastor Amarildo (Licenciado) 1 vaga
ZUlaiê Cobra

Bloco (PSB, PCdoB)
Bloco (PFL, PST) Agnelo Oueiroz Haroldo Lima

Costa Ferreira Celcita Pinheiro Luiza Erundina Sérgio Novais
Jaime Martins Gerson Gabrielli
José Thomaz Nonô Gervásio Silva Bloco (PDT, PPS)
Ney Lopes IIdefonço Cordeiro
Pedro Bittencourt Luiz Durão Pompeo de Mattos Fernando Coruja
Rodrigo Maia Zezé Perrella Ricardo Ferraço Regis Cavalcante

PMDB Bloco (PL, PSL)

Armando Monteiro Anfbel Gomes Lincoln Portela Eujácio Simões
Benito Gama Jorge Pinheiro
Gastão Vieira Jurandil Juarez Secretária: Cláudia Braga T. De Almeida

João Colaço Laire Rosado Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122

João Magalhães Teté Bezerra Telefone: 318-7958/318-7959 Fax: 318-2889

SUas Brasileiro 1 vaga



COMISSÕES TEMPORÁRIAS

1 vaga

Suplentes

Autor: Senado Federal

Adauto Pereira
Chico Sardelli

Francisco Coelho
Jairo Carneiro

Pedro Irujo
1 vaga

Adolfo Marinho
Antonio Cambraia (Licenciado)

Felix Mendonça
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
Nilo Coelho

Xico Graziano
ZHa Bezerra

PMDB

Uncoln Portela

PHS

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PDT, PPS)

José Roberto Batochio
Márcio Bittar

Bloco (PSDB, PTB)

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11- Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318-6874 Fax: 318-2140

Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relator: Rubem Medina (PFL)

Titulares

Proposição: PEC n° 53199

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE

EMENDA ACONSTITUiÇÃO 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"

Antônio Kandir
Danilo de Castro
Edir Oliveira
Manoel Salviano
Max Rosenmann
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Veda Crusius

Pompeo de Mattos (PDT)

Airton Dipp
Regis Cavalcante

Gerson Gabrielli
Marcos Cintra
Paes Landim
Pedro Bitlencourt
Raimundo Santos
Rubem Medina

Robério Araújo

Suplentes

Carlos Batata
Julio Semeghini

Léo Alcântara
Nelson Otoch

Ricarte de Freitas
Roberto Jefferson

Romeu Queiroz
Sérgio Carvalho

6 vagas

Deusdeth Pantoja
Gervásio Silva

José Mendonça Bezerra
Kátia Abreu

Paulo de Almeida
Pedro Bittencourt
Sérgio Barcellos

Arlindo Chinaglia (licenciado)
Iara Bernardi
Padre Roque

1 vaga

PT

PMDB

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSDB, PTB)

Antônio Carlos Konder Reis
Claudio Cajado
Gilberto Kassab
lédio Rosa
Ney Lopes
Paulo Octávio
Vilmar Rocha

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
José Carlos Elias
José Carlos Martinez
Lino Rossi
Luiz Carlos Hauly
Vicente Arruda

Coriolano Sales
Gustavo Fruet
Jorge Pinheiro
José índio
Osmar Serraglio
Osvaldo Reis

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE

EMENDA ACONSTITUiÇÃO, ~ 3-A, DE 1999,
QUE "ALTERA OS ARTS. 27, 28, 29, 44 E 82 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E INTRODUZ
DISPOSiÇÕES TRANSITÓRIAS, DE FORMA A
FAZER COINCIDIR OS MANDATOS ELETIVOS

QUE MENCIONA E ATRIBUIR-LES NOVO
PER(ODO DE DURAÇÃO" E APENSADAS

Proposição: PEC 3199 Autor: Paulo Octávio e Outras
Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
1° Vice-Presidente: lédio Rosa (PFL)
2" Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: João Almeida (PSDB)

Titulares

Geraldo Magela
João Paulo
Maria do Carmo Lara
Professor Luizinho

Gerson Peres
José Janene
Pedro Corrêa

PPB

Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio

Simão Sessim

Armando Monteiro
Benito Gama
Edinho Bez
Jurandil Juarez
Paulo Lima
Pedro Novais

Antônio do Valle
Coriolano Sales

Euler Morais
Pedro Chaves

Salaliel Carvalho
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida
1 vaga

2 vagas
Aloisio Mercadante

PT

Geraldo Magela



Orlando Desconsi
Ricardo Berzoini

Delfim Netto
Enivaldo Ribeiro
Felter Júnior

Agnelo Queiroz
Alexandre Cardoso

João Coser
José Pimentel

PPB

Eliseu Moura
Herculano Anghinetti

João Pizzolatti

Bloco (PSB. PCdoB)
2 vagas

Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Garcia
lldefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra
Luciano Castro
Osvaldo Coelho

PFL

PT

César Bandeira
Francisco Coelho
Gerson Gabrielli

José Thomaz Nonô
Luiz Durão

Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha

Pedro Eugênio
Salomão Gurgel

Bloco (POT, PPS)

Emerson Kapaz
Neiva Moreira

Avenzoar Arruda
Babá
José Pimentel
1 vaga

Jorge Bittar
3 vagas

Eujácio Simões

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcello

PV

Cleonãnio Fonseca
Salomão Cruz
Wigberto Tartuce

PPB

Roberto Balestra
Yvonilton Gonçalves (PFL)

1 vaga

Secretária: Maria Terezinha Donati
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140

Milton Temer (PT) Wellington Dias (PT)

Enio Bacci

POT

Serafim Venzon

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

Inácio Arruda

Eujácio Simões

Agnaldo Muniz

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Novais

Bloco (PL, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado)

PPS

João Hermann Neto

Proposição: PEC 0076/99 Autor: Ubiratan Aguiar
e Outros

PV

Bloco (PMOB, PST. PTN)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11- Pavimento Superior - Sala 165·B
Telefone: 318-8790 Fax: 318-2140

Proposição: PLP 167100 Autor: Xico Graziano
Presidente: Carlos Batata (PSDB)
1° Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Kátia Abreu (PFL)

Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NO 167, DE
2000, QUE "INSTITUI O NOVO ESTATUTO DA

TERRA, QUE DISPÕE SOBRE A pOLíTICA
FUNDIÁRIA E AGRíCOLA,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Carlos Dunga

Pedro Eugênio (PPS)

Bloco (PSOB, PTB)

Anivaldo Vale

Clementino Coelho (PPS)

Pedro Chaves
6 vagas

Anivaldo Vale
Eduardo Seabra

Fátima Pelaes
Jovair Arantes

Juquinha
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Suplentes

Ana Catarina
Anlbal Gomes
Armando Monteiro
Damião Feliciano
Laire Rosado
Luiz Biltencourt
1 vaga

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Rommel Feijó (PSDB)
1° Vice-Presidente: Luciano Castro (PFL)
2° Vice-Presidente: Babá (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Laire Rosado (PMDB)

Titulares

Adolfo Marinho
Antônio Jorge
B.Sá
Carlos Batata
Manoel Salviano
Maria Abadia (Licenciada)
Marisa Serrano
Rommel Feijó



AntOnio Jorge
Carlos Batata
Paulo Mourão
Sérgio Barros
Welinton Fagundes
Xico Graziano
Zila Bezerra

Abelardo Lupion
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Kátia Abreu
Paulo Braga
Ronaldo Caiado

Confúeio Moura
João Ç;olaço
José Indio
Moacir Michelelto
Roland Lavigne
Silas Brasileiro

Adão Pretto
João Grandão
Padre Roque

Dilceu Sperafico
Salomão Cruz
Vadão Gomes

Agnelo Queiroz
Ezrdio Pinheiro

Agnaldo Muniz
Airton Dipp

Eujácio Simões

Chiquinho Feitosa
Luiz Carlos Hauly

Luiz Piauhylino
Saulo Pedrosa

Sérgio Reis
2 vagas

Bloco (PFL, PST)

Celeita Pinheiro
Luis Barbosa

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos

2 vagas

PMOB
6 vagas

PT

3 vagas

PPB

Eliseu Moura
João Tota

1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

2 vagas

Bloco (POT, PPS)

Márcio Bittar
1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Bispo Rodrigues

1° Vice-Presidente: Luiz Ribeiro (PSDB)
2° Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
3° Vice-Presidente: Eni Voltolini (PPB)
Relator: Osmar Serraglio (PMDB)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

AntOnio Jorge
Juquinha
Luiz Carlos Hauly
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro
Márcio Matos
Paulo Feij6
Sérgio Barros

Bloco (PFL, PST)
Cleuber Carneiro
Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Ivanio Guerra
Santos Filho
Werner Wanderer

PMOB
Anlbal Gomes
Damião Feliciano
Edison Andrino
Marcelo Teixeirà
Osmar Serraglio
Roland Lavigne

PT

Fernando Ferro
Luciano Zica
Padre Roque

PPB

Dilceu Sperafico
Eni Voltolini
Márcio Reinaldo Moreira

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida
Tânia Soares

Suplentes

Jovair Arantes
Saulo Coelho

Sérgio Carvalho
5 vagas

Costa Ferreira
Expedito Júnior

Neuto Lima
Osvaldo Coelho

Pedro Bittencourt
Pedro Irujo

Norberto Teixeira
5 vagas

Henrique Fontana
Jorge Bittar
Luiz Sérgio

Hugo Biehl
Luiz Carlos Heinze

Salomão Cruz

Gonzaga Patriota
1 vaga

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140

PHS

Hugo Biehl (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 APROPOSTA DE

EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 222-A, DE 2000,
QUE "DA NOVA REDAÇÃO AO ART. 145, li,

E § 2" DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(ILUMINAÇÃO PÚBLICA)

Proposição: PEC n° 222/00 Autor: Juquinha e outros
Presidente: Gervásio Silva (PFL)

Bloco (POT, PPS)

Airton Dipp
João Herrmann Neto

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

PTN

José de Abreu

João Sampaio
1 vaga

José Aleksandro

1 vaga



Autor: Senador Federal e
Outros

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"

Bloco (PL, PSL)

1 vaga

2 vagas

Marcos de Jesus

Autor: Poder Executivo

PH5

Bloco (P5B, PCdoB)
Gonzaga Patriota
Sérgio Novais

Eujácio Simões

Proposição: PEC nO 289/00

Pauderney Avelino (PFL)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO ffl254-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 MfNIMOS DO TOTAL DOS

RECURSOS DESTINADOS À IRRIGAÇÃO NAS
REGiÕES CENTRO-OESTE E NORDESTE"

Proposição: PEC 254/00

Presidente: Pedro Chaves (PMDB)

1° Vice-Presidente: Jaime Fernandes (PFL)
2" Vice-Presidente: Avenzoar Arruda (PT)
3° Vice-Presidente: Pastor Amarildo (PPB) (Ucenciado)
Relator: João Castelo (PSDB)
Titulares Suplentes

Bloco (P50B, PTB)

Antônio Jorge
B.Sá
Chiquinho Feitosa
João Castelo
José Teles
Murilo Domingos
Nilo Coelho
Paulo Mourão

João Leão (PPB)
Uno Rossi

Lúcia Vânia
Ricardo Rique

Ricarte de Freitas
3 vagas

Presidente: Expedito Júnior (PSDB)
1° Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2° Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Luciano Castro (PFL)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

Bloco (PFL, P5T)

Ariston Andrade
Darci Coelho (Licenciado)
Jaime Fernandes
Osvaldo Coelho
Ronaldo Caiado
Wilson Braga

Cleuber Carneiro
Costa Ferreira
Jairo Carneiro

Kália Abreu
Paes Landim
Vilmar Rocha

Badu Picanço
Eduardo Seabra
Expedito Júnior
Fátima Pelaes
Juquinha
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho
Zila Bezerra

Antonio Feijão
Candinho Mattos

Itamar Serpa
Josué Bengtson

Nicias Ribeiro
Osmânio Pereira

Renildo Leal
Saulo Coelho

Aldir Cabral
Celcita Pinheiro

Francisco Garcia
João Ribeiro (Licenciado)

Pauderney Avelino
Sérgio Barcellos

Bloco (PFL, PST)

Darci Coelho (Licenciado)
Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro
Luciano Castro
Luis Barbosa
Moroni Torgan

Euler Morais
Igor Avelino

Jonival Lucas Júnior
Luiz Bittencourt
Múcio Sá (PTB)

Norberto Teixeira

PT

PMOB
Geovan Freitas
Marcelo Castro
Murilio Ferreira Uma
Osvaldo Reis
Pedro Chaves
Teté Bezerra

Avenzoar Arruda
João Grandão
Wellington Dias

Enivaldo Ribeiro
Pastor Amarildo
Roberto Balestra

PPB

Fernando Ferro
José Pimentel
Manoel Vitório

Eliseu Moura
Iberê Ferreira (PTB)

Mário Reinaldo Moreira

Asdrubal Bentes
Confúcio Moura
Elcione Barbalho
Jurandil Juarez
Marinha Raupp
1 vaga

PMOB

Alberto Fraga
5 vagas

PT
Bloco (POT, PPS)

Clementino Coelho Regis Cavalcante
Neiva Moreira Wolney Queiroz

Babá
Marcos Afonso
Nilson Mourão

3 vagas



Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Salomão Cruz

PPB

Roberto Balestra
2 vagas

Luciano Castro
Mário Assad Júnior

PT

Wilson Braga
1 vaga

Evandro Milhomen
Gonzaga Patriota

Bloco (PSB, PCdoB)

2 vagas

Avenzoar Arruda
Dr. Rosinha
Manoel Vitório
Vanessa Grazziotin ( PC do B)

Agnelo Queiroz (PC do B)
3 vagas

Bloco (POT, PPS)

Agnaldo Muniz Airton Cascavel
Eurrpedes Miranda Giovanni Queiroz

PPB

Almir Sá
Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

Herculano Anghinetti
Hugo Biehl

1 vaga

Bloco (PL, PSL) POT

Oscar Andrade Robério Araújo João Sampaio Olimpio Pires

PTN Jandira Feghali
Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga

Secretária: Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318·8783 Fax: 318-2140

José de Abreu 1 vaga

Philemon Rodrigues

Bloco (PL, PSL)

José AJeksandro

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO NO 308-A, DE 1996,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO
2° DO ART. 17 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(ACUMULAÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO)

1 vaga

1 vaga

Suplentes

Autor: Senado Federal

PPS

PHS

Agnaldo Muniz

Djalma Paes

Secretário (a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8428/318-7052 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO NO 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)

Bloco (PSOB, PTB)

Proposição: PEC 281/00

Presidente: Aédio Rosa (PMDB)
10 Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Átila Lins (PFL)
Relator: Nelson Meurer (PPB)

Titulares

6 vagas

Autor: Jandira Feghali
e Outros

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Antonio Carlos Pannunzio
Raimundo Gomes de Matos

Rommel Feijó
5 vagas

Bloco (PMOB, PST, PTN)

AntOnio Jorge
Dr. Heleno
Eduardo Seabra
Fátima Pelaes
José Múcio Monteiro (PFL)
José Teles
Ricardo Rique
1 vaga

Laire Rosado
5 vagas

Proposição: PEC 308-AJ96

Presidente: Claudio Cajado (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Dantas (PST)
2° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
3° Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator: José Teles (PSDB)
TItulares

Átila Lins
Claudio Cajado
Jairo Carneiro
José Múcio Monteiro

PFL
Almerinda de Carvalho (PPB) (Licenciada)

Moroni Torgan
Ney Lopes

Robson Tuma

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



Osmar Serraglio
Pinheiro Landim
Renato Vianna
Ricardo Izar
2 vagas

Átila Lins
Carlos Nader
Chico Sardelli
Jairo Carneiro
Paulo Marinho
Vilmar Rocha

Carlito Merss
Geraldo Magela
Waldir Pires
1 vaga

Eni Voltolini
Luiz Fernando
Nelson Meurer

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Cezar Schirmer
Laire Rosado

4 vagas

PFL

Cleuber Carneiro
Kátia Abreu
Lael Varella
Paulo Braga

Paulo Gouvêa
Pedro Fernandes

PT

João Paulo
3 vagas

PPB

Or. Benedito Dias
Edmar Moreira

1 vaga

POT

Titulares

Antonio Kandir
Átila Lira
Basilio Villani
Danilo de Castro
Edir Oliveira
Félix Mendonça
Nelson Marchezan
Silvio Torres

Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Paulo Magalhães
Rodrigo Maia
Ronaldo Caiado
Rubem Medina

Armando Monteiro
Benito Gama
Germano Rigotto
João Henrique
Milton Monti
Pedro Novais

Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Alex Canziani
Augusto Franco

José Múcio Monteiro
Léo Alcântara

Nelson Trad
Saulo. Coelho
Sérgio Barros

Zila Bezerra

Bloco (PFL, PST)

Aldir Cabral
Darci Coelho (licenciado)

Euler Ribeiro
Luiz Barbosa

Osório Adriano
Pedro Fernandes

PMOB

Antônio do Valle
José Lourenço

Waldemir Moka
3 vagas

PT

José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Bloco (PL, PSL)

Marcos Cintra (PFL)

PPS

Agnaldo Muniz

PHS

1 vaga

Eujácio Simões

Regis Cavalcante

Clovis Ilgenfritz
Dr. Rosinha
Pedro Eugênio

Almir Sá
Delfim Netto
Enivaldo Ribeiro

Alexandre Cardoso
Sérgio Miranda

José Pimentel
Ricardo Berzoini

1 vaga

PPB

Fetter Júnior
2 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)

2 vagas

1 vaga Bloco (PDT, PPS)

José Roberto Batochio Neiva Moreira
Pimentel Gomes 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)

Eujácio Simões

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

Proposição: PEC 407/01 Autor: Poder Executivo PHS

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11 - Pavimento superior, sala 165-B
Telefone: 318-7062 Fax: 318-2140

Presidente: Rodrigo Maia (PFL)
1° Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
~ Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
3° Vice-Presidente: Benito Gama (PMDB)
Relator: Delfim Netto (PPB)

Roberto Argenta 1 vaga



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A Ricardo Femiço

ELABORAR A REDAÇÃO DO VENCIDO EM
PRIMEIRO TURNO E DA REDAÇÃO FINAL À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° Bispo Rodrigues

610-A, DE 1998 QUE "ALTERA DISPOSITIVOS
QUE MENCIONA DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

REFERENTES À IMUNIDADE PARLAMENTAR Fernando Coruja

Bloco (PL, PSL)

PHS

Regis Cavalcante

Welinton Fagundes

1 vaga

Bloco (PSOB. PTB)

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

Autor: Senado Federal e OutrosProposição: PEC 610/98

Alex Canziani
Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada
Custódio Mattos
Luiz Antonio Fleury
Nelson Marchezan
Nelson Trad
Zenaldo Coutinho

Bloco (PFL, PST)

Suplentes

Edír Oliveira
Fernando Gonçalves

Itamar Serpa
Sebastião Madeira

Silvio Torres
3 vagas

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 618198 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)

1° Vice-Presidente: Francistônio Pinto (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PMDB, PST. PTN)

Jaime Martins
Jairo Carneiro
Laura Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim
Pauderney Avelino

PMOB

Confúcio Moura
Coriolano Sales
Geovan Freitas
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho
Silas Brasileiro

PT

Fernando Ferro
João Paulo
José Genorno

Cesar Bandeira
José Carlos Aleluia

Paulo de Almeida
Robson Tuma

Sérgio Barcellos
Vilma Rocha

Freire Júnior
5 vagas

Luiz Eduardo Grenhalgh
2 vagas

Bloco (PSOB, PTB)

B.Sá
Fernando Gonçalves
Odllio Balbinotli
Max Mauro
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Glycon Terra Pinto
Luiz Bitlencourt
Saraiva Felipe
4 vagas

Félix Mendonça
Feu Rosa

Léo Alcântara
Rafael Guerra

Renildo Leal
3 vagas

Elcione Barbalho
Moacir Micheletlo

5 vagas

PFL

PPB Claudio Cajado Carlos Nader

Gerson Peres 3 vagas Euler Ribeiro Gervásio Silva

Ibrahim Abi-Ackel Francisco Rodrigues José Mendonça Bezerra

Romel Anizio Gerson Gabrielli Luis Barbosa
Moreira Ferreira Milton Barbosa
Sérgio Barcellos Paulo Marinho

Bloco (PSB. PCdoB) 1 vaga Zezé Perrella

Aldo Arantes Aldo Rebelo
José Antonio Almeida 1 vaga PT

Adão Pretto João Grandão
Bloco (PDT, PPS) Fernando Ferro Marcos Afonso

José Roberto Batochio Fernando Coruja
Luiz Sérgio 2 vagas
Padre Roque



Pompeo de Mattos Fernando Coruja

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl

Socorro Gomes

PPB

Augusto Nardes
Jonival Lucas Júnior (PMDB)

1 vaga

POT

Bloco (PSB, pedoB)

1 vaga

Paulo Lima
1 vaga

Antonio Kandir
José Militão
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

2 vagas

PSOB

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia (Licenciado)
Basilio Villani
Inaldo Leitão

Manoel Salviano
Silvio Torres

PT

Bloco (PL, PSL)

Paulo José Gouvêa Pastor Valdeci Paiva

Milton Temer
Ricardo Berzoini
2 vagas

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana
Virgflio Guimarães

1 vaga

PPB

PPS

Ayrton Xerêz (Licenciado)

PHS

Walfrido Mares Guia (PTB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 318-7062/318-7061

Fernando Gabeira (PV)

1 vaga

Fax: 318-2140

Felter Júnior
João Pizzolatti
Romel Anizio
Sampaio Dória (PSDB)

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Gerson Peres
1 vaga

PTB

Eduardo Paes (Licenciado)
1 vaga

POT

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAo
N° 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPrTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Eurfpedes Miranda
1vaga

Eduardo Campos

Enio Bacci
Fernando Zuppo

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Miranda

Proposição: PEC 175/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rigolto (PMDB)
1° Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Eujácio Simões Ronaldo Vasconcellos (S. Par!.)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A OCUPAÇÃO DE
TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO AMAZÔNICA

Autor: Sérgio Carvalho e OutrosEliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Pedro Fernandes
Roberto Brant (Licenciado)
Ronaldo Caiado

Carlos Alberto Rosado
Cleuber Carneiro
Deusdelh Pantoja

João Carlos Bacelar
José Carlos Aleluia
Pauderney Avelino
Pedro Pedrossian

Wilson Braga

Proposição: RCP 2/99

Presidente: Luciano Castro (PFL)
1° Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
2° Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3° Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator: Sérgio Carvalho (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigotto
José Priante
Luiz Bittencourt

PMOB

Barbosa Neto
Edinho Bez

Gastão Vieira
José Chaves

Waldemir Moka

Josué Bengtson
Nilson Pinto (Licenciado)
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Badu Picanço
Bonifácio de Andrada

Max Rosenmann
Nicias Ribeiro



Bloco (PMOB, PST, PTN) Bloco (PFL, PST)

Alceste Almeida Jorge Costa (PT) Chico Sardelli Luiz Durão
Confúcio Moura Osvaldo Reis Corauci Sobrinho Neuton Lima
Asdrubal Bentes 1 vaga Robson Tuma 1 vaga

PFL PMOB

Airton Cascavel (PPS) Expedito Júnior Lamartine Posella João Eduardo Dado
Átila Lins Oscar Andrade Marcelo Barbieri 2 vagas
Luciano Castro Sérgio Barcellos Roland Lauigne

PT PT

Babá 2 vagas Iara Bernardi José Pimentel
Nilson Mourão Ricardo Berzoini Teima de Souza

PPB PPB

Almir Sá João Tota Celso Russomanno Wagner Salustiano
Luiz Fernando Salomão Cruz Cunha Bueno 1 vaga

POT Bloco (PSB, PCdoB)

Giovanni Queiroz Eurlpedes Miranda Kincas Mattos Aldo Rebelo

Bloco (PSB, PCdoB)

Evandro Milhomen Vanessa Grazziotin

Bloco (PDT, PPS)

João Eduardo Dado (PMDB) João Herrmann Neto

Bloco (PL, PSL) Bloco (PL, PSL)

Robério Araújo José Aleksandro Bispo Wanderval De Velasco

PHS
PTN

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de CPI, Anexo li, sala 151-B
Telefone: 318-7067/318-7055

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A "INVESTIGAR VÁRIAS

IRREGULARIDADES PRATICADAS DURANTE A
VIGÊNCIA DO REGIME DE ADMINISTRAÇÃO

ESPECIAL TEMPORÁRIA (RAET) NO BANESPA
- BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A."

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A "INVESTIGAR AS RELAÇÕES

DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O
SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO" - PROER

Autor: Milton Temer e Outros

1 vaga

Fax: 318-2182

Proposição: RCP 21196

José de Abreu

Secretário: Francisco de Assis Diniz
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-8436

Francisco Rodrigues (PFL)Renildo Leal (PTB)

Autor: Deputado Luiz Antonio
Fleury e Outros

Proposição: RCP 5199

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· Suplentes

Presidente: Gustavo Fruet (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Carlos Bacelar (PFL)
2" Vice-Presidente: Milton Temer (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anízio (PPB)
Relator: Alberto Goldman (PSDB)

TItulares

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

. Basilio Villani
Júlio Semeghini
Luiz Antonio Fleury
Veda Crusius

Alex Canziani
ILéo Alcântara
Saulo Coelho
Silvio Torres

Alberto Goldman
Danilo de Castro
Fernando Gonçalves
Márcio Fortes

João carlos Bacelar

Bloco (PFL, PST)

Antonio Kandir
Luiz Carlos Hauly
Roberto Jefferson

Veda Crusius

Ney Lopes



Paes Landim
Pedro Biltencourt

Paes Landim
Rubem Medina

Zenaldo Coutinho Zila Bezerra

PMDB Bloco (PFL, PST)

Gustavo Fruet
José Borba
Wagner Rossi

Antônio do Valle
José Borba

José Lourenço

PT

Aldir Cabral
Darci Coelho (Licenciado)
Francisco Rodrigues
Gilberto Kassab
Jairo Carneiro

Chico Sardelli
Luiz Moreira

Mauro Fecury
Sérgio Barcellos

Yvonilton Gonçalves

Ivan Valente
Milton Temer

José Pimentel
Ricardo Berzoini

PPB

PMDB
Alberto Fraga
Confúcio Moura
Jurandil Juarez
1 vaga

4 vagas

Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio

João Tota
Ricardo Barros PT

Haroldo Lima

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Afonso

PPB

Babá
Ivan Valente

Bloco (PDT, PPS)

Nelson Proença (PMDB) José Roberto Batochio

João Tota
Luiz Fernando

Jair Bolsonaro
Salomão Cruz

Bloco (PL, PSL)

Almeida de Jesus João Caldas

Bloco (PSB, PCdoB)

Evandro Milhomen Socorro Gomes

PTN

José de Abreu 1 vaga

Bloco (PDT, PPS)

Márcio Biltar Neiva Moreira

Secretário: Manoel Alvim
Local: Anexo 11, Sala 151·B
Telefone: 318·8429 Fax: 318-2182

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos José A1eksandro

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 AMAZÔNIA

Autor: Deputado Arlindo Chinaglia
e Outros

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO .
ESTUDO DAS REFORMA POUTICAS

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

1 vaga

Fax: 318·2182

André Benassi
Anivaldo Vale

Dino Fernandes
Fernandes Gonçalves

Júlio Semeghini
Rafael Guerra

Roberto Jefferson
Sebastião Madeira
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra

PHS

Bonifácio de Andrada
Custódio Mattos
Eduardo Seabra
João Almeida
Josué Bengston
Marisa Serrano
Pedro Canedo
Rommel Feijó
Salvador Zimbaldi
Xico Graziano

Pompeo de Maltos (PDT)

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Anexo 11, sala 151-6
Telefone: 318-7061

Presidente: Olavo Calheiros (PMDB)
1° Vice-Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
20 Vice·Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anlzio (PPB)
Relator: João Almeida (PSOB)

Titulares

Suplentes

Armando Abnio
Badu Picanço
Sérgio Barros

Sérgio Carvalho

Bloco (PSDB, PTB)

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)

TItulares

Proposição: RCP 23196

Antonio Feijão
Luiz Piauhylino
Márcio Fortes
Silas Câmara



Bloco (PFL, PSn
Aracely de Paula
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Gilberto Kassab
João Mendes
Paulo Octávio
Rubem Medina
Vilmar Rocha

PMOB
Corioiano Sales
João Colaço
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Olavo Calheiros
1 vaga

Aldir Cabral
José Rocha

Mário Assad Júnior
Neuton Lima

Reginaldo Germano
Vic Pires Franco

2 vagas

Gastão Vieira
Jorge Pinheiro
Laire Rosado

Osmar Serraglio
Paulo Uma

3 vagas

EMPRESAS JORNAlÍSTICAS E DE
RADIODIFUSÃO SONORA E DE SONS E

IMAGENS", E À PROPOSTA DE EMENDA A
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) (Licenciado)

Titulares Suplentes

PFL
PT

João Paulo
José Dirceu
Milton Temer
Nilmário Miranda

PPB

Antonio Joaquim Araújo
Gerson Peres
Romel Anizio
Wagner Salustiano

Bloco (PSB, pedoB)

Haroldo Lima
José Antonio Almeida

Bloco (POT, PPS)

João Sampaio
Márcio Bittar

Bloco (PL, PSL)

Bispo Rodrigues
Ronaldo Vasconcellos

PHS

Dr. Rosinha
Geraldo Magela

José Genolno
Virgflio Guimarães

Nelson Meurer
Simão Sessim

2 vagas

Aldo Rebelo
Alexandre Cardoso

Dr. Hélio
Rubens Bueno

Bispo Wanderval
Lincoln Portela

Arolde de Oliveira
Euler Ribeiro
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
Santos Filho
Vic Pires Franco
José Carlos Fonseca Jr.

PMOB

Henrique Eduardo Alves (Licenciado)
Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
1 vaga

PSOB

Anivaldo Vale
Domiciano Cabral
Luiz Piauhylino
Marcio Rodrigues
Saulo Coelho
Vittorio Medioli

PT

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

José Mendonça Bezerra
Lavoisier Maia

Luciano Pizzatto
Pedro Pedrossian

Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

1 vaga

Maria Elvira
5 vagas

Alberto Goldman
Fernando Gabeira (PV)

Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas

Roberto Argenta Régis Cavalcante (PPS)

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7063 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N° 203, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART.

222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO-SE O § 2° DO REFERIDO

ARTIGO, QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE

PPB

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho (PSDB)
Wagner Salustiano

PTB

José Carlos Martinez
1 vaga

POT

Neiva Moreira

José Janene
Robério Araújo (PL)

1 vaga

Iris Simões
Murilo Domingos

Agnaldo Muniz (PPS)



Bloco (PSB, PCdoB)

Clementino Coelho (PPS) Jandira Feghali Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

PTB

Walfrido Mares Guia

Bloço (PL, PST, PMN, PSD. PSL) PDT

Bispo Rodrigues Bispo Wanderval José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco (PL. PST, PMN. PSO, PSL)

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165·B
Telefone: 318·7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Bloco (PSB. PCdoB)

Pedro Valadares

De Velasco

Djalma Paes

Uncoln Portela

PFL

Presidente: De Velasco (PSL)
1° Vice-Presidente:
2° Vice·Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice·Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator:

Titulares

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo II,Sala 129·B
Telefone: 318·8434

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR NO 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"

Suplentes

Autor: Poder Executivo

Antônio Jorge (PTB)
Jaime Martins

João Ribeiro (Licenciado)
Mauro Fecury

Raimundo Santos
Vilmar Rocha

1 vaga

PMOB

Proposição: PLP 9/99

PFL

Gilberto Kassab
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo Octávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wilson Braga

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

Autor: Presidente

Aracely de Paula
Celcita Pinheiro

Luis Barbosa
Pedro Fernandes
Sérgio Barcellos

2 vagas

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Adolfo Marinho
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Luiz Carlos Hauly

PSOB

PMDB

Proposição:

Albérico Filho
Freire Júnior
Osmar Serraglio
Renato Vianna
2 vagas

Arthur Virgnio (Licenciado)
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
Zulaiê Cobra

Cesar Bandei ra
Claudio Cajado
Heráclito Fortes
Jaime Martins
Joel de Hollanda
KátiaAbreu
Paes Landim

Geraldo Magela
João Paulo
Professor Luizinho
1 vaga

PT

Gilmar Machado
José Genofno
Paulo Delgado

Virgllio Guimarães

Gustavo Fruet
Milton Monti
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
1 vaga

Albérico Filho
João Colaço

4 vagas

PPB PSDB

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti
José Unhares

3 vagas Anivaldo Vale
Helenildo Ribeiro
João Castelo

José de Abreu (PTN)
Maria Abadia (Licenciada)

Paulo Mourão



Max Rosenmann
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

Dr. Rosinha
Fernando Ferro
Gilmar Machado
1 vaga

3 vagas

PT

Ângela Guadagnin
Jair Meneguelli

Márcio Matos (S. ParI.)
1 vaga

PMOB

Coriolano Sales
Edinho Bez
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
1 vaga

AntOnio do Valle
Armando Monteiro

Euler Morais
Flávio Derzi

Freire Júnior
Milton Monti

Antonio Joaquim Araújo
Enivaldo Ribeiro
Nilton Baiano (Licenciado)

PPB
Pastor Amarildo (licenciado)

Robério Araújo (PL)
Vvonilton Gonçalves (PFL)

PTB

PSOB

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

Max Mauro
1 vaga

Chico da Princesa (PSDB)
Walfrido Mares Guia

PT

Alceu Collares

por

Dr. Hélio

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

Carlos Santana
João Grandão
José Pimentel
Milton Temer

DjalmaPaes

Bloco (PSB, PC do B)

Pedro Eugênio (PPS) PPB

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Marcos de Jesus Remi Trinta

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

Delfim Nelto
Herculano Anghinetli

Márcio Reinaldo Moreira

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, 5/169-B
Telefone: 318-7060

PTB

Pomp90 de Maltos

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Sérgio Miranda

Ronaldo Vasconcellos (S. ParI.)

Bloco (PSB, PCdoB)

Eduardo Paes (Ucenciado)
Rodrigo Maia

POT

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Enio Bacci

Eujácio Simões

Djalma Paes

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N" 2n-A, DE 2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ALTERA OS

ARTS. 149 E 1n DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (COMBUSTfVEIS)

Proposição: PEC 2nl00 Autor: Poder Executivo

Suplentes

Carlos Nader
Corauci Sobrinho

Darci Coelho
João Carlos Bacelar

Luciano Pizzatto
Paes Landim

Robson Tuma

PFL

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 AREGULAMENTAÇÃO 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

Jorge Khoury
Marcondes Gadelha
Mário Assad Júnior
Mussa Demes
Pauderney Avelino
Rubem Medina
1 vaga



Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSOB, PTB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-706217052 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À AUNEA

"E" DO INCISO 11 DO § 5° DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Suplentes

Autor: Senado Federal

Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton Lima (PFL)

TItulares

Proposição: PEC 374/96

Suplentes

Expedito Júnior
Fernando Gonçalves

Itamar Serpa
Jovair Arantes

Juquinha
Nicias Ribeiro

Paulo Feijó
Rodrigo Maia (PFL)

Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1° Vice-Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Basilio Villani (PSDB)

Titulares

Badu Picanço
Basflío Villani
Clovis Volpi
João Almeida
Luiz Antonio Fleury
Márcio Fortes
Roberto Jefferson
Vittório Medioli

Chico Sardelli
Eliseu Resende
Gervásio Silva
Joel de Hollanda
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira

Antônio do Valle
Fernando Diniz
José Borba
José Priante
Paulo Lima
Waldemir Moka

IIdefonço Cordeiro
LuIs Barbosa

Mussa Demes
Paulo Marinho
Paulo Octávio

Werner Wanderer

PMOB

Armando Monteiro
Edinho Bez

Gastão Vieira
Salatiel Carvalho

2 vagas

PT

PFL

Almerinda de Carvalho (PPB) (LIcenciada)
Átila Lins
Courauci Sobrinho
Gervásio Silva
lldefonço Cordeiro
Luis Barbosa
Neuton Lima

PMOB

Albérico Filho
Barbosa Neto
Gustavo Fruet
4 vagas

Celcita Pinheiro
Cesar Bandeira

Kátia Abreu
Marcondes Gadelha

Nice Lobão
Robson Tuma

1 vaga

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

Carlos Santana
Jaques Wagner
Luciano Zica

José Janene
Pedro Pedrossian
Vadão Gomes

Fernando Ferro
2 vagas

PPB

Almir Sá
Roberto Balestra

Romel Anfzio

PSOB

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

Bloco (PSB, PCdoB) PT

Haroldo Lima
Miriarn Reid

Sérgio Miranda
1 vaga

4 vagas 4 vagas

Bloco (POT, PPS)

Airton Dipp
Pedro Eugênio

João Hermann Neto
Olimpio Pires

PPB

João Caldas

Bloco (PL, PSL)

Eujácio Simões

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

PTB

Fernando Gabeira

PV

1 vaga

Nelson Marquezelli
1 vaga

Max Mauro
Nilton Capixaba



Enio Bacci

POT

Coriolano Sales (PMDB) Jandira Feghali

Bloco (P5B, PCdoB)

Teima de Souza (PT)

Bloco (P5B, PCdoB)
Robério Araújo

Bloco (PL, PSL)

Philemon Rodrigues

José Antonio Almeida Djalma Paes
PPS

Proposição: RCP 22196 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 (PL, P5T, PUN, PSO, PSL)

Bispo Wanderval 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

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Secretário (a): Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-7066/318-7055

Francisco Rodrigues
Jaime Martins

Kátia Abreu
Moreira Ferreira

Paulo Marinho
Roland Lavigne (PMDB)

1 vaga

PFL

Regis Cavalcante

Aldir Cabral
José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Roberto Pessoa
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrella

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO ~ 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)
1Q Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)

Titulares Suplentes

Ivan Paixão

Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo

1 vaga

Eduardo Barbosa
Flávio Arns

Marisa Serrano
Veda Crusius

Bloco (PSOB, PTB)

Ana catarina
Elcione Barbalho
Geovan Freitas

Fátima Pelaes
Udia Quinan
Maria Abadia (Licenciada)
Marinha Raupp

PMoe

PFL

AJmerinda de Carvalho
Kátia Abreu
Nice Lobão

Celcita Pinheiro
Laura Carneiro

1 vaga

Ana Catarina
Anrbal Gomes
19or Avelino
João ~agalhães

José Indio
Norberto Teixeira

Hermes Parcianello
5 vagas

PT

Angela Guadagnin
Iara Bernardi

1 vaga
Dr. Benedito Dias

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Dr. Rosinha

PPB

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

Antonio Feijão
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Romeu Queiroz
Zulaiê Cobra

PSDe

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Max Rosenmann
Nilson Pinto (Licenciado)

2 vagas

POT
PT

Miriam Reid Dr. Hélio
Wellington Dias
3 vagas

4 vagas



Cunha Bueno
João Pizzolatti
1 vaga

PPB

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl

Romel Anizio

Coriolano Sales
Gustavo Fruet
João Matos
Nair Xavier Lobo
2 vagas

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Cezar Schirmer
5 vagas

PFL

Max Mauro
1 vaga

Eber Silva

PTB

POT

Renildo Leal
1 vaga

Pompeo de Mattos

Aracely de Paula
Euler Ribeiro
Francistônio Pinto
Joaquim Francisco
Paulo Braga
Vic Pires Franco

Avenzoar Arruda
Márcio Matos (S. Part.)
2 vagas

Adauto Pereira
Gilberto Kassab

Kália Abreu
Pedro Pedrossian

Zila Bezerra
1 vaga

PT
4 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Eugênio (PPS)

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado)

PV

1 vaga

Remi Trinta

PPB

Antonio Joaquim Araújo
Pedro Henry (PSDB)
Simão Sessim

POT

Fernando Zuppo

Telmo Kirst
2 vagas

Eber Silva

Regis Cavalcante (PPS) Airton Cascavel (PPS) Bloco (PSB, PCdoB)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318·8428 Fax: 318·2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO~ 98, DE 1999, QUE "ALTERA
O ART. ao PARA ACRESCENTAR INCISO

CONFERINDO COMPETÊNCIA AO MUNiCípIO
PARA DETERMINAR ATRIBUiÇÕES

DE VICE-PREFEITO"

Haroldo Lima

Bloco (PL, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado)

PPS

Rubens Furlan

PV

Sérgio Novais

1 vaga

Marcos Cintra (PFL)

Agnaldo Muniz

1 vaga

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Coriolano Sales (PMOB)
10 Vice-Presidente: Alex Canziani (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PP6)
Relator: Joaquim Francisco (PFL)

Titulares

Proposição: PEC 98/99

Alex Canziani
Augusto Franco
José Teles
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Rocha
Sérgio Reis
2 vagas

Autor: Fernando Zuppo
e Outros

Suplentes

Antonio Carlos Pannunzio
Danilo de Castro

Iris Simões
José Carlos Elias

Jutahy Junior
Narcio Rodrigues

Saulo Pedrosa
Silvio Torres

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-6
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI N° 20a, 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 [ndio (PMDB)
10 Vice-Presidente: Joaquim Francisco (PFL)
2° Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)
3° Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator: Emerson Kapaz (PPS)



TItulares Suplentes COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

Bloco (PSDB, PTB)
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
Carlos Mosconi Armando Abflio PROJETO DE lEI ~ 634, DE 1975, QUE
Clovis Volpi Arnon Bezerra
Iris Simões Eduardo Barbosa "INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"
Luiz Antonio Fleury José Coimbra Proposição: PL 634175 Autor: Poder Executivo
Max Rosenmann Julio Semeghini
Rafael Guerra Udia Quinan Presidente: João Castelo (PSDB)

Ricarte de Freitas Renildo Leal 1° Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)

Vicente Caropreso Rose de Freitas 2° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)

Bloco (PFL, PST) Relator: Ricardo Fiuza (PFL)

Claudio Cajado Cleuber Carneiro TItulares Suplentes

Euler Ribeiro Gervásio Silva
Joaquim Francisco Gilberto Kassab PFL
Luciano Pizzatto Jaime Fernandes
Neuton Uma José Carlos Aleluia Antônio Carlos Konder Reis Cesar Bandeira
Santos Filho Mário Assad Júnior Jaime Martins Francisco Garcia

Marcondes Gadelha Paes landim

PMDB
Paulo Magalhães Raimundo Santos
Ricardo Fiuza Werner Wanderer

Darclslo Perondi José Borba 2 vagas 2 vagas

José Borba 5 vagas
José indio
Ricardo Izar PMDB
Saraiva Felipe
1 vaga Gustavo Fruet Mauro Benevides

Osmar Serraglio Nair Xavier Lobo

PT
Renato Vianna 4 vagas
Ricardo Izar

Ivan Valente Dr. Rosinha Rita Camata

Luciana Zica Henrique Fontana 1 vaga

Marcos Afonso Jaques Wagner
PSDB

PPB Alexandre Santos André Benassi
Bonifácio de Andrada Feu Rosa

Arnaldo Faria de Sá Celso Russomanno HeJenildo Ribeiro José Militão

Dr. Benedito Dias Mário Negromonte (PSDB) Inaldo Leitão Nelson Otoch

Eni Voltolini 1 vaga João Castelo 2 vagas
Vicente Arruda

Bloco (PSB, PCdoB) PT

Alexandre Cardoso Paulo Baltazar Iara Bernardi Fernando Ferro

1 vaga 1 vaga Marcos Rolim Geraldo Magela
2 vagas José Pimental

Waldir Pires

Bloco (PDT, PPS)
PPB

Dr. Hélio Fernando Coruja
Emerson Kapaz Pedro Eugênio Augusto Nardes Celso Russomanno

Edmar Moreira 2 vagas

Bloco (PL, PSL)
Wagner Salustiano

Ronaldo Vasconcellos José Egydio
PTB

PHS .Luiz Antonio Fleury Fernando Gonçalves
Roberto Jefferson 1 vaga

Rubens Furlan (PPS) Regis Cavalcante (PPS)

Secretária: Leila Machado PDT
Local: Anexo li, pavimento superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8431 Fax: 31802140 José Roberto Batochio Coriolano Sales (PMDB)



Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Aldo Rebelo

Professor Luizinho
2 vagas

PPB

Uncoln Portela

PPS

Ayrton Xerêz (Ucenciado)

João Caldas

Airton Cascavel

Cunha Bueno
Eliseu Moura
Wigberto Tartuce

POT

Celso Russomanno
Yvonilton Gonçalves

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Bloco (PSB, PCdoB)
1 vaga 1 vaga

Bloco (PL, PSL)
Marcos Cintra (PFL) Pastor Valdeci Paiva

PPS
Emerson Kapaz Pedro Eugênio

PV
Fernando Gabeira Marcos Rolim (PT)

Secretária: Heloisa Pedrosa Oiniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-6874

Secretário: Sflvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.483, DE 1999, QUE
"INSTITUI A FATURA ELETRÔNICA E

A ASSINATURA DIGITAL NAS
TRANSAÇÕES DE COMÉRCIO ELETRÔNICO"

Proposição: PL 1.483/99 Autor: Dr. Hélio
Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
1° Vice-Presidente: Marçal Filho (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Wigberto Tarluce (PPB)
Relator: Julio Semeghini (PSDB)

Titulares Suplentes

Or. Hélio Luisinho

Autor: Eduardo Jorge e Outros

Alex Canziani
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues
Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia
Salvador Zimbaldi
Walfrido Mares Guia

Bloco (PSOB, PTB)

Augusto Franco
Iris Simões

Mareio Fortes
Maria Abadia (licenciada)

Nelson Marquezelli
Paulo Kobayashi
Romeu Queiroz

Zenaldo Coutinho

Proposição: PEC 20/95

Presidente: Rita Camata (PMOB)
1° Vice-Presidente: Leur Lomanto (PMOB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSOB)

Titulares

PFL

Suplentes

Antônio Carlos Konder Reis Cesar Bandeira
Bloco (PMOB, PST, PTN) Jaime Martins Francisco Coelho

Hermes Parcianello 7 vagas Laura Carneiro IIdefonço Cordeiro

Jorge Pinheiro Leur Lomanto (PMDB) João Mendes

Marçal Filho Paes Landim José Carlos Fonseca Jr.

Marcelo Barbieri Paulo Magalhães Sérgio Barcellos

Maria Elvira Vilmar Rocha 1 vaga

Pinheiro Landim
1 vaga PMOB

Darcfsio Perondi Cezar Schirmer
PFL Edison Andrino Germano Rigotto

Arolde de Oliveira Francisco Rodrigues Elcione Barbalho Maria Elvira

Corauci Sobrinho José Carlos Fonseca Jr. Luiz Bittencourt 3 vagas

Gerson Gabrielli Kátia Abreu Rita Camata

Luciano Pizzatto Moroni Torgan 1 vaga

Paulo Octávio Paulo Marinho
Rubem Medina Zezé Perrella
Vic Pires Franco 1 vaga PSOB

Adolfo Marinho Custódio Mattos
PT Bonifácio de Andrada Feu Rosa

Jorge Bittar 4 vagas Carlos Mosconi João Almeida



Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Luiz Carlos Hauly
Paulo Kobayashi
Zulaiê Cobra

Gilmar Machado
João Paulo
José Genolno
Milton Temer

Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

Neiva Moreira

Haroldo Lima

Bispo Wanderval

Fernando Gabeira

Mareio Fortes
Ricardo Ferraço

Saulo Pedrosa

PT

Eduardo Jorge (Licenciado)
VirgOio Guimarães

2 vagas

PPB

Augusto Nardes
Júlio Redecker (Licenciado)

Nelo Rodolfo (PMDB)

PTB

Fernando Gonçalves
Magno Malta

POT

1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares

Paulo José Gouvêa

PV

1 vaga

Félix Mendonça
Helenildo Ribeiro
Manoel Salviano
Nelson Otoch

Cleuber Carneiro
Jorge Khoury
José Rocha
Lavoisier Maia
Paulo Braga
Roberto Pessoa

Armando Monteiro
Fernando Diniz
João Magalhães
Jonival Lucas Junior
Jorge Alberto
Marcelo Castro

Avenzoar Arruda
Waldir Pires
Wellington Dias

Augusto Faras
João Leão
Pedro Corrêa

Haroldo Lima
Pedro Valadares

Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feij6

2 vagas

Bloco (PFL, PSn

Carlos Alberto Rosado
Francisco Coelho

José Thomaz NonO
Osvaldo Coelho

Paes Landim
Wilson Braga

PMOB

Albérico Filho
AntOnio do Valle

4 vagas

PT

Fernando Ferro
Luiz Alberto

Virgllio Guimarães

PPB

José Linhares
Márcio Reinaldo Moreira

Mário Negromonte (PSDB)

Bloco (PSB, PCdoB)

Djalma Paes
Tânia Soares

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N° 9.503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

PHS
Ariston Andrade (PFL) 1 vaga

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo I - Pavimento Superior s/165-B
Telefone: 318-7064 Fax: 318-2140

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318·8428

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ACONSTITUiÇÃO 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

Pimentel Gomes
Wolney Queiroz

João Caldas

Bloco (POT, PPS)

Clementino Coelho
Salomão Gurgel

Bloco (PL, PSL)

Eujácio Simões

Armando Abllio
Armon Bezerra
Carlos Batata
Carlos Dunga

Bloco (PSDB, PTB)

B.Sá
Claudio Cajado (PFl)

Inaldo Leitão
José Teles

Proposição: Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PPB)
1° Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)



Titulares

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Aroldo Bezerra

Marcos Afonso
Wellington Dias

Ary Kara
Simão Sessim

PFL

PMOB

PSOB

PT

PPB

Suplentes

Luiz Durão
Wilson Braga

1 vaga

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

Mauro Lopes

Márcio Matos (PTB)
Vicente Caropreso

Márcio Matos (PTB)

João Coser
1 vaga

Almir Sá
João Tota

Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
José Rocha
Luciano Pizzatto
Mário Assad Júnior

Alberto Fraga
Confúcio Moura
Darcfsio Perondi
Igor Avelino
Moacir Micheletlo
Silas Brasileiro

Bloco (PFL, PST)

Adauto Pereira
Deusdeth Pantoja

Jaime Martins
Joaquim Francisco

Paulo Octávio
Pedro Pedrossian (PPB)

1 vaga

PMOB

Freire Júnior
José Borba

Marcelo Castro
Osvaldo Reis

2 vagas

PT

Duilio Pisaneschi

Dr. Hélio

PTB

POT

1 vaga

Fernando Zuppo

João Grandão
Luiz Eduardo Freenhalgh
Marcos Afonso
Nilson Mourão

Fernando Ferro
Luci Choinacki

2 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)

Gonzaga Patriota

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

1 vaga Felter Júnior
Hugo Biehl
Salomão Cruz

PPB

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Roberto Balestra

Lincoln Portela João Caldas Bloco (PSB, PCdoB)

Secretária: Edla Calheiro Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7062/7061 Fax: 318-2140

Aldo Arantes
1 vaga

Vanessa Grazziotin
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI N° 2.905, DE

1997, QUE "IMPÕE CONDiÇÕES PARA A
COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS

GENETICAMENTE MODIFICADOS"

Bloco (POT, PPS)

Emerson Kapaz Alceu Collares
Pompeo de Mallos Márcio Bitlar

Bloco (PL, PSL)
Ronaldo Vasconcellos Paulo José Gouvêa

ProposiçãO: PL 2.905/97 Autor: Fernando Gabeira
PV

Bloco (PSOB, PTB)

Elias Murad
José Carlos Elias

José Carlos Martinez
Odflio Balbinolli

Paulo Mourão
Pedro Canedo

Welinton Fagundes
1 vaga

Secretária: Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo 11, pavimento Superior, sala 165-B
Telefone:318-7555 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 3.198, DE 2000, QUE
"INSTITUI O ESTATUTO DA IGUALDADE
RACIAL, EM DEFESA DOS QUE SOFREM
PRECONCEITO OU DISCRIMINAÇÃO EM

FUNÇÃO DE SUA ETNIA, RAÇA ElOU COR, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Presidente: Carlos Alberto Rosado (PFL)
1° Vice-Presidente: Saulo Pedrosa (PSDB)
2° Vice-Presidente: João Grandão (PT)
3° Vice-Presidente: Hugo Biehl (PPB)
Relator: Confúcio Moura (PMDB)

Titulares

Carlos Batata
Carlos Dunga
Clovis Volpi
Luiz Ribeiro
Nelson Marquezelli
Rose de Freitas
Saulo Pedrosa
Xico Graziano

Suplentes

Fernando Gabeira

Proposição: PL 3.198/00

Marcos Rolim (PT)

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 Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO

DE LEI N" 3.561, DE 1997,
QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO

DO IDOSO E DA 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 (pn (Licenciado)
3° Vice-Presidente: Celso Russomano (PPB)
Relator: Silas Brasileiro (PMDB)
TItulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Bloco (PSOB, PTB)

Eduardo Barbosa
Flávio Arns
João Almeida
Lino Rossi
Marisa Serrano
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

Bloco (PFL, PST)

Celcita Pinheiro
IIdefonço Cordeiro
Milton Barbosa
Reginaldo Germano
Yvonilton Gonçalves
Zezé Perrella

PMOB

Alberto Fraga
Damião Feliciano
Freire Júnior
Jorge Pinheiro
Maurilio Ferreira Lima
Osmar Terrai

PT

Gilmar Machado
João Grandão
Luiz Alberto

PPB

Almerinda de carvalho (Licenciado)
José Linhares
Pastor Amarildo (Licenciado)

Bloco (PSB, PCdoB)

Evandro Milhomen
Tânia Soares

Bloco (POT, PPS)
Alceu Collares
Ivan Paixão

Bloco (PL, P5L)

Lincoln Portela

Airton Roveda
Eduardo Seabra

Nelson Trad
Rose de Freitas

4 vagas

Átila Lins
Cleuber Carneiro

Costa Ferreira
Lavoisier Maia

Nice Lobão
Pedro Irujo

Nair Xavier Lobo
5 vagas

Carlos Santana
Manoel Vitório

Paulo Paim

3 vagas

Agnelo Queiroz
1 vaga

Dr. Hélio
Regis Cavalcante

Marcos de Jesus

Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Maria Abadia (Licenciado)
Max Mauro
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos

Darcfsio Perondi
Euler Morais
João Matos
Maria Elvira
Silas Brasileiro
Teté Bezerra
Themlstocles Sampaio

PFL

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

PPB

Arnaldo Faria de Sá
Celso Russomanno
José Unhares

PDT

Fernando Coruja

Carlos Mosconi
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Flávio Arns

Nelson Marchezan
Saulo Pedrosa

2 vagas

Freire Júnior
Osvaldo Biolchi

5 vagas

Celcita Pinheiro
Expedito Júnior

Kátia Abreu
Lavoisier Maia

Luis Barbosa
Medeiros (S. Part.)

Roland Lavigne (PMDB)

Angela Guadagni
Carlito Merss

Geraldo Magela
Padre Roque

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

Dr. Hélio

PV

Fernando Gabeira 1 vaga Djalma Paes

Bloco (PSB, PCdoB)

Alcione Athayde
Secretária: Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318·214012995

Lincoln Portela
Bloco (PL, PSL)

Robério Araújo



PPS João Paulo 1 vaga

1 vaga

PHS

1 vaga
Roberto Balestra
Salomão Cruz
Yvonilton Gonçalves (PFL)

PPB
Arnaldo Faria de Sá
Cleonâncio Fonseca

1 vaga
Roberto Argenta

Secretário (a): Helofsa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior. Sala 165-B
Telefone: 318-7056

1 vaga PDT
Fernando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)
Pedro Valadares

Miriam Reid

Aldo Arantes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 2.186, DE 1996,
DOS SENHORES DEPUTADOS EDUARDO
JORGE, FERNANDO GABEIRA E OUTROS,
QUE "DISPÕE SOBRE A SUBSTITUiÇÃO

PROGRESSIVA DA PRODUÇÃO E DA
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUE
CONTENHAM ASBESTO/AMIANTO E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Autor: Eduardo Jorge e
Fernando Gabeira

1 vaga

Rubens Furlan

Marcos de Jesus

PFL

PPS

Bloco (PL, PSL)

Pastor Valdeci Paiva

Emerson Kapaz

PHS

Ronaldo Vasconcellos (S. Par!.)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11- Sala 165-B
Telefone: 318-8790 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL 4.376/93 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PMDB)

TItulares Suplentes

Suplentes

Alexandre Santos
Dr. Heleno

Lúcia Vânia
Osmânio Pereira

Paulo Mourão
Rommel Feij6

Walfrido Mares Guia
1 vaga

Proposição: PL 2.186196

Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
1° Vice-Presidente: Udia Quinan (PSDB)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)

Titulares

Airton Roveda
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Juquinha (PL)
Lidia Quinan
Marcus Vicente
Nelson Marquezelli
Pedro Canedo

Euler Morais
Marçal Filho
Nair Xavier Lobo
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
Themlstocles Sampaio
Zé Gomes da Rocha
1 vaga

AlbElrto Fraga
Freire Júnior

Geovan Freitas
Luiz Bittencourt

Norberto Teixeira
Osvaldo Reis
Teté Bezerra

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina

Adauto Pereira
.Costa Ferreira
Expedito Júnior

lldefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
Zezé Perrella

PFL PMDB
Abelardo Lupion
Darci Coelho (Licenciado)
Kátia Abreu
Lael Varella
Moroni Torgan
Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

Carlos Nader
Jaime Fernandes

José Carlos Fonseca Jr.
José Mendonça Bezerra

José Rocha
Pedro Pedrossian

Ursicino Queiroz

João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
1 vaga

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira (PSDB)
3 vagas

Dr. Rosinha
Jair Meneguelli
Jaques Wagner

PT
Ivan Valente

João Grandão
Luciano Zica

Basilio Villani
Chico da Princesa

PSDB

Anivaldo Vale
Basflio Villani



Custódio Mattos
Jovair Arantes
Nelson Otoch
Osmânio Pereira

Nelson Otoch
Vicente Caropreso

Veda Crusius
1 vaga

Sérgio Reis
Silvio Torres

Bloco (PFL, PST)

2 vagas

PT

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Jair Meneguelli
Waldomiro Fioravante
1 vaga

PPB

Ary Kara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

PTB

Duilio Pisaneschi
1 vaga

POT

Fernando Coruja

4 vagas

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

2 vagas

1 vaga

Corauci Sobrinho
lédio Rosa
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Paulo Marinho
Zezé Perrella

Darclsio Perondi
Dr. Antonio Cruz
Geovan Freitas
José Lourenço
Jurandil Juarez
Nelo Rodolfo

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso

PMDB

PT

PPB

Aldir Cabral
Chico Sardelli

IIdefonço Cordeiro (PSDB)
Joel de Hollanda

Luis Barbosa
1 vaga

6 vagas

Carlito Merss
João Grandão

Luiz Sérgio

Bloco (PSB, PCdoB)

Clementino Coelho (PPS)

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Paulo José Gouvêa

PPS

1 vaga

De Velasco

Eurico Miranda
João Pizzolatti
Telmo Kirst

Aldo Rebelo
Eduardo Campos

Olimpio Pires
Regis Cavalcante

Augusto Farias
2 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)
Agnelo Queiroz

1 vaga

Bloco (POT, PP5)

Rubens Bueno
1 vaga

Rubens Bueno Pedro Eugênio

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7060

Luciano Bivar

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

PV

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 4.874, DE 2001, QUE
"INSTITUI O ESTATUTO DO DESPORTO"

Autor: Silvio Torres e Outros

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 NO 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO ~ DO ART. 144 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA
(SEGURANÇA PÚBLICA)

Proposição: PL 4.874/01

Presidente: Jurandil Juarez (PMDB)
1° Vice-Presidente: José Rocha (PFL)
~ Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
3° Vice-Presidente: Telmo Kirst (PPB)
Relator: Gilmar Machado (PT)
Titulares

Bloco (P50B, PTB)

Suplentes

Clovis Volpi

Proposição: PEC 151/95

1 vaga

Autor: Gonzaga Patriota e Outros

Alex Canziani
Alexandre Santos
Félix Mendonça
Jovair Arantes
Léo Alcântara
Pedro Canedo

Basilio Villani
Expedito Júnior

Josué Bengtson
Márcio Matos

Paulo Feijó
Welinton Fagundes (PL)

Presidente: Aldir Cabral (PFL)
1° Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Alberto Fraga (PMDB)



Suplentes

Titulares

Abelardo Lupion
Aldir Cabral (PSDB)
Gervásio Silva
José Thomaz NonO
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo

Uno Rossi
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feij6
Wanderley Martins (PSB)
Zulaiê Cobra

PFL

PMOB

PSOB

PT

Suplentes

Adauto Pereira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
lldefonço Cordeiro

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Mendes Ribeiro Filho
Synval Guazelli

4 vagas

Antonio Feijão
Arnon Bezerra
Badu Picanço

Feu Rosa
Max Rosenmann

Zenaldo Coutinho

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE

EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E APROPOSTA
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: Mattos Nascimento (PST)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSOB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

TItulares

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rolim
José Genofno

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa

Luiz Antonio Fleury

Eurfpedes Miranda

PPB

PTB

por

Carlos Santana
Luiz Eduardo Greenhalgh

Nelson Pellegrino
Wellington Dias

Jair Bolsonaro
2 vagas

Roberto Jefferson

Wanderley Martins

Aracely de Paula
Deusdeth Pantoja
Gerson Gabrielli
José Rocha
Kátia Abreu
Moreira Ferreira
Paulo Octávio

Jorge Alberto
Norberto Teixeira
Paulo Lima
3 vagas

PFL

PMOB

Atila Uns
Gervásio Silva

IIdefonçO Cordeiro
José Mendonça Bezerra

Pauderney Avelino
Pedro Irujo

Pedro Pedrossian

.Hermes Parcianello
José Indio

Osvaldo Reis
3 vagas

Gonzaga Patriota

Bloco (PSB, PCdoB)

Agnelo Queiroz PSDB

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

PPS

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
Jovair Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

Affonso Camargo
Alberto Goldman

Carlos Batata
Léo Alcântra

Nelson Otoch
Sérgio Carvalho

Ayrton Xerêz (Licenciado) Regis Cavalcante

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone.: 318·6874 Fernando Ferro

PT

4 vagas



João Paulo IIdefonço Cordeiro Joaquim Francisco
Milton Temer José Rocha Luis Barbosa
Wellington Dias Neuton Lima 2 vagas

Oscar Andrade

PPB PMDB

Gerson Peres Dr. Benedito Dias Antônio do Valle Barbosa Neto
Ibrahim Abi-Ackel Roberto Balestra Domiciano Cabral Cezar Schirmer
Luiz Fernando Vadão Gomes João Henrique Darclsio Perondi

José Borba Lamartine Posella
Osmar Serraglio MúcioSá

PTB Pedro Chaves Ricardo Izar

1 vaga Josué Bengtson PSDB

Alberto Goldman Alex Canziani
POT Chico da Princesa Feu Rosa

Mário Negromonte Mareio Fortes
José Roberto Batochio Fernando Coruja Paulo Feijó Marcus Vicente

Romeu Queiroz Nelson Marchezan
Silvio Torres 1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)
PT

Sérgio Novais José Antonio Almeida
Carlos Santana João Coser
Pedro Celso Luiz Sérgio

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL) Teima de Souza 2 vagas
Wellington Dias

Almeida de Jesus (Licenciado) Cabo Júlio PPB
Almir Sá Francisco Silva (PST)
Ary Kara Júlio Redecker

PPS 1 vaga Telmo Kirst

1 vaga Regis Cavalcante
PTB

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Eujácio Simões Almeida de Jesus (Licenciado)

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129-B
Telefone: 318-8431

Secretário: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11, pavimento superior sala 168-A
Telefone: 318-7062 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A

CRIAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONÀL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Dullio Pisaneschi

Ollmpio Pires

Jandira Feghali

Airton Cascavel

POT

Bloco (PSB, PCdoB)

PV

1 vaga

1 vaga

1 vaga

1 vaga

Proposição: PL 1.615199 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 Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO ~ 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"Affonso Camargo

Aracely de Paula
Eliseu Resende

PFL

Átila Lins
Francisco Rodrigues

João Ribeiro Proposição: PEC 136199 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

PSOB

PPB

PMOB

Carlos Nader
Nice Lobão

Paulo Braga
Robson Tuma
Wilson Braga

2 vagas

Freire Júnior
Marçal Filho

Osvaldo Biolchi
Osvaldo Reis

Philemon Rodrigues (PL)
1 vaga

PSOB

PMOB

CezarSchirmer
Gastão Vieira
Hélio Costa
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Ricardo Izar

Darci Coelho (Licenciado)
Jaime Martins
José Carlos Aleluia
José Thomaz NonO
KátiaAbreu
Luciano Castro
Paes Landim

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE

EMENDA ACONSTITUiÇÃO ~ 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBS(DIO, 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

Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella
Luiz Durão

Pedro Fernandes
Werner Wanderer

Confúcio Moura
Salatiel Carvalho

4 vagas

Dr. Rosinha
Henrique Fontana
Professor Luizinho

1 vaga

PT

André Benassi
B.Sá

Fátima Pelaes
Mário Negromonte

Ronaldo Cezar Coelho (Licenciado)
1 vaga

Ariston Andrade
Corauci Sobrinho
José Carlos Aleluia
Luis Barbosa'
Mussa Demes
Neuton Uma
Pedro Irujo

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Oloch
Veda Crusius

Armando Monteiro
Darclsio Peroridi
Jorge Alberto
Osmar Serraglio
2 vagas

Arlindo Chinaglia (Ucenciado)
José Pimentel
2 vagas

Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

PTB

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

AntOnio Jorge
Nelson Marquezelli

Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro
Léo Alcântara
Raimundo Gomes de Matos
Saulo Pedrosa .
Vicente Arruda

PT

Alexandre Santos
Dr. Heleno

Jutahy Júnior
Uno Rossi

Marcus Vicente
Nicias Ribeiro

POT

Fernando Coruja 1 vaga

Geraldo Magela
3 vagas

Henrique Fontana
José Genolno

2 vagas

João Caldas

Bloco (PL, PST, PMN, P50, P5L)

Almeida de Jesus (Licenciado) PPB

Jandira Feghali

Bloco (PSB, pedoB)

José Antonio Almeida

Hugo Biel
Ibrahim Abi-Ackel
Jonival Lucas Júnior (PMDB)

Gerson Peres
Romel An Izio

Vvonilton Gonçalves (PFL)

PPS
PTB

Pedro Eugênio 1 vaga
Walfrido Mares Guia
1 vaga

Luiz Antonio Fleury
Silas Câmara

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

POT

Eurlpedes Miranda Fernando Coruja



Bloco (PL, P5T, PMN, P50, P5L)

Almeida de Jesus (Licenciado) Paulo José Gouvêa

Marcos Afonso
Marcos Rolim
Orlando Fantazzini

Nelson Pellegrino
Wellington Dias

1 vaga

Bloco (P5B, PCdoB) PPB

Alexandra Cardoso

PP5

Dr. Evilásio (Licenciado) Ary Kara
Gerson Peres
Luiza Erundina (PSDB)

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro

Oliveira Filho (PSDB)

1 vaga 1 vaga PTB

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOLÊNCIA E À

SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO

DE SEUS TRABALHOS, OFERECER
SUGESTÕES, INDICAÇÕES E ELABORAR

PROPOSiÇÕES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA
Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
1° Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
2° Vice-Presidente: Orlando Fantazzini (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)

TItulares 5uplentes

PFL

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART. 54

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" -

BATALHÃO SUEZ
Proposição: PEC 294/95 Autor: Sérgio Barcellos e Outros
Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
1° Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
Relator: Jorge Wilson (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, P5L)

PPS

Jandira Feghali

Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez

Wanderley Martins (PFL)

Ayrton Xerêz (Licenciado)

Paulo José Gouvêa

PDT

Bloco (P5B, PCdoB)

Dr. Evilásio (Licenciado)

Emerson Kapaz

Cabo Júlio

Neiva Moreira

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Alberto Fraga
Jorge Pinheiro

Nair Xavier Lobo
3 vagas

Abelardo Lupion
Corauci Sobrinho

Gervásio Silva
Mário Assad Júnior

Reginaldo Germano
Werner Wanderer

1 vaga

PSDB

PMOB

João carlos Bacellar
José Carlos Fonseca Jr.
José Thomaz Nonô
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Robson Tuma

João Colaço
João Magalhães
Jorge Tadeu Mudalen
Luisinho
Pinheiro Landim
1 vaga

Elias Murad
Uno Rossi
Rafael Guerra
Roberto Rocha
Silvio Torres
Zulaiê Cobra

Feu Rosa
Mário Negromonle

Osmânio Pereira
Paulo Kobayashi

Sérgio Barros
1 vaga

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga

PFL
Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Lima
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado
1 vaga

PT
PMDB

Luiz Eduardo Greenhalgh José Pimentel Edison Andrino 6 vagas



Freire Júnior
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
2 vagas

Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

Bloco (PFL, PST)

Dino Fernandes
Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
Rommel Feij6
Sérgio Reis
1 vaga

Adão Prelto
Carlos Santana
Marcos Afonso
1 vaga

Almir Sá
Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçalves (PFL)

PSDB

PT

PPB

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Saulo Pedrosa
3 vagas

4 vagas

João Tota
2 vagas

Adolfo Marinho
Antonio Carlos Pannunzio
Custódio Mattos
Julio Semeghini
Márcio Fortes
Paulo Kobayshi
Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia

Carlos Alberto Rosado
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
Luciano Pizzatto
Marcos Cintra
Pedro Fernandes

Alex Canziani (licenciado)
Antonio Cambraia
Candinho Mattos

Dino Fernandes (PPB)
Dr. Heleno

João Castelo
Juquinha

Ronaldo Cezar Coelho (licenciado)

Cleuber Carneiro
Eliseu Resende

Francisco Garcia
João Mendes

Mário Assad Júnior
Neuton Lima

PMDB

Murilo Domingos

PTB

PDT

Nelson Marquezelli

Benito Gama
Jorge Alberto
José Chaves
Leur Lomanto
Milton Monti
Pinheiro Landim

Hermes Parcianello
Jorge Tadeu Mudalen

Marinha Raupp
Mendes Ribeiro Filho

Salatiel Carvalho
1 vaga

Neiva Moreira Serafim Venzon PT

Paulo Baltazar

Iara Bernardi
Bloco (PSB, PCdoB) Maria do Carmo Lara

Professor Luizinho
1 vaga

Henrique Fontana
Iara Benardi
João Magno

PPB

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Eujácio Simões Cabo Júlio

Eliseu Moura
Eni Voltolini
Simão Sessim

Dr. Benedito Dias
Felter Júnio

João Pizzolatli

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, SI 165-B
Telefone: 318-7066

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga

PPS

Airton Cascavel

Alexandre Cardoso
Sérgio Novais

Ivan Paixão
João Sampaio

Ronaldo Vasconcellos

Inácio Arruda
José Antonio Almeida

Bloco (PDT, PPS)
Olimpio Pires

Pedro Eugênio

Bloco (PL, PSL)
Philemon Rodrigues

Presidente: Rodrigo Maia (PTB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMOB)
2° Vice-Presidente: Maria do carmo Lara (PT)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Adolfo Marinho (PSOB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI tfl

2.763, DE 2000, QUE "DISPÕE SOBRE A
POUTICA NACIONAL DE SANEAMENTO, SEUS

INSTRUMENTOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL 3.846/00 Autor: Poder Executivo
Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)

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"

1 vaga
PHS

Dajalma Paes (PSB)

Autor: Sérgio Novais
e Maria do Carmo Lara

Proposição: PL 2.763/00



1° Vice-Presidente: Paulo Magalhães (PFL)
2" Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
30 Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Leur Lomanto (PMDB)

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSOB, PTB)

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"

Suplentes

Luiz Piauhylino
Marisa Serrano

1 vaga

Autor: Miro Teixeira

Nelson Marchezan
Vicente Caropreso
Veda Crusius

Proposição:

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Reginaldo Germano (PFL)
1° Vice-Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
Relator: Miro Teixeira (PDT)

Titulares

Luis Barbosa
Paes Landim

Paulo Gouvêa
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza

Vic Pires Franco

Alexandre Santos
Antonio Feijão

Fernando Gonçalves
Iris Simões

Léo Alcântara
Luiz Carlos Hauly

Luiz Piauhy1ino
Márcio Fortes

PMOB

Alberto Goldman
Anivaldo Vale
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Eduardo Seabra
Feu Rosa
Nelson Marchezan
Nelson Trad

Eliseu Resende
Francisco Rodrigues
Heráclito Fortes
José Mendonça Bezerra
Paulo Magalhães
Robson Tuma

Albérico Filho
Eunicio Oliveira
João Henrique
Leur Lomanto
Olavo Calheiros
Wagner Rossi

José Chaves
José Priante
Marçal Filho

Roland Lavigne
2 vagas

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Coriolano Sales Jorge Pinheiro
Osvaldo Biochi Luiz Bittencourt

PT PFL

Jair Meneguelli
Ricardo Berzoini
Teima de Souza

José Genofno
Orlando Fantazzini

Paulo Delgado

Reginaldo Germano
Robson Tuma

PT

Laura Carnero
Sérgio Barcellos

PPB Marcos Rolim Nilmário Miranda

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
Simão Sessim

Augusto Nardes
Pedro Corrêa

Simão Sessim Luis Carlos Heinze

PPB

1 vaga

POT
Bloco (PSB, PCdoB)

Miro Teixeira Neiva Moreira
Jandira Feghali
Pedro Valadares

Gonzaga Patriota
1 vaga Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares Agnelo Queiroz

Secretário: Marcos Figueira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056 Fax: 318-2140

Bloco (PL, PSL)

Bloco (POT, PPS)

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
"ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE

JUSCELINO KUBITSCHEK, EM 22 DE AGOSTO
DE 1976, EM ACIDENTE RODOVIÁRIO

OCORRIDO NA RODOVIA PRESIDENTE
DUTRA, KM 165, NO MUNiCípIO DE RESENDE"

Cabo Júlio

Autor: Paulo Octávio

Bloco (PL, PSL)
De Velasco

Proposição

1 vaga

Airton Cascavel
Dr. Hélio

Ronaldo Vasconcellos

PTN

Luciano Bivar

Airton Oipp
João Herrmann Neto

José de Abreu



Presidente: Paulo Octávio (PFL)
1° Vice-Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Pedro Celso (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Osmãnio Pereira (PMDB)

Titulares Suplentes

Uno Rossi Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Damião Feliciano Albérico Filho
Pinheiro Landim João Colaço

Bloco (PSOB, PTB)

Carlos Mosconi
Danilo de Castro
Maria Abadia

Inaldo Leitão
João Castelo
Zulaiê Cobra

Raimundo Santos
Reginaldo Germano

PFL

PT

Benito Gama
Costa Ferreira

Bloco (PMOB,PST,PTN) Gilmar Machado

Hélio Costa Jorge Pinheiro
Osmãnio Pereira (PSDB) Luiz Bittencourt

1 vaga
PFL

João Grandão

PPB

Pastor Amarildo (Licenciado)

Cleuber Carneiro
Paulo Octávio

Pedro Celso

Edmar Moreira

PT

PPB

POT

Aracely de Paula
Jaime Martins

1 vaga

Herculano Anghinetti

Dr. Hélio

Agnelo Queiroz

Fernando Gabeira

POT

José Roberto Batochio

Bloco (PSB, PCdoB)

Tânia Soares

PV

Luiz Alberto (PT)

Secretário(a): Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
"ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DAS OITO

AUDIÊNCIAS PREPARATÓRIAS DA
I CONFERÊNCIA MUNDIAL DE COMBATE AO
RACISMO, XENOFOBIA E INTOLERÂNCIAS

CORRELATAS, A REALIZAR-SE EM
AGOSTO DE 2001, NA ÁFRICA DO SUL"

1 vaga

Suplentes

Olimpio Pires

Agnelo Queiroz

Regis Cavalcante

Proposição:

Wanderley Martins

Bloco (PSB, PCdoB)

PPS

Ayrton Xerêz (Licenciado)

Autor: Gilmar Machado

Secretária: Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318·8782 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.842, DE
1998, QUE "DISPÕE SOBRE O ACESSO A

RECURSOS GENÉTICOS E SEUS PRODUTOS
DERIVADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" E

AOS PROJETOS DE LEI N°S 4579, DE 1998,
4751, DE 1998,E 1953, DE 1999, APESANDOS.

Proposição: PL n° 4.842198 Autor: SENADO FEDERAL

Presidente: Zezé Perrella (PFL)
1° Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)

Titulares

Presidente: Pinheiro Landim (PMDB)
1° Vice-Presidente: Lino Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
Relator: Reginaldo Germano (PFL)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

João Almeida

. Suplentes

Alberto Goldman

B.Sá
Carlos Batata
Iris Simões
Renildo Leal
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Bloco (PSOB, PTB)

Fátima Pelaes
Fernando Gonçalves

José Múcio Monteiro (PFL)
Lidia Quinan

Max Mauro
Sérgio Carvalho

2 vagas



Freire Júnior
Moacir Michelelto
Pedro Novais
Silas Brasileiro
3 vagas

Bloco (PMOB,PST,PTN)

7 vaga(s)

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 5.484/01 Autor: Poder Executivo

Euler Ribeiro
José Thomaz Nonõ
Luciano Pizzatto
Neuton Lima
Ney Lopes
Zéze Perrella
1 vaga

PFL

Eliseu Resende
João Carlos Bacelar

José Carlos Fonseca Jr.
José Múcio Monteiro

Roberto Argenta (PHS)
Sérgio Barcellos

Wilson Braga

Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
10 Vice-Presidente: Custódio Maltos (PSDB)
20 Vice-Presidente: Pedro Eugênio (PT)
30 Vice-Presidente: Darclsio Perondi (PMDB)
Relator: Luiz Fernando (PPB)

Titulares

Bloco (P50B, PTB)

Suplentes

João Grandão
3 vagas

Dilceu Sperafico
Roberto Balestra
Romel Anizio

Pompeo de Maltos

PT

Marcos Afonso
Padre Roque

Teima de Souza
1 vaga

PPB

Nelson Meurer
Salomão Cruz

1 vaga

POT

Dr. Hélio

Custódio Mattos
Jovair Arantes
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Márcio Matos
Pedro Canedo
Xico Graziano
Zila Bezerra

Euler Ribeiro
Gerson Gabrielli
Joaquim Francisco
Luis Barbosa
Marcondes Gadelha
Ursicino Queiroz

Alex Canziani
Armando Abnio

Lúcia Vânia
Marisa Serrano

Paulo Mourão
Renildo Leal
Ricardo Izar

Ricarte de Freitas

Bloco (PFL, P5T)

Aracely de Paula
Cesar Bandeira
Osvaldo Coelho
Roberto Pessoa

Vilmar Rocha
Wilson Braga

Bloco (P5B, PcdoB)

Socorro Gomes 1 vaga

Bloco (PL, P5L)

Paulo José Gouvea Pastor Valdeci Paiva

PPS

Albérico Filho
Confúcio Moura
Darc'sio Perondi
Leur Lomanto
Marçal Filho
Pinheiro Landim

PMOB

6 vagas

Emerson Kapaz

PV

Fernando Gabeira

1 vaga

Marcos Rolim

Jorge Bittar
Luiz Sérgio
Pedro Eugênio

PT

3 vagas

Secretário(a): Cily Montenegro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

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

Dilceu Sperafico
José Linhares
Luiz Fernando

Givaldo Carimbão
Inácio Arruda

Dr. Hélio
Ricardo Ferraço

PPB

Antonio Joaquim Araújo
Dr. Benedito Dias

Hugo Biehl

Bloco (P5B, PCdoB)

2 vagas

Bloco (POT, PP5)

Pimentel Gomes
1 vaga



Paulo José Gouvêa

José de Abreu

Bloco (PL, PSL)

PTN

Mário Assad Júnior

1 vaga

Eni Voltolini
Gerson Peres
Marcus Vicente

PPB

Bloco (PSB, PCdoB)

3 vagas

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: (61) 318-7058 Fax: 318-2140

COMISSÃO CONSELHO

CONSELHO DE ÉTICA E
DECORO PARLAMENTAR DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Secretária: Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8782 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO ~ 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 MfNIMA

PARA CARGO ELETIVO)
Proposição: PEC 598/98 Autor: Paulo lima e Outros

Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
1° Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
2° Vice-Presidente: Orlando Fantazzini (PT)
3° Vice-Presidente: Eni Voltolini (PPB)
Relator: Paulo Magalhães (PFL)

Titulares Suplentes

Alcione Athayde
1 vaga

Márcio Bittar
Wolney Queiroz

Alceste Almeida

1 vaga

Bloco (POT, PPS)

Bloco (PL, PSL)

PV

2 vagas

2 vagas

lincoln Portela

1 vaga

Átila lira
Bonifácio de Andrada
Edir Oliveira
Inaldo Leitão
João Almeida
Nelson Trad
Salvador Zimbaldi
Vicente Caropreso

Ivanio Guerra
Jairo Carneiro
José 'Rocha
Paulo Magalhães
Rodrigo Maia
Sérgio Barcellos

Cezar Schirmer
Coriolano Sales
Larre Rosado
Luiz Bittencourt
Mauro Lopes
1 vaga

João Paulo
Orlando Fantazzini
Pedro Celso

Bloco (PSOB, PTB)

Carlos Dunga
Félix Mendonça

Helenildo Ribeiro
Osmânio Pereira

Rommel Feij6
Sérgio Reis

Zulaiê Cobra
1 vaga

Bloco (PFL, PST)

AntOnio Carlos Koner Reis
FrancistOnio Pinto

Kátia Abreu
Mauro Fecury

Osvaldo Coelho
Paulo Gouvêa

PMOB

Asdrubal Bentes
Osvaldo Reis

4 vagas

PT

3 vagas

Presidente: José Thomaz NonO (PFL)
Titulares

Bloco (PFL, PST)

José Thomaz NonO
Moroni Torgan
Werner Wanderer

PSOB

Bonifácio de Andrada
Marisa Serrano
Vicente Arruda

PMOB

Barbosa Neto
Osmar Serraglio

PT

Orlando Fantazzini
Waldir Pires

PPB

Romel Anizio

PTB

Ricardo Izar

Suplentes

Corauci Sobrinho
lédio Rosa

Robson Tuma

Carlos Batata
Vicente Caropreso

Xico Graziano

larre Rosado
Osmar Terra

Iara Bernardi
Marcos Rolim

João Tota

Nelson Trad



Oscar Andrade

Bloco (POT, PPS)

Uncoln Portela

PFL
Jaime Martins

Bloco (P5B, PCdoB)
José Antonio Almeida 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)

PSOB

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

PMOB
Cezar Schirmer

PT

Jaques Wagner

PTB

Luiz Antonio Fleury

PFL

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Darci Coelho (Ucenciado)
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim
Vilmar Rocha

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Bispo Rodrigues

PPS

PMOB Ricardo Ferraço

2 vagas PV
Fernando Gabeira

PSOB

Bonifácio de Andrada
Zenaldo Coutinho

PT

1 vaga

POT

Pompeo de Mattos

Secretário (a): Uliane
Local: Ala C sala T04, Anexo 11
Telefone: 318-7592/318-7596

PPB

Ibrahim Abi-Ackel

De Velasco

Bloco (PL, PST, PMN, P50, P5L)

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)
~ Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
Relator: Marcondes Gadelha (PFL)

Titulares 5uplentes

Albérico Filho (PMDB)
Almeida De Jesus (Ucenciado) (PL)
Antônio Jorge (PTB)
Ariston Andrade (PFL)
Aroldo Cedraz (PFL) (Ucenciado)
Augusto Franco (PSDB)
Avenzoar Arruda (PT)
B. Sá (PSDB)
Carlos Alberto Rosado (PFL)
Cesar Bandeira (PFL)
Ciro Nogueira (PFL)

Suplentes

Autor: Presidnele

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

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Servo Comissões Especiais. Anexo 11
Telefone: 318-8430

Proposição:

Coordenador: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
Titulares

PPB
Ibrahim Abi-Ackel



Clementino Coelho (PPS)
Cleonãncio Fonseca (PPB)
Cleuber Carneiro (PFL)
Coriolano Sales (PMDB)
Damião Feliciano (PMDB)
Darci Coelho (Licenciado) (PFL)
Djalma Paes (PSB)
Edmar Moreira (PPB)
Eduardo Jorge (Licenciado) (pn
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)
João Leão (PSDB)
Joel de Hollanda (PFL)
Jorge Alberto (PMDB)
Jorge Khoury (PFL)
José Linhares (PPB)
José Pimentel (PT)
José Rocha (PFL)
José Thomaz NonO (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)
Silas Câmara (PTB)
Teima de Souza (PT)
Ursicino Queiroz (PFL)
Waldir Pires (PT)
Wellington Dias (PT)
Wilson Braga (PFL)
4 vagas

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7060



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇAo

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS - 2001

ESTATUTO DA CIDADE: GUIA PARA
IMPLEMENTACÃO PELOS MUNIClplOS E

CIDADÃOS

ISBN: 85-7365-168-7

R$15,40

POLlTICAS AGRfCOLAS E AGRÁRIAS

ISBN: 85-7.365-170-9

R$ 5,50

SEMINÁRIO AÇÕES DE CIDADANIA

ISBN: 85-7365-177~

R$S,5O

SEMINÁRIO DO LIXO ACIDADANIA :
CATADORES DE MATERIAL RECICLAvEl E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

ISBN: 85-7365-176-8

R$ 3,30

BALANÇO SOCIAL

ISBIJ: 85-7365-175-X

RS 3,30

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL (1988) (17. ed.)

~f:~~~~

..~-_.~_.:_;-
ISBN: 85-7365-172-5

R$5.00

LOCllIG do vonda: Mídia Livraria. Ed. PrlncJplll e Anexo IV da Cêmara dos Deputados. Telefones: (061) 316-04nI7271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6864. E-maiJ: publlcaooes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DDCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇAo DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS - 2001

SEMANA NACIONAL DO EXCEPCIONAL

1.

ISBN: 85-7365-180-6

R$1,10

DESAFIOS PARA O SÉCULO XXI ; COLETÂNEA
DE TEXTOS DA l' CONFERENCIA NACIONAL DE

EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO

f·':;~~~.~::~~:'~~··~::·?·~J
~ ~~~ ~~J;~;;~6. ~

" ·!..~;~rra r
L"":'" IJwl/ics {)Ora o I
i" I 5énrloXX/,,,:!
!;;;';':ic~;(:,h~,,,!oJ~'~~~;ll
!: .. .'J~~:l~~·~~~W~f.'~.i'~'11
f ... "':".-;,
i.~.· __.......:.:!
ISBN: 85-7365-148-2

R$ 41,80

FISCALIZAÇÃO DO FUNDEF : CARTILHA

ISBN: 85-7365-171-7'

R$2,20

MAJORAÇÃO DAS TARIFAS PORTUÁRIAS

ISBN: 85-7365-173-3

R$ 3,30

MANDATO EM NOTicIA, O; A OIVULGAÇÃO
OFICIAL DAS ATIVIDADES DA CÃMARA DOS

DEPUTADOS

l•·····.. ··············~~,··
{~ .. :[ ..,.. FI:

1J1~~c'!
; ..< .. :
~;~" ... ,':',i
~._.....:..._--_.~ ...."_._.
ISBN: 85-7365-151-2

Esgotado

RELATÓRIO FINAL ...COMISSÃO EXTERNA...
MORTE DO EX-PRESiDENTE JUSCELINO

KUBITSCHEK

ISBN: 85-7365-167-9

R$ 2,20

LocaIs de venda: Mldla Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Cêmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-64nn271.
Informações: Coortlenaçao de PubllcaçOes. Telefone: (061) 318-6864. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇAo DE PUBLlCAÇÚES

TíTULOS PUBLICADOS - 2001..
LDB : DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO

NACIONAL (2. od.)

I _~ .~_ ~ _~~!~l
ISBN: 85-7365-154-7

R$2,20

POL!TICAS PÚBLICAS E AÇOES AFIRMATIVAS
PARA A POPULAçÃO AFRODESCENDENTE

.' .

ISBN; 85-7365·169·5

R$ 2,20

TURISMO EM DEBATE: CICLO DE
CONFERÊNCIAS

ISBN: 85-7365-156-3

R$ 7,70

COMISSÃO PERMANENTE DE LEGISLAÇÃO
PARTICIPATIVA

Distribuição gratuita

IV CARAVANA NACIONAL DE DIREITOS
HUMANOS •••0 SISTEMA FEBEM E A .

PRODUÇÃO 00 MAL

ISBN; 85·7365·159-8

RS 4,40

OUVIDORIA PARLAMENTAR: UMA PORTA
ABERTA PARA A CIDADANIA

Esgotado

locais de venda: Midia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones; (061) 316-6477f7271.
Infonnalj16es: Coordenaçao de PubllcaçOes. Telefone: (061) 318-6864. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS - 2001

SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO
CONSUMIDOR: AVALIAÇÃO E PERSPECTIVAS

ISBN: 85·7365·163-6

R$4,40

CONSTlTUIÇOES DOS PAlsES DO MERCOSUL:
1996·2000 : TEXTOS CONSTITUCIONAIS:
ARGENTINA, BoLlvlA, BRASIL,CHILE,

PARAGUAI E URUGUAI

r~:~"-=:~'~·,~"-~~::

I'",~;~>~~~.~::~, 'I
IOÕN~~E'i;m\8·!, Pll.!Ilm·ntJ rAill'.llI;N'lll. !
\

,.=;.a;. .;'~.~-~.:
1 "J9%/:T~ .. '. ",!

f.~z:i~~~~~:~:~~f~.~,· •.~l
R$ 16.50

BRAZIL CHAMBER OF DEPUTIES :
DOCUMENtATiON AND INFORMATION CENTER

Dlstrlbulçlo gratuita

PERFIL PARLAMENTAR TANCREDO NEVES

r·~Ji?-·-"'" -: : :'~'1
~ I,'.-·.~ ..··_.·· ~

;:r$kl;j~J!~;'~;J":.V1:.1i _;

i T ANCREDO NEVES !

j
!
L:-C"

ISBN: 85·7365·121'{}

R$22,OO

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
(3. ed.)

ISBN: 85·7365·155-5

R$ 3,30

SOFTWARE LIVRE: A LIBERDADE CHEGOU

ISBN: 85-7365-165·2

R$ 2,20

Locais de venda: Mrdia Uvraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 313-6477n271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 316-6864. E-mail: publlcacoes.cedl@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇAO E INFORMAÇAO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇÓES

TíTULOS PUBLICADOS - 2001

QUESTÃO INDíGENA: HOMENAGEM AO DIA DO
INDIO

ISBN: 85-7365-161-X

R$ 2.20

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2000: BRASIL 600
ANOS: DESCUBRA OS DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85·7365-152~

R$ 7,70

CRISE NO SETOR DA BORRACHA, A

R$3,30

POLIcIA E OS DIREITOS HUMANOS, A (2. ed.),_._.-..•._-_ _ _,

I 3L I
I 'Pi '·-me;;t'?9.

!
~ j~iiit.\i.;~~i~}::t;~g~~.i~\~;.t(1.~ .. 1·
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L._:..."::;:'::'.'-" .·0. ;.:;j

ISBN: 85-7365-166-0

R$ 3,30

CONFER~NCIA NACIONAL DE DIREITOS
HUMANOS, V : BRASIL 500 ANOS: DESCUBRA

OS DIREITOS HUMANOS

=.~::::::.
. Ú\~;·+hk~f·~~~:~~~Q·",
nlRErrO"'"
··rrUl\LWO~

ISBN: 85-7365-157·1

R$ B,BO

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO E
DEFESA DO CONSUMIDOR (2. ed.)

ISBN: 85-7365-153-9

R$1,10

Locais de venda: Mldla LIvraria. Ed. Prlndpal e Anexo IV da camara dos Deputados. Telefones: (061) 318-6477fi271.
InformaçOes: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6664. E·maU: publicacoes.cedl@camara.gov.br



JUROS BANCÁRIOS

ISBN: 85-7365-150-4

R$4,40

CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇAO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS - 2001

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2001 "VIDA
SIM, DROGAS. NÃO'" : SESSÃO SOLENE

ISBN: 8S-7365-158-X

R$ 2.20

COLAPSO ENERGÉTICO NO BRASIL E
ALTERNATIVAS FUTURAS

ISBN: 85·7365-141-5

R$4,40

ENCONTRO DAS ÁGUAS

ISBN: 85-7376-146-6

R$2,20

i.._~. ..

ISBN: 85-7365·147-4

R$ 1,10

LDB E LEI DO FUNDEF

ISBN: 65·7365-142-3

R$2,20

Lut;iil::; l.I~ IttlllLh:l: Mldla Ultrarla. Ed. Prlnclpal e Anexo IV da Camara (lOS DeputadOS. Telefones: lUt:i1) alls-tS47717271.
InformaçOes: Coordenação de PubUcaçóes. Telefone: (061) 316-6664. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br



PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura OCD ou DSF s/o porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou DSF do porte (cada)
Valor do númeRJ avulso
Porte awlso

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

A$sinatura OCO ou DSF s/o porte
Porte de Com;io
Assinatura OCO ou OSF cio porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

"1··1~
...tIo-CàIDZ

as 31.00
RlHtO

RS 127.'0
R$0,30
RSO.80

as 62,00
RI 193.20
RS 255,20

RI 0,30
RI 0.80

OI pedidos dcvato ser ac:ompanhldos de ...... 1Je Empcnlto. Ordem de Papnlcnlo pelo 8aaca cio I ....'
Aehd. 360~I.coMa •• 110501-I. ou recibo de dcp4sita via fi4X (0..'1)1J~5t.• ravor do FUNSEEP.
inclic:ando. auin....prdcndida. conforme.... de c6digOs fd....iflCadorcs abai,o discriminados: .

OlOQ01Ol4J0100I-J - SlIbsecretaria deEd~ Tecnicas
02000202901002-1 - Assina,,-ras de Oiãrios
010002G190100l-X .- Veada de Editais
02000J01902004-1-~

02000101902005-6 :.. Venda de Apuu de Papel
02000201902006... - AticnlÇio de 8efts llcilJo)
01000101902001.] - SeCftll."" &peCi.1 de EdilDf.çJo e PublicaçOes

SECIlETAiuA ESPECIAL DE ,F.DtTORAÇÃO E PU8L1CAçOes
PRAÇA DOS TRês PODERES SIN· - BRAStUA - DF - CU 7Q165--900

coe OO.SlO.219IOOO~9

Obs.: Nau sm recebido dlcquc via c....~ cfctivv U$i1lAtWU do. DCN

M.íora inronnaçks pelos C&lc~(Olllx61) 311·3812 c(0u61)JII·]'03_Scrvi~de Adminis~
EconOmiQ-Financci~n'ralede ANI....... wm J...·Lcilc. IvanirD.anc MourIa 4JU Solanp VIua
c.".1c:Mtc.



SENADO
FEDERAL

SECRETARIA
ESP:ECIAL
DE· EDITORAÇÃO

. E PU8LICAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 550 PÁGINAS


