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CÂMARA DOS DEPUTADOS
SUMÁRIO
Senado nll 74/00 (PL
Deputados).

1 - ATA DA 151 1 SESSÃO DA-CÂMARA
DOS DEPUTADOS, SOLENE, MATUTINA, DA
21 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA
51 1 LEGISLATURA, EM 22 DE AGOSTO 2000
1- Abertura da sessão
1/ - Leitura e assinatura da ata da sessão anterior
111 - Leitura d!l expediente
OFíCIOS
Nl' 1.260/00 - Do Senhor Senador Eduardo
Suplicy, Primeiro Secretário, em exercício do Senado Federal, encaminhando à apreciação da
Câmara dos Deputados, à PEC nll 11/00 (PEC nll
281/00, na Câmara dos Deputados).

44462

Nl' 1.261/00 - Do senhor Senador Eduardo
Suplicy, Primeiro Secretário, em exercício do
Senado Federal, encaminhando à apreciação da
Câmara dos Deputados, Projeto de Lei do Senado
nll 354199 (PL nll 3.493/00, na Câmara dos

Deputados).
N21.271/00 - Do Senhor S.enador Eduardo
Suplicy, Primeiro Secretário, em exercício do
Senado Federal, encaminhando à revisão da
Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei do
Senado n2124199-Complementar (PLP n2 149/oo,
na Câmara dos Deputados).
N2 1.267/00 - Do Senhor Senador. Bello
Parga, Primeiro Secretário, em exercício do
Senado Federal, encaminhando à revisão da
Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei do
Senado n2 268/99 (PL nl! 3.494/00, na Câmara
dos Deputados).
NIl 1.268/00 - Do Senhor Senador Bello
Parga, Primeiro Secretário, em. exercício do
Senado Federal, encaminhando à revisão da
Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei do
Senado n2 564/99 (PL nll 3.495/00, na Câmara
dos Deputados)
:
:........
NIl 1.269/00 - Do Senhor Senador Bello
Parga, Primeiro Secretário, em exercício do
Senado Federal, encaminhando à revisão da
Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei do

44466

44469

44489

44495

n2 3.496/oo, na Câmara dos
44497

N2 1.585/00 - Do Senhor Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL, comunicando que os
deputados que relaciona passam a fazer parte da
Comissão Especial destinada a estudar a problemática do Sistema Financeiro de Habitação. ........

44499

N21.607/00 - Do Senhor Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL, indicando o Deputado
Darci Coelho para integrar a Comissão Especial
destinada a apreciar e proferir parecer ao PL n2
4.828/98.

44499

NIl 1.610/oo - Do Senhor Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL, indicando o Deputado
Darci Coelho para integrar a Comissão Especial
destinada a examinar o Sistema Presidencialista
de Governo.

44499

N2 265/00 - Do Senhor Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT, indicando que os Deputados
João Sampaio e Pompeo de Mattos, para integrarem a Comissão Especial destinada a proferir parecer a PEC n2 249·NOO........................................

44499

N2 294/00 - Do Senhor Deputado João
Herrmann Neto, Líder do PPS, indicando os
Deputados
Clementino
Coelho
e
Regis
Cavalcante para integrarem a Comissão Especial
que analisará a PEC n2 249-NOO...........................

44500

NlI 529/00 - Do Senhor Deputado Ronaldo
Cezar Coelho, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, encaminhando o
PL nll 3.429/97, apreciado pela referida Comissão.

44500

N2 561/00 -: Do Senhor Deputado Ronaldo
Cezar Coelho, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,- enc~minhando o
PL n2 3.277/97, apreciado pela referida Comis·
são.

44500

N2 564/00 - Do Senhor Deputado Ronaldo
Cezar Coelho, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, encaminhando o
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3.528/97, apreciado pela referida Comis44500

freqOência modulada, na cidade de Macau,
Estado do Rio Grande do Norte.

44507

44500

PROPOSTAS DE EMENDAS À CONSTITUiÇÃO
Proposta de Emenda à Constituição nSl
279, de 2000 (Do Sr. José Múcio Monteiro e Outros) - Dá nova redação ao § 5S1 do art. 14 da
Constituição Federal.

44509

NSl

565I00 - Do senhor Deputado Ronaldo
Cezar Coelho, Presidente da Comissão de Constltuição e Justiça e de Redação, encaminhando o
PL nSl 1.858-C/91, apreciado pela referida Comis810.........................................................................
NSI 571/00 - Do senhor Deputado Ronaldo
Cezar Coelho, Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
encaminhando o PL nIl 4.317/98, apreciado pela
referida Comissão..................................................

ll

Proposta de Emenda à Constituição n 280,
de 2000 (cio Sr. Antônio PaIocci e Outros) - Dá nova
redação ao artigo 144 da Constituição Federal. .......
44501

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Projeto de Lei Complementar nll 147, de

44501

2000 (Do Sr. Aldo Arantes) - Altera a Lei Complementar nll 101, de 4 de maio de 2000, estabelecendo os limites para despesas com encargos
da dfvida pública interna e externa da União,
Estados, Distrito Federal e Municfpios.

NSI 254/00 _ Do Senhor Deputado Enio

Bacoi, Presidente da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, comunicando que a
referida Comissão fez a leitura da Mensagem nll
754/00....................................................................
MENSAGEM
Mensagem nll 1.104, de 2000 (Do Poder
Executivo) _ Submete à consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo de Cooperaçio Mútua entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Peru
para Combater o Tráfego de Aeronaves envolvidas em Atividades IIfcitas Transnacionais, celebrado em Uma, em 6 de dezembro de 1999. .......
TVR
TVR nll 172, de 2000 (do Poder Executi'0'0)- Mensagem nll 1.102/00- Submete à consideração do Congresso Nacional o ato constante
da Portaria nSl 284, de 19 de junho de 2000, que
outorga permissão à Rádio Clarim de Palmas
Ltda., para explorar, pelo prazo de deE anos,-.seJn
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqOência modulada, na eidade de
.
Paracuru, Estado do Ceará. ..
nll

44520

44527

Projeto de Lei nR 2.974-C, de 2000 - Emenda

~nado Federal ao Projeto de Lei nll2.974-B, de

44501

44504

TVR
173, de 2000 (Do Poder Executivo)- Mensagem nIl 1.102/oo - Submete à consideração do Congresso Nacional o ato constante
da Portaria nSl 285, de 19 de junho de 2000, que
outorga permissão à Rádio São Gonçalo FM
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqOência modulada, na cidade de
São Gonçalo, Estado do Ceará. )
. 44506
TVR n1l 174, de 2000 (Do Poder Executivo)
- Mensagem nSl 1.102100 - Submete à
consideração do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nll 287, de 20 de junho de
2000, que outorga permissão à WHZ Empresa
Jornalfstica e de Radiodifusão Ltda., para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exduIIvIdade, serviço de radiodifusão sonora em

Agosto de 2000

' que -reabre o prazo de opção ao Refis". ........
1l
Projeto de Lei n 3.474, de 2000 (Do Poder
Executivo) - Mensagem nll 1.110/00 - Altera disll
positivos da Lei n 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil, referentes a recursos e ao reexame necessário.
Projeto de Lei nIl 3.475, de 2000 (Do Poder
Executivo) - Mensagem nll 1.111/00 - Altera dispositivos da Lei nll 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil, relativos ao
processo de conhecimento.
Projeto de Lei nll 3.476, de 2000 (Do Poder
Executivo) - Mensagem nll 1.112/00 - Altera a
Lei nSl 5.869, ~ 11 dejaneiro de 1973 - Código
de Processo Civil.

44537

44544

44554

44560

INDICAÇÕES
Indicação nll 1.074, de 2000 (Do Sr. Luciano Castro) - Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, o desencadeamento das providências necessárias à inclusão,
no âmbito do Plano de Carreiras da área de
Ciência e Tecnologia, dos servidores públicos federais lotados no Datasus.

44578

Indicação nR 1.075, de 2000 (Do Sr. InaIdo
Leitão) - Sugere ao Poder Executivo, por intermédio
do Ministério da 'Previdência e Assistência Social, a
incIU8ão das miero-oregiões do alto sertão do Estado
da Paralba no Plano de Apoio aos Estados de
Menor Deserlvolyknento Humano -IDH14
.

44580

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO
Projeto de Decreto Legislativo nll 606, de
2000 (Do Sr. Rogério Silva e Outros) - Dispõe
sobre a realizaçã.o de p1$biscito para a criaçãó
do Estado cio Mato Grpsso do Norte. .
..

44581
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no sentido da elaboração de minuta da medida
provisória referente à reposição dos direitos dos
anistiados. Homenagem ao ex-Deputado Djalma
Marinho e outros parlamentares atuantes na edição da Lei de Anistia, em 1979
. 44633
V - Encerramento
SUMÁRIO
2 - ATA DA 152' SESSÃO -DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS DA 21 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, DA 1 LEGISLATURA, EM 22 DE
AGOSTO 2000
I _ Abertura da sessão
" _ Leitura e assinatura da ata da sessão anterior
111- Leitura do expediente
IV _ Pequeno Expediente
CLAUDIO CAJADO (PFL _ BA) _ Apoio
popular ao Governo José Eudoro Reis Tude, do
-Município de Camaçari, Estado da Bahia,
segundo pesquisa realizada pelo Instituto
BrasJilarketing. Reconhecimento da atuação do
Governador do Estado da Bahia, César Borges,
para o desenvolvimento daquele Município.
Agradecimento ao Senador Antonio Carlos
Magalhães . ~elo apoio prestado à referida
gestão municipal
.. 44640
,
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nR

Prójeto de Decreto Legislativo
607, de
2000 (Do Senado Federal) - PDS nll 159/00 Aprova a Programação Monetária relativa ao terceiro trimestre de 2000.
44588
Projeto de Decreto Legislativo nll 640, de
2000 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) - Mensagem nR 319/00
- Aprova o ato qiJe outorga permissão à Fwndação Universidade Regional de Blumenau FURB, para executar serviço de radiodifusão 50nora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Blumenau,
Estado de Santa Catarina.
44607
ll
Requerimento de Criação de CPI n 28, de
2000 (Do Sr. Dr. Evilásid e outros) - Requer a criação ~e Comi~ão P~rlamen~ar ~e ~nquérito, com
a finalidade d.e Investl,gar a dlstrlbul~o, tO co~sumo e a qua~ldade dós .c~mbustívels o erecldos
aos co~su~ldo!es brasll':lr~, em .face da aumento slgniflcat~o d~ denunCias na.lmpre~sa 80bre sonegação flsca e combustíve!s .!B1s cadC?S .
e/ou adulterados nas revendas brasileiras.
44609
SESSÃO SOLENE EM 22-8-2000 .
IV - Homenagem
Transcurso do 21,1l aniversário de promul=o d'a Le"1 de An'lst'la
"
'1.1........................ 44616
gaçQ.I
PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) _ Convite
aos Srs. José Wilson da Silva, Presidente da
Associação de Defesa dos Direitos e Pós-Anistia
dos Atingidos por Atos Institucionais, Reynalclo
Hélio da Costa, Presidente da Associação Brasileira dos Anistiados Políticos do Sistema Petrobras e demais empresas estatais, e Abelardo
Rosa Santos, Presidente da Associação Nacional
dos Anistiados da Petrobras, para composição da
Mesa Diretora. Transcurso do 21 11 aniversário de
promulgação da Lei de Anistia.
44616
SÉRGIO NOVAIS, ALDO ARANTES,
MÁRCIO BITTAR, PEDRO CELSO, EUNfclO
OLIVEIRA - Transcurso do 21 2 aniversário de
promulgação da Lei de Anistia.
·""......'Tl= (Sérglo
. NOVaiS
') - Leitura de
nt:bl&•.>...
P...
documentos pertinentes à anistia.

44616
44625

.

. IARA BE~NARDI. (P~la ordem) - Imedlat~
edição d~ ":Iedlda provl~na referentl;l à raposlção dos direitos dos anistiados aposentados....~.~'.
ARTHUR VIRGfLlO, JOSÉ ANTONIO
ALMEIDA, PAES LANDIM, L1NCOLN PORTELA
- Transcurso do 21 12 aniversário de promulgação
da Lei de Anistia
~ ~................
PRESIDENTE (Sérgio Novais) - Agradeci- .
mento aos parlamentares e convidados pelo
comparecimento à sessão. Apelo às Lideranças

44627

44628

51

MA~RO BENEVIDES (.Bloco/PMDB - CE)
-: Fo~ale~lm~nto d~s mecanismos de controle e
flscallzaçao f~nan~elra 'p~ra combate ao malbaratamento do dinheiro publico
..
VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB AM) - Ineficácia do conjunto de medidas anticorrupção anunciado pelo Governo Federal. Neclilssidadeode instauração de Comissão Parlamentar
de Inquérito para investigação de denúncias de
desvio de recursos destinados à construção do
Fórum Trabalhista de São Paulo
..

44652

URSICINO QUEIROZ (PFL BA)Transcurso do Dia do Maçom - 20 de agosto.
Importância dos investimentos realizados na área
da saúde nos Govemos Antonio Carlos Magalhães,
Paulo Souto e César Borges, Estado
da Bahia.........
.

44653

44652

HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA) Medidas anunciadas com pompa pelo Presidente·
da República como Código de Conduta da Alta
Administração Federal para combate à
malversação dos _ recursos públicos, com
conteúdo de premissas óbvias para o' exercício
da tarefa pÓblica. Retrospectivã de abusos e
irregularidad~s .corfie~.idos por' membros do atual
Governo desde seu primeiro mandato ~.............. 411-654
,

OSMAR SERRAGLlO (Bloco/PMDB - PR),.
- Regozijo com as medidas adotadas por .autoridades da área agrfcola em benefício dos produ-

'.~

44456 Quarta-feira 23
DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
Agosto de 2000
tores rurais atingidos por geadas no Estado do
Poder Executivo para vacinação de crianças conParaná. Urgente liberação de maiores recursos
tra gripe. Apresentação de projetés de lei sobre
aos cafeicultores paranaenses. Insuficiência das
alteração do Estatuto da Criança e do Adolesverbas destinadas ao Programa Nacional de Forcente, para concessão de benefícios à mãe aelotalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF. ... 44655
tante, e do inciso 11 do art. 202 da Lei ng 9.279,
de 14 de mai.o de 1996. Realização na Casa de
ALBERTO FRAGA (Bloco/PMDB _ DF) _
Natureza leviana da denúncia do Deputado Gee~ont,"? naCIonal de trabalhadores da área de
raldo Magela acerca de envolvimento do GovervtgllênCla................................................................ 44662
IÉDIO ROSA (Bloco/PMDB - RJ) - Melhor
nador Joaquim Roriz com grileiros no Distrito Federal................
44656
aproveitamento do lixo doméstico, através de
processos de tratamento e de reciclagem............. 44662
SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB _ CE) _ Aumento do consumo de energia elétrica e da inseEURfpEOES MIRANDA (POT - RO) gurança pública em Estados nordestinos durante
Anúncio de apresentação de emenda à Medida
a vigência do horário de verão. Apresentação de
Provisória ng 2.056, para reintrodução da obrirequerimento de informações ao Ministério de
gatoriedade de controle governamental dos preMinas e Energia sobre o assunto.
44657
ços dos combustrveis no País. Crescente impoLÉO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB _ CE) _
sição de sacrifícios à soci~dade com a liberação
Importância da participação dos jovens na escod~s preços d~ ~ombustfvels e de produtos e serViÇOS. essenciais ao lado do congelamento dos
lha dos titulares dos Poderes Executivo e Legislativ~, . a~ ensej~ da proximidade das eleições
salános.
44663
mUniCipaiS no Pais................................................. 44658
JUQUINHA (BlocolPSDB - GO) - Viabilidade econômico-financeira da construção de raWALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB - MS) mal do gasoduto Brasil - Bolrvia para o eixo GoAplausos ao Governo Federal pela decisão de
iânia, Brasília e Triângulo Mineiro.......................... 44664
efetivo controle da entrada no Pars de gado paraENIO BACCI (PDT - RS) - Oportunismo
guaio
. 44658
político-eleitoral do lançamento, pelo Presidente
EDINHO BEZ (Bloco/PMDB SC)Fernando Henrique Cardoso, de medidas de conImportância da melhora da classificação do risco
trole de gastos públicos e do Código de Conduta
do País pelas agências de avaliação de crédito
da Alta Administração FederaL............................ 44665
internacional para a retomada do crescimento
MARÇAL FILHO (BlocolPMDB - MS) econômico brasileiro
.. 44659
Considerações sobre projeto de lei atualizador
VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG) - Condo Código Penal inserido no Plano Nacional de
trariedade ao recesso branco vigente na Casa
Segurança Pllblica, defesa de reformulação do
ante a premência de apreciação de relevantes
sistema de execuções penais e de apreciação,
questões de interesse nacional. Necessidade de
pelo Congresso Nacional, de propostas de
acesso a dados do Governo Federal, pelo
emenda à Constituição alteradoras da maioridaex-Presidente Itamar Franco, antes da prestação
de penal no Pars.
44666
de depoimento a Subcomissão da Comissão de
ÁLVARO GAUD~NCIO NETO (PFL - PB)
Constituição, Justiça e Cidadania, do Senado Fe- Possibilidade de existência de cartel na venderal.
.. 44660
da de combustíveis, no Estado da Paraíba, com
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (Bloa igualdade de preços praticados pelos empreco/PSDB - SP) - Priorização da segurança pllsários vinculados à Petrobras em relação aos
b1ica no País. Necessidade de integração das atidemais.................................
44667
vidades policiais. Eliminação da concorrência enL1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG)tre as forças policiais. Possíveis causas da inseTranscurso do 72g aniversário de criação da
gurança nos centros urbanos
. 44661
Polícia Rodoviária Federal. Anúncio da aprePAULO PAIM (PT - RS) - Protesto de sersentação de projeto de lei sobre obrigatoriedavidores da Empresa Brasileira de Correios e Tede de sinalização, com luminoso da cor
légrafos - ECT contra reajuste salarial proposto
azul-marinho, dos locais controlados por meio
pela companhia. Adoção de medidas restritivas
de radar
. 44668
ao excesso de edição de medidas provisórias.
SIMÃO SESSIM (PPB - RJ) - Transcurso
Inconveniência de edição de medida provisória
do
5~
aniversário de emancipação politisobre alteração dos critérios de utilização de reco-administrativa
da cidade de Nilópolis, Estado
cursos do Fundo de Garantia do Tempo de Servido Rio de Janeiro - 21 de agosto
.. 44668
ço - FGTS. Encaminhamento de indicação ao
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ALEX CANZIANI (Bloco/PSDB - PR) Inauguração da Unidade de Biotecnologia e
Genética pela empresa Milenia Agro Ciências
S/A, no Municfpio de Londrina, Estado do Paraná
~...........................................

44670

FERNANDO GONÇALVES (Bloco/PTB RJ) - Necrológio do Arcebispo Georges Saliba
EI-Haü, da Igreja Ortodoxa Antioquena
.

44671

TELMO KIRST (PPB - RS) - Lançamento,
pelo Ministro Pratini de Moraes, do Plano de Safra 2000/2001, para aumento da produção e exportação de produtos agrfcolas
.

44672

RUBEM MEDINA (PFL - RJ) - Retomada
da capacidade de geração de empregos pela
cidade do Rio de Janeiro com a recuperação
econômica dos setores de turismo e construção civil
.

44673

ALOíZIO SANTOS (Bloco/PSDB - ES) Recorde alcançado pela Companhia Siderúrgica
Belgo Mineira na produção e faturamento no
Estado do Espfrito Santo
..

44673

DA. HELENO (Bloco/PSDB - RJ) - Considerações sobre as próximas eleições municipais
e a candidatura do Prefeito Zito, de Duque de
Caxias, Rio de Janeiro, à reeleição
..

44674

AGNALDO MUNIZ (PPS - RO) - Cumplicidade dos proprietários da grande imprensa brasileira na manipulação de informações acerca de
irregularidades nas estruturas das instituições
governamentais do Pafs exemplificada no depoimento do ex-Secretário-Geral Eduardo Jorge à
Subcomissão da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Agravamento dos problemas sociais e econômicos em decorrência da globalização e da polftica neolibaral
adotadas no Pafs
.
CUNHA BUENO (PPB - SP) - Solidariedade aos servidores públicos federais diante do
achatamento salarial da categoria. Apoio à carta
aberta à população de autoria dos funcionários
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artfstico
Nacional - IPHAN contra a polftica salarial do
Governo Fernando Henrique Cardoso. Realizações do Hospital do Câncer, mantido pela Fundação Antônio Prudente, em São Paulo, Estado de
São Paulo
.
ROBERTO PESSOA (PFL - CE) - Participação na solenidade de inauguração do Museu
da Cachaça, no MunicCpio de Maranguape, Estado do Ceará. Trajetória vitoriosa do Grupo Ypioca....................•.....•.......................................•........
\f - Grande Expediente
FERNANDO FERRO (PT - PE) - Convité
para participação em seminário, promovido pela

44675
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Comissão de Minas e Energia da Casa, sobre
uso de alternativas energéticas e fontes renováveis de energia, para preservação do meio ambi·
ente. Campanha nacional para realização de plebiscito sobre a dfvida externa, promovida pela
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil CNBB, Conselho Nacional de Igrejas Católicas CONIC, Central Única dos Trabalhadores - CUT,
Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura - CONTAG, partidos de oposição e
diversas entidades representativas da sociedade
civil. Prioridade, por parte do Governo Fernando
Henrique Cardoso, ao cumprimento do acordo
firmado com o Fundo Monetário Internacional,
em prejufzo do atendimento às reais necessidades econômicas e sociais da população brasileira
.

44683

JOÃO COSER (PT - ES - Pela ordem) Matéria intitulada "ES será declarado livre da
peste suCna", publicada pelo jornal A Gazeta, de
Vitória, Estado do Espfrito Santo
.

44684

AUGUSTO FRANCO (Bloco/PSDB - SE) Ineficácia dos instrumentos de fiscalização definidos na legislação brasileira. Necessidade de reestruturação dos Tribunais de Contas no Pafs.
Apresentação de proposta de emenda à Constituição sobre substituição do Tribunal de Contas
da União pela Auditoria-Geral da União e de projeto de lei complementar sobre o estabelecimento de regras para a execução condicionada de
obras com indCcios de irregularidades. Inocuidade
das medidas anticorrupção anunciadas pelo Governo Federal.
.

44685

GERALDO SIMÕES (PT - BA - Pela ordem) - Apresentação de projeto de lei sobre
obrigatoriedade do custeio da recuperação de
dependentes de fumo pelas indústrias de cigarro
..
e derivados do tabaco

44688

FEU ROSA (Bloco/PSDB - ES - Pela ordem) - Considerações sobre entrevista concedida pelo empresário mexicano Carlos Slim Helú à
revista América economfa sobre necessidade
de implantação de políticas governamentais de
combate à pobreza no mundo
.

44688

DR. ROSINHA (PT - PR - Pela ordem) Desconformidade entre as medidas de combate
à corrupção anunciadas pelo Presidente da República e a reiterada oposição presidencial à criação de CPl's para a investigação de irregularidades no Governo
..

44689

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG Pela orc;tem) - Imobilismo do Governo Fernando
Henrique Cardoso no combate à violência contra
a mulher
.

44690

444~8
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NELSON MARCHEZAN (Bloco/PSDB RS - Pela ordem) - Associação à homenagem
prestada ao Deputado Federal Synval Guazzelli
pela Assembléia Legislativa do Estado do Rio
Grande do Sul.

44690

SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE Pela ordem) - Considerações sobre a ética na
vida polftica nacional, a propósito dos sucessivos escândalos noticiados pela imprensa sobre
o envolvimento de membros do Executivo e do
Judiciário em atos de corrupção. Adoção de padrão de relacionamento entre o Legislativo e o
Executivo marcado pela observância do princfpio de autonomia e independência entre os Poderes da União. Sofrimento das populações
atingidas pelas recentes enchentes na Região
Nordeste......•........................................................

44691

PRESIDENTE (Marçal Filho) - Convocação dos Deputados a plenário para apreciação
da Ordem do Dia
.

44693

BABÁ (PT - PA - Pela ordem) - Repúdio à
manifestação do Ministro Pedro Malan, da Fazenda, sobre a natureza da campanha nacional de
entidades civis e do Partido dos Trabalhadores
para realização de plebiscito quanto ao pagamento da dMda externa
.

446~3

OSVALDO BIOLCHI (Bloco/PMDB - RS Pela ordem) - Urgente necessidade de aprovação, pela Casa, do Projeto de Lei nll 3.448, de
2000, sobre possibilidade de opção das pessoas
ffsicas pelo Programa de Recuperação Fiscal REFIS
.

44694

PRESIDENTE (Marçal Filho) - Reiteração
do pedido de comparecimento dos Deputados ao
plenário para apreciação da Ordem do Dia
.

44695

ADÃO PRETTO (PT - RS - Pela ordem)
- Requerimentos de informação aos Ministérios
da Fazenda e do Desenvolvimento Agrário sobre liberação de recursos do "Pronafinho· para
empresas fumageiras do Estado do Rio Grande
do Sul
.

44695

RUBENS BUENO (PPS - PR - Pela ordem) - Necessidade da adoção de medidas rigorosas para a recuperação de danos ao meio
ambiente causados por empresas responsáveis por desastres ecológicos, a exemplo do derramamento de óleo na Bafa de Guanabara e
no Rio Iguaçu, pela Petrobras, e da descarga
sistemática de dejetos no rio Barigui, pela empresa Sanepar e pelas administrações dos
Municfpios de Curitiba e Araucária, Estado do
Paraná
.
JOÃO GRANDÃO (PT - MS - Pela ordem)
- Considerações sobre roubo em residência de

44695
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ex-Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso do Sul.

44696

MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB - MS Pela ordem) - Contestação ao pronunciamento
do Deputado João Grandão a respeito do patrimônio e da aposentadoria do Sr. João Câmara,
ex-Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso do Sul.
.

44697

BISPO WANDERVAL (Bloco/PL - SP Pela ordem) - Apresentação de indicação ao Ministério da Fazenda de isenção de alfquotas tarifárias na importação de insumos de medicamentos genéricos
.

44697

BABÁ (PT - PA - Pela ordem) - Apresentação de requerimento de informações ao Ministério das Relações Exteriores sobre resultado de
reunião entre o Ministro daquela Pasta e a Secretária de Estado norte-americana Madeleine
Albright e sua possfvel vinculação com medidas
de segurança adotadas pelo Brasil na fronteira
com a Colômbia
.

44698

PRESIDENTE (Marcos de Jesus) - Convocação dos Deputados ao plenário para apreciação da Ordem do Dia.

44698

RAFAEL GRECA (PFL - PR - Pela ordem)
- Falecimento do historiador Ruy Christovam
Wachowicz, autor de obras sobre a história do
Estado do Paraná
.

44698

CONFÚCIO MOURA (Bloco/PMDB - RO
- Pela ordem) - Apresentação ao Ministério
do Desenvolvimento Agrário de reivindicações
de colonos assentados do Projeto Rio Branco,
Estado de Rondônia. Apelo ao Governador
José Bianco, do Estado de Rondônia, para recuperação da Ponte do Rio Azul. Gestões do
orador junto ao Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA para retirada de colonos da Reserva
Nacional do Bom Futuro, Estado de Rondônia.

44698

PADRE ROQUE (PT - PR - Pela ordem)Implantação do Código de Conduta da Alta
Administração Federal, em face das denúncias
de desvio de dinheiro e corrupção no Governo.....

44699

MARCOS CINTRA (Bloco/PL - SP - Pela
ordem) - Pronunciamento do orador, em congresso internacional realizado em São Paulo, sobre a visão do Congresso Nacional acerca da
educação
.

44700

AVENZOAR ARRUDA (PT - PB - Pela ordem) - Inoportunidade de edição de medida provisória sobre reestruturação do Fundo de Investimentos do Nordeste - FINOR.
.

44705
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JOSÉ CARLOS ELIAS (Bloco/PTB - ES Pela ordem) - Transcurso do bicentenário do Município de Unhares, Estado do Espírito Santo. Potencial econômico municipaL...............................
DA. EVILÁSIO (Bloco/PSB - SP - Pela ordem) - Artigo do jornalista Gilberto Dimenstein,
publicado no jornal Folha de S.Paulo, sobre opinião majoritária da população paulistana a favor
do fechamento da Câmara Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo. Importância da escolha criteriosa dos eleitores com relação aos candidatos a Vereadores nas próximas eleições municipais...................................................................
RUBENS BUENO (PPS - PR - Pela ordem) - Alerta do ex-Deputado Federal Léo de
Almeida Neves, em artigo publicado no jornal O
Estado do Paraná, sobre o desvirtuamento do
caráter nacional e empreendedor de empresas
como a Companhia Siderúrgica Nacional CSN, a Companhia Vale do Rio Doce e a
PETROBRAS.

44705

44706

44707

FERNANDO ZUPPO (PDT - SP - Pela
ordem) - Crítica à redução, pela Companhia
Nacional de Abastecimento - CONAB, de estoques reguladores e estratégicos de alimentos.
Necessidade de cumprimento do disposto na
Portaria Interministerial nll 182194, assinada
pelos Ministros da Agricultura e do Abastecimento e da Fazenda, sobre regras disciplinadoras da formação e liberação de estoques públicos e de intervenção no mercado de produtos
agropecuários.

44709

PRESIDENTE (Marcos de Jesus) - Convocação dos Deputados ao plenário para apreciação da Ordem do Dia.

44710

SERAFIM VENZON (PDT - SC - Pela ordem) - Descontentamento da população brasileira com os serviços de saúde pública. Reexame,
pelo Ministério da Saúde, das normas estabelecidas para uso de Autorizações de Internação
Hospitalar - AIH.

44710

PRESIDENTE (Michel Temer) - Convocação dos Deputados ao plenário para apreciação
da Ordem do Dia.

44711

IÉDIO ROSA (Bloco/PMDB - RJ - Pela ordem) - Promessa do Governador do Espírito
Santo, José Ignácio, de realização de concurso
público para admissão de defensores públicos no
Estado. Propósito do orador de realização de audiência com outros Governadores no sentido do
estabelecimento da unicidade da Defensoria PÚblica brasileira.
DAMIÃO FELlCIANO (Bloco/PMDB - PB Pela ordem) - Apresentação de requerimento à

44711
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Casa no sentido do uso da denominação Universidade Federal de Campina Grande para universidade resultante do desmembramento da Universidade Federal da Pararba.

44711

DR. HÉLIO (PDr - SP - Pela ordem) Gravidade do problema de segurança pública no
Município de Campinas, Estado de São Paulo.
Conveniência da rápida tramitação de proposta
de emenda à Constituição, de autoria da Deputada LUlza Erundina, sobre competência de comando das Polícias nas cidades com mais de
500 mil habitantes.

44711

WILSON BRAGA (PFL - PB - Pela ordem)
- Transcurso do 14711 aniversário de emancipação política do Município de Cajazeiras, Estado
da Pararba, e do bicentenário do seu fundador,
Padre Rolim - 22 de agosto.

44711

WALTER PINHEIRO (PT - BA - Pela ordem) - Regozijo com decisão judicial favorável à
transmissão de programa eleitoral pela TV Camaçari, Estado da Bahia.

44712

VI- Ordem do Dia
CARLOS DUNGA (Pela ordem) - Transcurso do aniversário de emancipação polftica do
Município de Cajazeiras, Estado da Pararba. Realização, nas cidades de Campina Grande e
Alcantil, do Festival de Inverno..............................

44724

PRESIDENTE (Michel Temer) - Discus-_
são, em turno único, do Projeto de Lei nll
3.126-A, de 2000, que autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade Federal
do Tocantins.
44724
Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Educação, Cultura e Desporto, o Sr. Deputado PAULO
MOURÃO...............................................................

44724

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado PROFESSOR LUIZINHO.

44725

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Finanças e Tributação, a Sra. Deputada KÁTIA
ABREU.

44726

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerramento da discussão.

44726

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado FREIRE JÚNIOR.............

44726

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
do substitutivo da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, ressalvado o destaque. Aprovado.

44727

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requerimento de destaque para votação em separado
da expressão "e ao disposto na Lei nll 9.962, de
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44727

çAo e Justiça e de Redação, o Sr. Deputado
OSMAR SERRAGLlO.

44727

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerramento da discussão.
44736
Votação do substitutivo da Comissão de .

Usaram da palavra para orientação da respectiva bancada o Sr. Deputado SÉRGIO
MIRANDA.

44736

44728

seguridade Social e Famrlía.
Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados WALTER

Usou da palavra o Sr. Deputado PAULO
MOURÃO, Relator da matéria.

PINHEIRO, INOC~NCIO OLIVEIRA.
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
RENATO VIANNA, FERNANDO CORUJA,
SILVIO TORRES....................................................

44737

44728

44738

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do projeto e da redação final.

44739

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal.

44740

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de requerimento para tramitação em regime de
urgência do Projeto de Lei nll 2.406, de 1996.
Aprovado
.

44740

Apresentação de proposições: PAULO
PAIM; ALEX CANZIANI; GERALDO SIMÕES;
NOVAIS;
EDUARDO
CAMPOS;
SÉRGIO
L1NCOLN
PORTELA;
RUBENS
BUENO;
MOACIR PIOVESAN; ADÃO PRETTO; BISPO
WANDERVAL; BABÁ; LUCIANO PIZZATTO;
PADRE ROQUE; ZEZÉ PERRELLA; SÉRGIO
NOVAIS; WALTER PINHEIRO E HENRIQUE
FONTANA; WALTER PINHEIRO; JOSÉ fNDrO;
DA. ROSINHA; RAFAEL GRECA; MARCOS DE
JESUS; MARCOS DE JESUS E AÉCIO NEVES;
PAULO PAIM; LUCIANO BIVAR; NELSON
MARCHEZAN; RICARDO BERZOINI; SÉRGIO
MIRANDA
.

44741

único do art. 411 do projeto..................
Usou da palavra para encaminhamento da
votação do destaque o Sr. Deputado SÉRGIO
MIRANDA.

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
PROFESSOR LUIZINHO, BISPO RODRIGUES,
RUBENS BUENO, FERNANDO CORUJA,
ODELMO LEÃO, FREIRE JÚNIOR, INOCr:NCIO
OLIVEIRA,
AÉCIO
NEVES,
ARNALDO
MADEIRA
..

44728

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
do destaque. Mantida a expressão. '"
.

44730

Aprovação da redação final.

.

44730

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal.
.

44730

RICARDO BARROS (Pela ordem) - Importância da preservação do Tribunal de Contas da
União
.

44730

FERNANDO FERRO (Pela ordem) - Convite aos Deputados para participação em seminário sobre fontes de energia renováveis, promovido pela Comissão de Minas e Energia e pelo
..
Ministério de Minas e Energia

44731

PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,
em turno único, do Projeto de Lei nll 3.169, de
2000, que altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nll 5.452, de 111
de maio de 1943, para estabelecer os procedimentos, no âmbito da Justiça do Trabalho, de
execução das contribuições devidas à Previdência Social.
.

44731

WALTER PINHEIRO (Pela ordem) - Críticas ao Código de Conduta da Alta Administração
Federal..........................

44731

VII- Encerramento

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Seguridade Social e Família, o Sr. Deputado CLEUBER
CARNEIRO
.

44732

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, o Sr. Deputado PROFESSOR LUIZINHO
.

44735

Usou da palavra para proferi parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Constitui-

SUMÁRIO
3 - ATA DA 1531 SESSÃO DA CÂMARA
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EXTRAORDINÁRIA,
NOTURNA, DA 21 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA. DA 51 1 LEGISLATURA, EM 22 DE
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I - Abertura da sessão
11 - leitura e assinatura da ata da ses-

alo anterior
11I - Leitura do expediente
IV - Ordem do Dia
PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão, em segundo turno, do Substitutivo do Senado Federal à Proposta de Emenda à Constituição nll 407-1, de 1996, que altera a redação do
art. 100 da Constituição Federal e acrescenta o
art. 77 no Ato das Disposições Constitucionais
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Transitórias, referente ao pagamento de precatórios judiciários.

44797

Encerramento da discussão.........................

44797
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deral.

Aprovação do Substitutivo do Senado fe..

44802

ção

Encaminhamento da matéria à promulga.

44802

Usou da palavra para encaminhamento da
..
votação o Sr. Deputado RICARDO FIÚZA

44797

PROFESSOR LUIZINHO (Pela ordem) Sugestão à Presidência para imediata inclusão
do voto dos Srs. Líderes no painel eletrônico, tendo em vista o posicionamento unânime com rela..
ção à matéria

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) Cumprimentos da bancada do Partido da Frente
Liberal ao Deputado Luciano Castro pelo transcurso de seu aniversário e pelo desempenho
parlamentar
.

44811

44798

Usaram da palavra, pela ordem, para registro de voto, os Srs. Deputados ALCIONE ATHAYDE, ANA CATARINA
..

44811

MARCOS ROLlM (Pela ordem) - Justifica.
tiva de ausência à votação. Registro de voto

44811

PRESIDENTE (Michel Temer) - Acatamento pelo Plenário da proposta do Deputado Professor Luizinho Votação do Substitutivo do Senado
Federal, em segundo turno
.
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados INOCÊNCIO OLIVEIRA, ODELMO LEÃO, MILTON
MONTI, PROFESSOR LUIZINHO, ROBERTO
ARGENTA, ANDRÉ BENASSI, ODELMO LEÃO,
RUBENS FURLAN, INOCÊNCIO OLIVEIRA, RUBENS BUENO
..

44798

PRESIDENTE (Michel Temer) - Anúncio
ao Plenário da realização, dia 23, às 10h, de Comissão Geral para debate acerca do Projeto de
Lei nl! 3.115, de 1997
..
V - Encerramento
4 - ATOS DO PRESIDENTE
44799

ANDRÉ BENASSI (Pela ordem) - Convocação dos Deputados integrantes do Partido da
Social Democracia Brasileira para compareci..
mento ao plenário

44800

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) Convocação dos Deputados integrantes do Partido da Frente Liberal para comparecimento ao
plenário. Orientação da bancada
.

44800

WALTER PINHEIRO (Pela ordem) - Convocação dos Deputados integrantes do Partido
dos Trabalhadores para comparecimento ao plenário. Empenho da Casa para aprovação do Fundo de Universalização das Telecomunicações......

44800

SILVIO TORRES (Pela ordem) - Indagação

à Presidência sobre pauta dos trabalhos do dia
23 de agosto. Apelo aos Srs. Deputados para
comparecimen.o à sessão
. 44801
PRESIDENTE (Michel Temer) -: Resposta
ao Deputado Silvio Torres. Anúncio ao Plenário
sobre transformação da sessão plenária em Comissão Geral para debate sobre o Projeto de Lei
n2 3.115, de 1997, que modifica o art. 15 da Lei
nl! 6.404, de 1976, que dispõe sobre as sociedades por ações
. 44801
ANDRÉ BENASSI (Pela ordem) - Reitera~ ,
ção do pedido de comparecimento ao plenál'lo
dos Deputados integrantes do Partido -da Social
,' ,
. 44801
Democracia Brasileira
PRESIDENTE (Michel Temer) ,.:.:, "Encerra.
mento da votação. •

44801

44811

a) Exoneração: Kátia Helena Rabelo, Marcos ROmulo de Alcântara, Maria de Lourdes Ribeiro Lemos, Maria Teresinha de Miranda Farias
.

44817

b) Nomeação: Anna Carolina Laurindo da
Silva, Doriana Maria D'Avila França, Irlete Gomes
de Sousa, Luciano José de Oliveira, Sirlene Marques da Silva, Stanley Dourado Seixas, Valdirene
Maria de Souza
.

44821

c) Designação: João Batista Menezes e
Jorge Costa Santos, Jorge Costa Santos e Messias Salvador da Silva Palmeira, Léa Ferreira Laterza, Luiz Gomes de Sousa e Geraldo Adão da
Cruz, Messias Salvador da Silva Palmeira e João
Batista Lima Menezes, Raimundo Hélio Araújo
Costa e Cloves Rodrigues da Silva, Raimundo
Nonato da Silva e Alzemiro Pinho da Cruz, Sebastião Vieira de Sousa e Ailton José dos Santos, Taciana Nassif Dias
.

44828

, 5 - DIVERSOS
a) Resenhas de correspondências expedidas e recebidas pela Primeira Secretaria nos meses de janeiro a abril, de 2000, relativas a Indicações e Requerimentos de Informação
.

6 - PARECERES - PEC nl!407-1/96; Projetos de Lei nl! s 841-Al99, 1.155-B/99, 1.444-Al99,
1.907-Al99 e 2.264-Al99
.
7-MESA
8 - LrDERES E VICE-LrDERES
9 - DEPUTADOS EM EXERCrCIO
10 - COMISSÕES

44837

44927
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Ata da 151 1 Sessão, Solene, matutina,
em 22 de agosto de 2000
Presidência dos Srs: Ubiratan Aguiar, 1f1 Secretário e Sérgio Novais,
§ 2º do artigo 1B do Regimento Interno

I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 10 horas e 7 minutos)

redação ao inciso I do § 12 do art. 73 da Constituição
Federar.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Declaro aberta a Sessão.

Atenciosamente, Senador Eduardo Supllcy,
Primeiro-Secretário, em exercício. '

Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTlTUlÇAo N1l2811OO

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA
A SRA. IARA BERNARDI, servindo como 21!
secretária procede à leitura da ata da sessão ante.cedente, a qual é, sem observações, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Passa-se à leitura do expediente.
O SR. PEDRO CELSO, servindo como 11! Secretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE
Do Senhor Senador Eduardo Suplicy, PrimeIro-8ecretário, em exercrcio, do 8enado Federal,
nos seguintes termos:

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 311 do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:

Dá nova redaçio ao Inciso I do § 1li
do art. 73 da ConstltuiçAo Federal.
Art. 11! O inciso I do § lI! do art. 73 da Constituição Federal, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 73.........•.....................................................
"§ 111

.

"I - mais de trinta e cinco e menos

tis sessenta e cinco anos de idade, exceOfício n2 1.260{SF)
Brasília, 21 de agosto de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
submetida à apreciação da Câmara dos Deputados,
a Proposta de Emenda à Constituição nl! 11, de
2000, constante dos autógrafos juntos, que "dá nova

tuados os auditores que já tenham exercido o ;cargo de Ministro antes dos sessenta e cinco anos, por mais de cinco
anos;"(NR)

"

"

Art. 2Q Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de agosto de 2000. Senador Antonio Carlos M.g.lhl.s, Presidente.
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Sf PEC 11/2000 de 14/03/2000
Identificação SF PEC 11/2000
Autor

SENADOR - Bernardo Cabral (PFL - AM) e outros

Ementa

Dá nova redação ao Inciso I do § lOdo artigo 73 da Constib:iíÇid
Federal. (estabelecendo condlç!o de nomeaç!o (promoç!o) de
Auditor para o cargo de Ministro, quando do preenchimento de vaga
reservada aos Auditores).
ALTERAÇÃO, DISPOSITIVOS, ORGANIZAÇÃO DOS PODERES, (TCU),
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCLUSÃO, EXIGêNCIA, cRITÉRIOS,
UMITE DE IDADE, ESCOLHA, AUDITOR AUTORIZAÇÃO,
PRESIDENTE DA REPÚBUCA, AMPUACÃO, NÚMERO, REDUÇÃO,
INDICAÇÃO, _CONGRESSO NACIONAL, HIPOTESE, AUDITOR,
SUBSTITUIÇAO, DIREITOS, GARANTIA, PRERROGATIVA,
IMPEDIMENTO,VENCIMENTOS,VANTAGENS,lTTULAR.
SF Comissão de Constituiçio, Justiça e Cidadania - CCJ

Indexação

Despacho
Inicial
Última Ação

Data: 10/08/2000 Local: (SF) SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
Status: INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
(INCLOD)
Texto: Incluído em Ordem do Dia da sessio deliberativa ordinária
de 10.08.2000. Terceiro e último dia de dlseusslo, sem segundo

.

Wm~

Tramitação

Encaminhado em 10/08/2000 para (SF) ATA-PLEN SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO ..
PEC 00011/2000

• 14/03/2000 PROTOCOLO LEGISLATIVO - PLEG
Este processo contém 05 (cinco) folhas numeradas e
rubricadas. A SSCOM.
• 14/03/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN
leitura. À Comlss&o de Constituição, Justiça e Cidadania. Ao
PLEG com destino à Comlssio de Constitulçio, Justiça e
.
Cidadania.
• 15/03/2000 ComlS58o de Constltulçio, Justiça e Cidadania CCJ
Matéria aguardando dlstrlbulç!o.
• 22/03/2000 Çomisslo de Constltulçio, Justiça é Cidadania·

CO .

Distribuído ao Senador Jefferson Péres para emitir relatório.
• 17/04/2000 Comlssio de Constltulç!o, Justiça e Cidadania •
cc]

"

Devolvido pelo senador Jefferson Péres para redlstrlbulçlo.
• 19/04/2000 Comlsslo de Constltulçlo, Justiça e Cidadania·
CCJ
MATÉRIA COM A RELATORIA (RELATOR)
Redtstrlbufdo ao Senador Amlr Lando, para emitir relatório.
'.. 08/05/2000 êômJsslo de Constltulçao, Justiça e Cidadania •
..CCJ
;,
Devolvido pelQ~Senador Amir Lando, com voto pela aprovaçlo
da matéria. Matéria pronta para Induslo em pauta.
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• 24/05/2000 COmlBSlio de COnstltulçlo, Justiça e Cidadania CCJ
APROVADO PARECER NA COMISSÃO (APRVPAR)
A CCJ, por unanimidade, o relatório do senador Amlr Lando
(anexo às tis. 06 a 09) favorável li aprovaçlo. À SSCLSF.
• 30/05/2000 SUBSeC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES) (AGLPAR)
Juntei cópia da leglslaçlo citada no parecer. Encaminhado ao
Plenário para leitura do Parecer da CCJ.
• 31/05/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

•
•

•

•

leitura do Parecer nO 559/2000-CCJ, Relator Senador Amlr
Lendo, favorável. À SGM.
31/05/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
AGUARDANDO INClUSÃO ORDEM DO DIA (AGINCL)
Aguardando Inclusio em Ordem do Dia.
02/06/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
AGENDADO PARA ORDEM DO DIA (AGENDADO)
Agendada para o dia 13/06/2000.
05/06/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA 00
SENADO - SSCLSF
INCWIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
(INCLOD)
Indufda em Ordem do dia da sess!o deliberativa ordinária do
dia 13/06/2000. Dlscusslo, em primeiro turno. (10 dia)
13/06/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

Nlo houve oradores no primeiro dia de dlscurssio, em
primeiro turno. À SGM.
• 13/06/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
INCLUIDO EM ORDEM 00 DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
(INCLOD)
Incturda em Ordem do Dia da sesslo deliberativa ordinária do
dia 14/06/2000. Dlscusslo, em primeiro turno (2° dia).
• 14/06/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN
NIo houve oradores no segundo dia de dlscusslo, em
primeiro turno. À SGM.
• 14/06/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
Indurda na Ordem do Dia na sesslo deliberativa ordinária de
16.06.2000. segundo dia de dlscussio, em primeiro turno.
• 16/06/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN
NIo houve oradores no terceiro dia de dlscusslo, em primeiro
turno. A discussão terá prosseguimento na sesslo deliberativa
ordinária de segunda-feira, dia 19. À SGM.
• 16/06/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
INCWlDO EM ORDEM 00 DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
(INCLOD)
Indurdo em Ordem do Dia da sessio deliberativa ordinária de
19.06.2000. Quarto dia de dlSCUssio, em primeiro turno.
• 19/06/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PlEN

NIo houve oradores no quarto dia de dlscusslo, em primeiro
turno. A dlscusslo terá prosseguimento na sesslo dellbel'2ltlva
ordinária de emanhl. À SGM.
• 19/06/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
INCWIDO EM ORDEM 00 DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
(INCLOD)
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Inclufda em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do
dia 20/06/2000. Discussão, em primeiro turno. (50 dia)
• 20/06/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN
Apreclaçlo sobrestada,. em virtude do término do prazo
regimental da sessão. A SGM.
• 21/06/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
Indurdo em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de
21/06/2000. Discussão em turno único.
• 21/06/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN
Retirado da pauta pela Presidência devendo retomar a Ordem
do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária de segunda
feira, dia 26.06.2000. À SGM.
• 21/06/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
Inclurdo em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de
26/06/2000. Discussão, em primeiro turno. (50 e último dia)
• ~6/06/2000 SUBSECRETARIA DE ~TA • PLENÁRIO· ATA-PLEN
Anunciada a matéria. Discussão encerrada, em primeiro
turno, tendo usado da palavra Bernardo cabral e Hugo
Napolelo. Aprovada com o seguinte resultado: Sim 53, Nlo O,
AbR. O, Total
53. A matéria constará da Ordem do Dia,
oportunamente, para o 2 0 turno constitucional, obedecido o
Interstrclo regimental. À SGM.
• 03107/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM 00 DIA (AGINCL)
Aguardando Inclusão em Ordem do Dia.
• 31/07/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
(INCLOD)
.
lnclurda em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do
dia 08/08/2000. Dlscussio, em segundo turno. (10 dia de
dlscusslo)
• 08/08/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

=

Nilo houve oradores no primeiro dia de discussão em segundo
turno. A discussão terá prosseguimento na próxima sesslo
deliberativa ordinária. À SGM.
• 08/08/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
INCLUIDO EM ORDEM 00 DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
(INCLOO)
Inclurda em Ordem do Dia da sessio deliberativa ordinária do
dia 09/08/2000. Discussão, em segundo turno. (2 0 dia de
dlscussio)
,
• 09/08/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENARIO - ATA-PLEN
Nilo houve oradores no segundo dia de discussão em segundo
turno. A dlscusslo terá prosseguimento na próxima sessão
deliberativa ordinária. À SGM.
• 10/08/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
INCLUIOO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
(INCLOD)
Inclurdo em Ordem do Dia da sesslo deliberativa ordinária de
10.08.2000. Terceiro e último dia de dlscussiío, sem segundo
turno.
• 10/08/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

Aprovado, em 20 turno, sem debates, com o ~ulnte
resultado: Sim 67, Não O, Abst. O, Total 67. A CO, oferecendo
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a redação final da matéria. Leitura do Parecer nO
830/2000-CCJ, Relator Senador Amir lando, oferecendo a
redação final da matéria. Aprovada a redação final. À Câmara
dos Deputados. À SGM com destino à SSEXP.
10/08/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
Procedida a revisão da Redação Final (fls. 15). À SSEXP.
10/08/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
Recebido neste órgão às19: 11 hs.
11/08/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
À SSCLSF para revisão dos autógrafos.
11/08/2000 SUB5EC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Procedida a revisão dos autógrafos. À Subsecretaria de
Expediente.
11/08/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
Recebido neste órgão às 17h30mln.

PROJETO DE LEI N2 3.493/oo

Ofício n12 1.261 (SF)
Brasília, 1SI de agosto de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado n!l354, de 1999, constante dos autógrafos em anexo, que "institui o Dia Nacional de
Luta contra Queimaduras".
Atenciosamente, Senador Eduardo Suplicy,
Primeiro-Secretário, em exercício.

Institui o Dia Nacional de Luta contra Queimaduras.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É instituído o Dia Nacional de Luta contra Queimaduras, a ser comemorado em todo o território nacional, no dia 6 de junho de cada ano.
Art. 212 O Ministério da Saúde é autorizado a
estabelecer a Semana Nacional de Prevenção e
Combate a Queimaduras, em data contígua ao dia 6
de junho de cada ano, com a finalidade de divulgar
as medidas preventivas necessárias à redução da
incidência de acidentes envolvendo queimados.
Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 21 de agosto de 2000. Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Agosto de 2000

Quarta-feira 23 44467

5f PLS 354/1999 de 19/05/1999
Identificação Sf PLS 354/1999
Autor

SENADOR - Lúcio Alcântan:l (PSDB - CE)

Ementa

Institui o Dia Nacional de Luta contra Queimaduras.

Indexação

CRIAÇÃO, DIA NACIONAL, LESÃO, LESÃO CORPORAL, LESÃO
CORPORAL GRAVE, LESÃO CORPORAL LEVE, PROVOCAÇÃO, fOGO,
CALOR. AUTORIZAÇÃO, (MSt FIXAÇÃO, DATA, SEMANA
PREVENÇÃO, COMBATE, LESA0, CORPORAL, PROVOCAÇÁO, fOGO,
DIA, Mês, JUNHO, ANO, OBJETIVO, DIVULGAÇÃO, MEDIDA
PREVENTIVA, REDUÇÃO, ACIDENTES.
Sf COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CE (Decisão Terminativa)

Despacho
Iniciai
Última Ação

Data: 03/08/2000 Local: (SF) SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
Status: AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO (AGINR)
Texto: Prazo para Interposição de recurso: 04 a 10.08.2000.
Encaminhado em 03/08/2000 para (SF) SSCLSf - SUBSEC.
COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

PLS 00354/1999

Tramitação

• 19/05/1999 PROTOCOLO LEGISLATIVO - PLEG
AGUARDANDO LEITURA (AGLEIT)
Este processo contém 02 ( duas) folhas numeradas e
rubricadas. À SSCOM
• 19/05/1999 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

•
•

•
•
•

•

AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS (AGREMD)
leitura À COmissão de Educação (Decisão Terminativa), onde
poderá receber emendas no perfodo de cinco dias úteis, após
ser públicado e distribuído em avulso. AO PLEG COM DESTINO
ASSeOM.
20/05/1999 SUBSECRETARIA DE COMISSÕES - SSCOM
EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES (TRCOM)
Recebido nesta data. A CE p/exame da matéria.
20/05/1999 COMISSÃO DE EOUCAÇÃO - CE
AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS (AGREMD)
Recebido nesta Comissão em 20 de maio de 1999.
Aguardando emendas.
02/06/1999 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CE
Nlo forem oferecidas emendas no prezo regimental.
Aguardando distribuição.
01/07/1999 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - ce
MATÉRIA COM A RELATORIA (RELATOR)
Distribuído ao Senador Sebastião Rocha para relatar.
21/02/2000 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CE
Devolvido pelo relator, Senador Sebastllo Rocha, com minuta
de parecer devidamente assinada, estando em condlç8es de
ser Incluido em pauta .
22/03/2000 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CE
Encaminhado ao Gabinete do relator, Senador Sebastl8ío
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Rocha, atendedo a solicitação de Sua Excelência.
30/05/2000 COMISSÃO DE EDUCA~O - CE
PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO (PRONTPAUT)
Retorna à Comissão, estando em condições de ser reincluído
em pauta.
06/06/2000 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CE
APROVADO PARECER NA COMISSÃO (APRVPAR)
A Comissão, reunida no dia de hoje, aprova por quinze (15)
votos favoráveis, o presente projeto de autoria do Senador
Lúcio Alcântara, incorporando ao Texto Final a emenda n. O
01-CE, relatado pelo Senador Sebastião Rocha. O Senador
BeIJo Parga vota favorável, com ressalva a emenda de relator
aprovada.
09/06/2000 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CE
À SSCLSF para as devld2ls provldêncl2ls.
09/06/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES) (AGLPAR)
Juntei, às fls. nO la, cópl21 da legislação citada no parecer.
Encaminhado ao Plenário para leitura do parecer da CE.
02/08/2000 SUBSECRETARIA DE ATA· PLENÁRIO - ATA-PLEN

leitura dos Pareceres nOs SOO/2000-CE (Rei. Senador
Sebastll!io Rocha), favorável com a Emenda nO l-CE. É lido o
Ofício nO 15/2000, do Presidente da CE, comunicando
aprovação da matéria, em reunião realizada em 6 de junho de
2000. Abertura do prazo de 5 dias úteis para Interposição de
recurso, por um décimo da composlçl!o da casa, para que o
projeto seja apreciado pelo Plenário. À SGM.
• 03/08/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO (AGINR)
Prazo para Interposição de recurso: 04 a 10.0S.2000.
• 10/08/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA 00
SENADO - SSCLSF
Encaminhado ao Plenário para comunicação do término do
prazo de apresentação de recurso.
• 11/08/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

•
•
•

•
•
•

A Presidência comunica ao Plenário o término do prazo ontem
sem que tenha sido Interposto recurso, no sentido da
apreciação da matéria pelo Plenário. Tendo sido aprovado
terminativamente pela Comissão de Educação. À Câmara dos
Deputados À SSEXP.
11/0S/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
Recebido neste órgão às 11 :45hs.
11/08/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
À SSCLSF para anexação do texto final da matéria..
14/0S/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Procedida a revldo do Texto Final (fls. 13). À SSEXP.
14/08/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
Recebido neste órg&o às 15:20 hs.
14/08/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
À SSCLSF, para revlsSo dos autógrafos•
14/08/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Procedida a revlslo dos Autógrafos (fls. 14). À SSEXP.

Agosto de 2000

Agosto de 2000

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

OFfclO Nº 1.271 (SF)

212

Brasília, 22 de agosto de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
jbs/pls00124
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 nº 124, de
1999-Complementar, constante dos autógrafos em
anexo, que 'assegura ao cidadão, com fundamento
no princípio da publicidade (Constituição Federal,
art. 37, caput), o direito à obtenção de amplas informações a respeito dos atos de gestão financeira,
orçamentária e patrimonial da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, e dá outras
providências".
Atenciosamente, - Senador Eduardo Suplicy,
Primeiro-Secretário, em exercício.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N2 149, DE 2000
Assegura ao cidadão, com fundamento no princípio da publicidade
(Constituição Federal, art. 37, caput), o
direito à obtenção de amplas informações a respeito dos atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial da
União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, e dá outras providências.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É assegurado a todo cidadão o direito a
informações detalhadas que lhe permitam analisar a
natureza, o procedimento administrativo e os fins dos
atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos desta Lei.
§ 12 O direito de que trata o caput abrange todos os atos de gestão dos órgãos da administração
direta, autarquias e fundações das três esferas de governo, excluídos apenas aqueles de caráter sigiloso,
assim definidos em lei.
§ 212 É também direito do cidadão exigir dos proprietários das bases de dados mencionadas nesta lei
todas as informações técnicas que lhe permitam
acessá-Ias a partir dos terminais de consulta para
esse fim instalados na forma do art. 312•
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Art.
A execução financeira, orçamentária e
patrimonial da administração direta e das autarquias
e fundações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios deverá ser realizada em sistemas de informações integrados em bases de dados,
a serem implantados, paulatinamente, em todos os
órgãos e entidades existentes em cada esfera de governo.
Art. 32 Para oferecimento das informações a que
se refere o art. 12 , os três Poderes da União instalarão, junto a cada unidade de seu respectivo sistema
de controle interno, no prazo de até um ano a partir da
vigência desta Lei, terminais que permitam ao cidadão ter acesso a todas as bases de dados referentes
aos atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial de seus órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, em especial às seguintes:
I - Sistema Integrado de Administração Financeira da União (SIAFI);
11 - Sistema Integrado de Dados Orçamentários
(SIDOR);
111- Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE);
IV - Sistema Integrado de Administração de
Serviços Gerais (SIASG); e
V - Sistema do Patrimônio Imobiliário da União
(SPIU).
Parágrafo único. O acesso de que trata este artigo abrange além das bases de dados mencionadas
no caput, outras que contenham quatsquer informações relacionadas com a administração financeira,
orçamentária e patrimonial da União e de suas autarquias e fundações, assim como todos os subsistemas
que lhes sejam interligados ou correlatos, incluindo
tanto os atualmente existentes quanto os que futuramente vierem a ser criados.
Art. 42 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, observadas, no que couberem, as prescrições do art. 32, adotarão todas as medidas necessárias a fim de que seja facultado o acesso do cidadão ao Sistema de Administração Financeira para
Estados e Municípios (SIAFEM) e a todas as demais
bases de dados pertinentes aos seus respectivos
atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial.
Art. 52 O acesso aos sistemas de administração
de recursos humanos, em qualquer das esferas de
governo, alcançará nível que permita somente a obtenção de informações individualizadas por cargo,
emprego ou função, vedada a inserção de qualquer
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dado que possibilite a identificação do servidor ou
empregado.
Art. 6" A inexistência de sistema informatizado
ou
eventuais
dificuldades
de
natureza
técnico-operacional não eximem a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios do dever
de colocar à disposição do cidadão, quando
requeridas, informações pormenorizadas sobre
qualquer dos seus atos de gestão, facultado, se
v~~ificada a hip~tese, excet~ quan~o protegido por
~Igllo estabelecido em 1:1, o .hvre acesso do
Interessado à document~~o p~rtlnente a todas as
fases do processo administrativo correspondente,
no prazo máximo de quarenta e oito horas.
A 7° O
d
t L' I' .
rt. - . a?esso assegura o por es ~ el Imlta-se à reahzaçao apenas de consultas as correspondentes bases de dados.
Art. 8" Além do Congresso Nacional, o acesso
às bases de dados mencio~adas nos ~rts. 3" e 4" é
também facultada aos segUintes usuános:
I - Governos dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios; .
. . .
11 - Assembléias Legislativas Estaduais;
111 - Câmara Legislativa do Distrito Federal;
IV - Câmaras Municipais'
"
'
.
, ,
. V - TribunaiS de Contas Esta~ual.s ou Mumclpais e Conselhos de Contas de MUnicípiOS;
'd P d J d' 'á' .
VI - T n'b unals
o o er u ICI no,

VII- Reitorias de Universidades,

VIII- Órgãos de imprensa;
IX - Entidades representativas de trabalhadores e empregados:
X - Conselhos federais e regionais de fiscalização de atividades profissionais;
t d 'd
rt'd
' tó' f d '
XI - d Ire
nos e erals e es a uals e pa I os
políticos;
XII - Organizações não-governamentais,
cujo objeto social inclua o controle das despesas
públicas.
Parágrafo único. Aos usuários mencionados
neste artigo será facultado acesso às bases de ,dados,
mediante senhas individuais, de perfil e nível máximo.
Art. 9º A Secretaria do Tesouro Nacional, sob
pena de responsabilidade de sáu titular, providenciará, até trinta dias a contar da vigência desta Lei, a
concessão de perfil de cadastrador a dois servidores
de cada um dos seguintes órgãos:
I - Senado Federal;
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11- Câmara dos Deputados;
111 - Tribunal de Contas da União;

IV _ Procuradoria-Geral da República'

'
, V . - Sup~emo Tribunal Federal e demais
TribunaIs Supenores.
§ 1" Os cadastradores de que trata este artigo
deverão ter perfil e nível de acesso suficientes para
a habilitação de operadores:
I _ das áreas de administração financeira e
orçamentária internas, com perfil de execução e
acesso restrito aos dados da respectiva unidade
gestora ou órgão'
'
11
das áreas fins de consultoria,
assessoramento e secretariado parlamentar, com
perfil e nível máximo de acesso aos dados,
analíticos ou sintéticos, de qualquer unidade
gestora, ministério, órgão ou entidade.
§ 2" Os órgãos mencionados no caput
somente poderão conceder senha a seus
respectivos servidores.
- que possa vir
. a
Art . 10. Q uaIquer mo d'f'
I Icaçao
interferir nas rotinas de consulta às bases de dados
referidas nesta Lei deve ser veiculada on-Iine, em
subsistema para esse fim especificamente criado,
no mínimo durante os quinze dias que antecederem
a data de sua implementação.
É
Art. 11.
vedada a cobrança de taxas ou
emolumentos de qualquer espécie pelo acesso às
informações de que trata o art. 12 desta lei.
Art. 12. O descumprimento de qualquer
dispositivo desta lei constitui ato de improbidade
administrativa que atenta contra os princípios da
administração pública, tipificado no inciso IV do art. 11
da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, sujeitando-se
o infrator às cominações estabelecidas no inciso 111 do
rt 12 d i '
a .
a mesma el.
Art. 13. As despesas decorrentes da aquisição
e instalação dos terminais de consulta previstos
nesta lei correrão à conta do orçamento de cada
sistema de controle interno, cabendo aos
administradores ou proprietários dos sistemas ou
bases de dados os gastos com transmissão de
informações e eventuais ampliações.
Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 22 de agosto de 2000. Senador
Antonio
-Carlos
Magalhães,
Presidente.

Aaosto de 2000

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 23 44471

SF PLS 124/1999 de 15/03/1999

Identificação SF PLS 124/1999
Autor

SENADOR - JOSÉ EDUARDO DUTRA (PT - SE)

Ementa

ESTABELECI NORMAS DE ACESSO AO SIAFI - SISTEMA DE
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - E OUTROS SISTEMAS DE
INFORMAÇÕES DE ORGÃOS PUBUCOS, E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.
(PROJETO REAPRESENTADO).

Observações
Indexação

Despacho
Iniciai
Última Ação

FIXAÇÃO, NORMAS, ACESSO, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA, SISTEMA, INFORMAÇÃO, ORGÃO PÚBUCO.
FACULTATIVIDADE, SOCIEDADE, ACESSE, SISTEMA, INFORMA~O,
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, ADMINISTRAv.0 INDIRETA, FUNDAÇÃO,
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ADMINISTRAc;ÃO ESTADUAL,
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. FIXAÇÃ~~ REQUISITOS, SISTEMA,
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, INFORMAY'O, (SERPRO),
DISPONIBIUDADE, ORGÃO PÚBUCO, ENTIDADE, CRIA,ÇÃO,
MENUTENÇÃO, NÚCLEO, (051), CIDADÃO, IMPLANTAÇAO,
UNIDADE, SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER
EXECUTTVO.AUTORIZAÇÃO, EXECUlTVO, EXPEDIÇÃO, NORMAS
COMPLEMENTARES, ACESSO, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO' .
FINANCEIRA, (SIAFI), DISCIPUNAMENTO, ATIVIDADE. FIXAÇÃO,
NORMAS, PRAZO, (STN), COMPETÊNCIA, CADASTRO, SERVIDOR,
SENADO, CÂMARA DOS DEPUTADOS, (TCU), PROCURADORIA
GERAL DA REPÚBUCA, (STF), TRIBUNAIS SUPERIORES.
AUTORIZAÇÃO, LEGISLATIVO, ESTADOS, MUNIdpIOS, EXIGÊNCIA,
EXECUTIVO, ACESSO, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,
COMPETêNCIA, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, CÂMARA MUNICIPAL.
FIXAÇÃO, NORMAS, EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA, ORGÃOS, ADMINISTRAÇÃO DIRETA,
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL,
UNIÃO FEDERAL, ESTADOS, (DF), MUNICÍPIOS, REAUZAÇÃO,
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES. AUTORIZAÇÃO, SENADO,
CÂMARA DOS DEPUTADOS, (TC~h REQUERIMENTO, INFORMAÇÃO,
EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUv.0 ORÇAMENTÁRIA, CUSTO,
INDMDUAUZAÇÃO, PESSOAL, ESTADOS, MUNICÍPIOS.
IMPUTAÇÃO, PENA, SUSPENSÃO, DEMISSAO, PERDA, CARGO
PÚBUCO, MANDATO, DESCUMPRIMENTO, DISPOSITIVOS, LEI,
CRIME DE RESPONSABIUDADE.
SF COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - CCJ
Data: 09/08/2000 Local: (SF) ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA
- PLENÁRIO
Status: APROVADA (APRVD)
Texto: Discussão do Substitutivo encerrada, sem debates. O
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• 15/03/1999 PROTOCOLO LEGISLATIVO - PLEG
ESTE PROCESSO CONTEM 09 (NOVE) FOLHAS NUMERADAS E
RUBRICADAS.
• 15/03/1999 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN
LEITURA.
• 15/03/1999 MESA DIRETORA - MESA
DESPACHO A CCJ (DECISÃO TERMINATIVA), ONDE PODERA
RECEBER EMENDAS PELO PRAZO DE 05 (ONCO) DIAS UTEIS,
APOS SUA PUBUCAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EM AVULSOS. DSF
1603 PAG 5393 A 5397.
• 15/03/1999 SUBSECRETARIA DE COMISSÕES - SSCOM
ENCAMINHADO A CCJ.
• 22/03/1999 ComlssSo de COnstituição, Justiça e Cidadania CCJ
MATÉRIA COM A RELATORIA (RELATOR)
RELATOR SEN IRIS REZENDE.
• 27/04/1999 Comlsslo de Constituição, Justiça e Cidadania CCJ
PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO {PRONTPAUT}
Devolvida pelo senador Iris Rezende para Inclusão em pauta
• 13/05/1999 ComiSSlo de COnstituição, Justiça e Cidadania CCJ
PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO (PRONTPAUT)
Retirado de Pauta a pedido do Relator (Sen. Irls Rezende).
Encaminhado ao Gabinete do Senador Irls Rezende para
reexame.
• 27/05/1999 COmlS51o de COnstituição, Justiça e Cidadania CO
TRAMITAÇÃO INTERNA {TRMINT}
Ao Senador Sérgio Machado para vista.
• 09/06/1999 Comiss!o de Constituição, Justiça e Cidadania CCJ
TRAMITAÇÃO INTERNA {TRMINT}
Encaminhado ao relator para reexame.
• 16/06/1999 COmlS51o de COnstituição, Justiça e Cidadania CCJ
AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES) (AGLPAR)
Comissão APROVA Emenda NO 01-CCJ {Substitutivo}, nos
termos de um Projeto de lei Complementar. Discutiram a
matéria os Senadores: Francellno Pereira, Roberto Requl80 e
Eduardo Supllcy. Ao SACP.
• 17/06/1999 SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTESSACP
AGUARDANDO LEITURA PARECER {ES} {AGLPAR}
ÀSSCLS.
• 17/06/1999 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES) (AGLPAR)
Anexei leglslaçiio citada no Parecer conforme fls. nOs 32 a 39.
Ao Plenário para leitura do Parecer da CCJ.
• 18/06/1999 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN
AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES) {AGLPAR}
leitura do Parecer nO 395/99-CCJ, favorável nos termos da
Emenda na 1-CCJ (Substitutivo). A Presidência comunica ao
Plenário que I!Ipartlr deste momento, a proposição passará a
tramitar como projeto de lei complementar, ficando perante a
Mesa durante dnco dias úteis pare recebimento de emendas.
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ÀSSCLS.
• 21/06/1999 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
AGUARDANDO LEITURA PARECER {ES} {AGLPAR}
Prazo para recebimento de emendas: 21 a 25.6.99.
• 25/06/1999 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES) (AGLPAR)
Encaminhado ao Plenário para leitura do término do prazo de
apresentação de emendas.
• 28/06/1999 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

•
•
•

•

•
•

•

•

AGUARDANDO LEITURA PARECER {ES} (AGLPAR)
A Presidência comunica ao Plenário que encerrou o pl'2lZ0 na
última sexta-feira sem apresentação de emendas. À SSCLS
PARA INCLUSÃO EM ORDEM DO DIA OPORTUNAMENTE.
28/06/1999 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES) (AGLPAR)
Aguardando Inclusão em Ordem do Dia.
25/08/1999 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Agendado para o dia 22/09/99.
21/09/1999 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do
dia 22/09/99. Discussão, em turno único.
22/09/1999 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN
Anunciada a matéria, são lidos os Requerimentos nOs 548/99,
subscritos pelos Srs. José Roberto Arruda e outros Srs.
Senadores, solicitando o adiamento da discussão da matéria,
a fim de que sobre o mesmo seja ouvida à CAE, e 549/99. da
Sra. Marina Silva, solicitando o adiamento da discussão, a fim
de que seja realizada na sessão do dia 29 vindouro. Aprovado
o RQS nO 548/99, tendo usado da palavra os Srs. Hugo
Napoleão e José Eduardo Dutra, ficando prejudicado o RQS nO
549/99. À SSCOM COM DESTINO À CAE.
22/09/1999 SUBSECRETARIA DE COMISSÕES - SSCOM
ÀCAE.
29/09/1999 COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
Ao Senador Roberto Saturnlno para relatar por ordem do
Presidente da Comissão.
21/10/1999 COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
Devolvido nesta data minuta de relatório do Senador Roberto
Saturnlno, devidamente assinada, favorável ao Substitutivo
aprovado pela CCJ com as Subemendas 1 e 2 que apresenta.
Cópia nexada ao processado, matéria pronta para pauta.
16/11/1999 COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
A Comissão aprova o parecer do relator favorável ao projeto
nos termos da Emenda n 01-CCJ-CAE:(Substltutlvo) com as
.
Subemendas 1 e 2-CAE. À SSCLSF.
16/11/1999 SUBSeC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Anexei legislação c1tad~ no Parecer conforme fls. nO 60.
Encaminhado ao Plenário para leitura do Parecer da CAE•
22/11/1999 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

°

•

•

leitura do Parecer nO 978/99-CAE, Relator Senador Roberto
Saturnino, favorável a matéria na forma do Substitutivo da
CCJ, com as Subemendas nOs 1 e 2-CAE a Emenda nO 1-CCJ.
ÀSSCLS.
• 23/11/1999 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
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AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (AGINCL)
Aguardando IncJudo em Ordem do Dia.
• 05/04/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
AGENDADO PARA ORDEM DO DIA (AGENDADO)
Agendado para a Ordem do Dia da sess!o deliberativa
ordinária de 12.04.2000.
• 06/04/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
(INCLOD)
IncJufdo em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do
dia 12/04/2000. Discussão, em turno único.
• 12/04/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

•
•

•

Apreciado antes do Item 2 da Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nO 189/2000, do Sr. José Eduardo Dutra, lido e
aprovado nesta oportunidade. Anundada a matéria é lido e
aprovado o Requerimento nO 190/2000, do Sr. José Eduardo
Dutra, solicitando o adiamento da discusslo, a fim de que a
matéria seja reexarninada pela Comisslo de Assuntos
Econ6mlcos. À CAE.
13/04/2000 COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
MATÉRIA COM A RELATORIA (RELATOR)
Ao Senador Roberto SBtumlno, para relatar.
17/05/2000 COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO (PRONTPAUT)
Devolvido nesta data minuta de relatório do senador Roberto
satumlno favorável ao projeto nos termos do substitutivo
aprovado pela CO, com as subemandas le 2-CAE e com as
subemendas nOS 3, 4, 5 e 6 que apresenta. Cópia anexada ao
processado, matéria pronta para pauta.
30/05/2000 COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
A COMISSÃO APROVA O PARECER DO RELATOR FAVORÁVEL
AO PROJETO NOS TERMOS DA EMENDA N 01 - CCJ-CAE,
COM AS SUBEMENDAS 01 À D6-CAE.O SENADOR JOSÉ
EDUARDO DUTRA ASSINA O PARECER PARA EFEITO DE
QUORUM, EM VIRTUDE DE SER O AUTOR DO PRESENTE
PROJETO. À SSCLSF.
31/05/2000 SUBSeC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES) (AGLPAR)
Encaminhado ao Plenário para leitura do Parecer da CAE.
02/06/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

°

•

•

Expediente despachado pela Presldênda, nos termos do § 20
do Irt. 155 do R.I. Parecer nO 566/2000 - CCJ (Rei. Seno
Roberto satumlno), favorável nos termos do substitutivo que
oferece, com as Subemendas nO 1 a 6 - CAE. À SSCLSF.
• 02/06/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (AGINCL)
Aguardando Induslo em Ordem do 0121.
• 12/06/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
AGENDADO PARA ORDEM DO DIA (AGENDADO)
Agendado para a sessIo deliberativa ordinária de 21.6.2000.
• 19/06/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
INa.UIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
(INCLOD)
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Reagendado para o dia 26/06/2000. Incluído em Ordem do
011'1 da sess!o deliberativa ordinária do dia 26/06/2000.
Discussão, em turno único.
• 21/06/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN
Retirado da pauta pela Presidência devendo retomar a Ordem
do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária de segunda
feira, dia 26.06.2000. À SGM.
• 21/06/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de
26/6/2000 Dlscussio, em turno único.
• 26/06/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN
INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
(INCLOD)
Discussão encerrada, em conjunto, do projeto, do Substitutivo
e das subemendas, sem debates. Aprovada a Emenda nO
1-CCJ (Substitutivo), com o seguinte resultado: Sim 50, Nlo
1, Abst. O, Total 51 fica prejudicado o projeto. Aprovades,
em globo, as Subemendas nO 1 a 6-CAE, com o seguinte
resultado: Sim 44, Nlo O, Abst. O, Total =44. À CDIR, para
redigir o vencido para o turno suplementar. À SGM.
• 01/08/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
Encaminhado ao Plenário.
• 01/08/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

=

leitura do Parecer nO 794, de 2000-CDIR, (Relator carlos
Patrocínio), of~recendo a redaçlo do vencido, para o turno
suplementar. A SGM.
• 08/08/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
(INCLOD)
Induído em Ordem do Dia da sess!o deliberativa ordlnárta de
09/08/2000. Dlscusslo, em turno suplementar.
• 09/08/2000 SUBSECRETARIA DE ATA· PLENÁRIO - ATA-PLEN
APROVADA (APRVD)
Dlscusslo do Substitutivo encerrada, sem debates. O
Substitutivo é dado como definitivamente adotado, nos
termos do art. 284 do Regimento Interno. À C3mara dos
Deputados. À SSEXP, para devidas provldinclas..
• 10/08/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
Recebido neste 6rglo às09:20 hs.
• 10/08/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
À SSATA, com destino à SGM.
• 10/08/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN
Enviado a pedido pela Secretarta Geral da Mesa. À SGM.
• 11/08/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
À Subsecretarta de Expediente.
• 11/08/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
Recebido neste órglo às 15:30 hs.
• 11/08/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
À SSCLSF para revlsio da redação final.
• 1110812000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Procedida a revlslo ddo substitutivo. À Subsecretarta de
Expediente.
• 11/08/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE· SSEXP
Recebido neste órglo às 17h30mln.
• 14/08/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP

À SSCLSF para ~Vlsão dos aut6grafos.
• 14/08/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Procedida a revido dos Autógrafos (fls. 77 a 79). À SSEXP.
• 14/08/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
R.ecebldo neste 6rgão 21515:30 hs.
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PROJETO DE LEI
124, DE 1999
(Do 5enador José Eduardo Dutra)
Estabelece normas de acesso ao
SIAFI - Sistema de Administração Financeira - e outros sistemas de informações de órgãos públicos e dá outras
provld8nclas.
O Congresso Nacional decreta:
11 É f
It d à
' d d
Art , 1
,t
d ' f acu a~ o socle
t'd a e Io acesso
Ad ' . aos
t
s~ e":las e I~ ormaçoes m~n I os pe a
miniS raçao Direta, Indireta e FundaCIonal das esferas federal,
estadual e municipal na forma prevista nesta lei.
Art.2!l Os siste~as federais ligados à Rede Serpro estarão disponíveis à instituições e órgãos públi'
~
"I
'
das
cos, entI'd ades e organlzaçoes
SOCiaiS
re aCiona
abaixo por meio da formação e manutenção de Núcleos de Disseminação de Informações ao Cidadão _
NUDIC a serem implantados em todas as Delegacias
Federais de Controle.
§ 1!l Os usuários habilitados a acessar os sistemas federais de informações, ligados à Rede 5erpro,
são os seguintes:
a) Governos estaduais e do Distrito Federal'
b) Assembléias Legislativas estaduais e do Oistrito Federal'
•
M'"
c ) Câ,maras uOIclpals;
.~
da
Umao
d) Tnbunal de Contas
'
" . e dos Estados;
e) Membros do Poder JudICiáriO;
f) Membros do Ministério Público Federal e dos

com os computadores ou redes das instituições e órgãos públicos, entidades e organizações sociais rela2
9
cionadas no § 1 do artigo 2 •
§ 52 As Delegacias Federais de Controle farão
implantar até seis meses após a publicação desta lei
dois terminais de acesso à Rede Serpro em cada
Assembléia Legislativa Estadual.
2
§ 6 Fica o ~oder Executivo aut?r,izado a expedir
normas de funCIonamento dos Nudlc s, sempre respel'tado o ob'~et'IVO de amp "lar e faCI'I'tI ar o acesso da
sociedade aos sistemas.
,.
§ 72 Aos usuános relacionados no § 1!l será facultado acesso dir?to. ~os ~erminais dos ~udi~'s,
atr,a~és de senhas individualizadas, de perfil e n1vel
maxlmo.
"
11
~rt, 3 As DelegacIas Feder~ls de Controle oferecerao, ?e forma perm~n~nte, !reJn~ment~s referentes ao Sistema de AdmJnlstraçao Financeira do Governo Federal - SIAFI.
Art, 49 Fica o Poder Executivo Federal autorizado a ~x~edir normas complement?r~s ~obre o a~e,sso
ao 51afl, sempre no sentido de disciplinar as atlVldades, sem antepor qualquer restrição.
Parágrafo único, Qualquer modificação a ser intraduzida no 5iafi, na Tabela de Eventos e no Plano
de Contas será obrigatoriamente comunicada aos
usuários:
'
te, por meio
' do 5 ubSIS
' t ema Comua)
prevlamen
nica e veiculada on-line por prazo não inferior a 15
dias; e

Estados;.,
, "
g) Um~erslda~es publicas e privadas;
h) Órgaos de Imp. ansa;
i) Entidades representativas de classe de trabaIhadores e empresários;
j) Conselhos profissionais de contabilidade,
economia, administração e engenharia e;
I} ONG - Organizações Não Governamentais,
cujo objeto bocial inclua o controle das despesas públicas.
§ 22 Ficam excluídos do disposto no caput des!e artigO?s s~st?m~~ de r~gistro de informações fiscaIS e funCionaiS individualizadas.
§ 31! Cada delegacia instalará terminais de acesso à Rede Serpro, em número nunca inferior a dois ou
superior a vinte por delegacia, proporcionalmente à
população de cada Estado da Federação; à exceção
do Distrito Federal que disporá do número máximo de
terminais.
§ 41! As Delegacias Federais de Controle permitirão a conexão dos sistemas de que trata este artigo

b) publicada, pela Secretaria Federal de Controle, em Instrução Normativa Mensal de 5iafi, com numeração própria e indicação de todas as alterações
ocorridas a cada mês,
Art, 52 A Secretaria do Tesouro Nacional providenciará, até trinta dias após a publicação desta lei,
atribuição de perfil de Cadastrador Parcial a dois servidores de cada um dos seguintes órgãos:
I - Senado Federal;
11 - Câmara dos Deputados;
111- Tribunal de Contas da União'
IV _ Procuradoria-Geral da Re ública'
V
'EI"
p,
- Justiça elt~ral,
VI - Supremo Tnbunal Federal; e
VII - Superior Tribunal de Justiça,
§ 19 Os cadastradores parciais de que trata este
artigo terão competência para habilitar no Sistema os
operadores:
a) da área de administração financeira ·ou orçamentária interna, com perfil de execução e acesso
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restr!t~ a ca~a Umidade Gestora ou Órgão, a juízo da
admlmstraçao; ,
b) das áreas fins, de consultoria ou assessoria,
a critério da administração, com perfil auditor, nível
máximo.
§ 21! O Presidente dos órgãos acima designarão
os .cadastradores parciais, que terão, entre suas atribuições, as de estender o perfil de cadastrador parcial
para as unidades administrativas regionais ou setoriais, quando a natureza do órgão o exigir.
§ 31! Caberá, igualmente, ao Presidente dos órf
dO'
gaos a que se re ere o caput este artigo expedir normas complementares de acesso aos sistemas sempre direcionadas à ~mpliação do número de us~ários.
§ 41! Os órgãos de que trata este artigo restringir-se-ão a conceder senha apenas a seus servidores
e agentes.
Art. 61! Ficam a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o Tribunal de Contas da Un'-o t . _
la au orrza
do~ a ~equerer do.s orgaos_ admlmstra~o.res d~s d:m~ls slst~mas de Informaço_es ?~ Admlmstraçao :ubllca o treinamento, a conexao flslca, o acesso 16glco,
respeitadas as impossibilidades técnicas, a juízo do
Centro de Informática e Processamento de Dados do
Senado Federal- PRODASEN.
I

o

_

•

o

•

•

Art. 71! Ficam os Poderes Legislativos Estaduais
e Municipais autorizados a exigir dos respectivos Poderes Executivos o acesso aos sistemas de administração financeira e outros mantidos pelo Poder Público, a juízo de cada Assembléia ou Câmara, aplicando-se, no que couber, o disposto nos artigos anteriores.

§ 12 Ficam, os Poderes Executivos Estaduais e
Municipais obrigados a oferecer aos cidadãos, aos 6rgãos de imprensa e às organizações não governamentais interessadas em acompanhamento das contas públicas condições de acesso irrestrito a todas as
informações referentes à administração financeira e
orçamentária.

§ 21! Os Poderes Legislativos Estaduais e Municipais expedirão normas de adaptação do conteúdo
desta lei às peculiaridades de cada esfera administrativa.
Art. 81! O acesso aos sistemas de Administração
de Recursos Humanos dos Poderes Executivos Federal, Estaduais e Municipais será disponibilizado,
até 90 dias após a publicação desta lei, aos órgãos do
Poder Legislativo correspondente, proibida a divulgação de informações que violem o sigilo bancário e fiscal, na forma de lei específica.
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Parágrafo único. Os Poderes Executivos terão
até 180 dias a contar da data de publicação desta lei
para adaptar seus sistemas de recursos humanos, de
forma a permitir completo acesso de todas as informações sobre a remuneração individualizada, sem
identificação de nome ou matrícula dos servidores.
Art. 9º A inexistência de sistema informatizado
de administração financeiro-orçamentária e de recur50S humanos não desobriga os Poderes Executivos
de fornecer aos cidadãos ou órgãos interessados as
inf?rmações requeridas, respeitado o sigilo funcional
e fiscal.

§ 1I! Poderão, ainda, os interessados, independentemente da disponibilidade de acesso por meio
dos Nudic's~ requisit~r ao,:; órgãos competentes toda
e
qe u~u:~e;s~~a:~ga~a~efneareOnatemàPaáradadPeIOt sig~o dd
.'
rea e a uaçao o
_
órgao ou entidade.
.

I!

•

_.

I

§ 2 Inclue.m-se entre as Informaçoes dlspomve-

15 todas as relativas à concessão de empréstimo e os
contratos de modo geral, firmados entre a Administração Pública e os Particulares.
li' •

_

"

I .

§ 3 A Ad~lnlstraça~ Publica fornecera gr~tUl~amente todas as Informaçoes, podendo, a seu crrtérro,
cobrar dos interessados os custos de material, na forma de Receita de Prestação de Serviços.
I!

o

•

_

'o

•

§ 4 A Admlm~traçao Publica terá 45_dias a~ós o
prot~colo do re9uerrmento para a prestaçao das Informaçoes requerrdas.
Art. 10. A execução financeira e orçamentária de
todos os Poderes e os órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios será realizada em sistema integrado de informações, no âmbito da respectiva jurisdição administrativa.
§ 1li Ficam excluídos da obrigatoriedade contida
no caput deste artigo:

a) o Banco Central;
b) as Empresas Públicas e sociedades de economia mista, desde que somente recebam recursos
orçamentário a título de pagamento com contraprestação, de integralização de capital, ou de empréstimo.

§ 21! Os Poderes Executivos terão até 180 dias
após a publicação desta lei para (ealizarem a inclusão
dos órgãos que atualmente tiverem sistema própria.
Art. 11. Ficam o Senado Federal, a Câmara dos
Deputados e o Tribunal de Contas da União autorizados a requerer informações sobre a execução financeira e orçamentária e custos não individualizados
C9m pessoal dos estados e municípios.
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Parágrafo único. O prazo para o fornecimento
das informações de que trata o caput deste artigo
será de trinta dias adicionados de um mês para cada
ano transcorrido.
Art. 12. O descumprimento de qualquer dispositivo desta lei constitui crime de responsabilidade, punível com suspensão, demissão ou ato equivalente,
perda de cargo ou mandato, observada a gradação
da gravidade ou dos efeitos do ato ou omissão, sem
prejuízo da indenização por danos exigível em juízo,
contra os infratores.
Ar. 13. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
.
_
JuatlflC8çaO
A criação da Secretaria do Tesouro Nacional,
em março de 1986, como órgão central de planejamento e controle financeiro possibilitou o desenvolvimento de um sistema de informações gerenciais seguras e tempestivas para todos os níveis da Administração Pública Federal, viabilizando a integração da
programação financeira, da execução orçamentária e
do controle interno do Poder Executivo.
Colocado em funcionamento em janeiro de
1987, o Siafi tomou-se um sistema extremamente eficiente e eficaz que processa, com auxílio da teleinformática, a execução, o acompanhamento e o controle
da administração orçamentária, financeira, patrimoniai e contábil dos órgãos da Administração Federal Direta.
Deste modo, a criação do Siafi constitui uma
contribuição fundamental para a modernização e
transparência da máquina administrativa, na medida
que permitiu aos seus usuários receberem, em tempo
real, informações de como, com que, quando e quanto o Governo Federal gasta. Não obstante o Siafi ser
um sistema que gera informações analíticas e segmentadas, é indubitável que a utilização do Siafi criou
condições ótimas para o controle das finanças públicas e o acompanhamento da execução orçamentária.
A criação do 5iafi significou a super-ação de
uma realidade administrativa de gestão dos recursos
públicos, que se caracterizava pela diversidade e defasagem de múltiplos padrões de escrituração contábiJ e peJa existência de milhares de contas correntes
bancárias que comprometiam a saúde das finanças
_públicas do País.
Não obstante o valor e a importância do Siafi
para a administração dos recursos públicos, durante
anos seguidos esta ferramenta passou desapercebida da sociedade e foi muito pouco empregada no controle ,ia execução do Orçamento Geral da União.
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É necessário reconhecer que a atividade parlamentar pioneira de fiscalização e controle exercida
por parlamentares do Partido dos Trabalhadores
como Senador Eduardo Matarazzo Suplicy e o
ex-Deputado José Dirceu durante o governo do
ex-Presidente Fernando Collor de Mello, foram decisivas para mostrar para a sociedade que o 5iafi pode e
deve ser utilizado como um instrumento poderoso de
fiscalização e controle da aplicação do dinheiro do
contribuinte pelos Poderes da República, sobretudo o
Executivo.
Um dos instrumentos característicos de regimes
ditatoriais é a retenção das informações relativas ao
dia-a-dia do que ocorre na administração pública, de
modo especial, ao gasto dos recursos financeiros públicos, tanto no plano federal como no estadual e no
municipal. É vestígio que remonta ao Brasil Império a
não-permissão de acesso pela sociedade, aos dados
financeiros e orçamentários dos Governos, nas três
esferas, fato que afronta, em todos os sentidos, a democracia. Não é cabível nesta oportunidade comparar as contas nacionais com os dados do sistema financeiro, público e privado, por isso refutamos qualquer tentativa de alegar sigilo das finanças públicas,
porque entendemos que a sociedade tem o absoluto
direito de ser informada, fiscalizar e controlar a aplicação dos recursos financeiros que são gerados pelas
contribuições de cada cidadão.
Cabe, nesta oportunidade, lembrar que ainda
nos tempos da Idade Média, os representantes dos
Comuns exigiram, com sucesso, do Rei inglês
João-sem-terra que tivessem mais do que acesso,
mas a participação na definição dos números do erário. Antes disto, porém, nas Polis gregas, toda a população de cidadãos ouvia e era ouvida, no que se refere aos destinos da administração pública.
Neste sentido, a busca pela transparência e
pelo controle da coisa pública é perseguida pela humanidade desde a antigüidade, procurando barrar as
investidas de apropriação dos recursos públicos por
grupos privados que detêm ou influenciam o poder
político de Estado.
É uma realidade incontestável o fato de que o
controle das finanças públicas à cargo do Sistema de
Controle Interno, dos Tribunais de Contas e de um reduzido círculo parlamentar não é suficiente para vedar os inúmeros "raios" por onde escoam os escassos
recursos públicos.
A fim de superar as limitações do sistema institucional de controle das finanças públicas, e baseado
na convicção de que a fiscalização da aplicação dos
recursos públicos deve ser, sobretudo, uma tarefa do
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cidadão através das organizações sociais representativas, o presente Projeto de Lei que ora apresento, propõe a incorporação de novos usuários do Siafi como a
imprensa, organizações não-governamentais, além de
instituições e órgãos públicos no âmbito federal, estaduai e municipal, garantindo as condições necessárias>
para a proliferação de mecanismos de controle social e
submetendo o acesso ao Siafi a um processo de profunda ampliação e democratização.
Obviamente, dada a complexidade dos sistemas públicos, e, tendo em vista o melhor fornecimento possível de informações seguras e confiáveis, são
necessárias regras claras para ordenar o acesso pela
população.
Levando-se em conta os riscos de expor o sistema a uma situação de colapso operacional com a instalação de milhares de terminais de consultas, optamos por restringir a instalação destes terminais nas
unidades regionalizadas e descentralizadas, ou seja,
as Ciset e as Delegacias Regionais de Controle.
Pelo lado público, cuidamos de agregar às normas os Estados e Municípios, uma vez que são igualmente gestores de recursos tributários. Quanto a estes, não se pode argumentar que este Projeto venha a
ferir a autonomia concedida pela Constituição, pois
ela própria preconiza a publicidade como um dos
princípios régios da Administração, nos três níveis.
Ademais, a Lei Maior autoriza, ainda, a União, a estabelecer regras gerais em matéria de finanças públicas, o que engloba, também, a forma de divulgação
dos dados dos recursos públicos.
Providenciamos, ainda, a inclusão de todos os
órgãos públicos fatlerais no Siafi, inclusive as estatais, sob determinadas condições, que passarão a compor um sistema integrado de informações fornecendo
exclusivamente dados sobre a execução dos recursos provenientes dos orçamentos públicos através do
Siafi. A opção por restringir a participação das estatais no Siafi à execução financeira dos recursos, cujas
fontes sejam os orçamentos públicos é uma medida
que Visa sálvaguardar estas empresas nos processos
de concorrência com as empresas privadas no mercado. Excluímos da exigência, por razões de estrita
impossibilidade técnica, as instit.uições financeiras
públicas, a exceção do BNDES, assim comQ excluí,mos as' estatais que recebam recursos do orçamento
éS título de.empréstimo, integralização de capital e pagamento com contraprestação de serviços.
."Com tais medidas, estamos seguros de que es:üremo,S.contribuindo para o aprimoramento do sistema demócrático, brasileiro, fortalecendo a sociedade
~e cumplindo com os objetivos aos quais nos propuse-
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mos ao assumir mandato em nome do povo. Por fim,
esperamos que a aprovação deste Projeto de Lei pelo
Senado Federal, o Siafi após 10 anos de funcionamento se transforme em importante instrumento de
fiscalização e controle da aplicação dos recursos públicos pela sociedade organizada.
Sala das Sessões, 15 de março de 1999. - Senador José Eduardo Dutra.
PARECER N2 395, DE 1999
Da Comissão de Constituição, Justi-

ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado n2 124, de 1999, que "estabelece
normas de acesso ao SIAFI - Sistema de
Administração Financeira e outros sistemas de informações de órgãos públicos,
e dá outras providências".
Relator: Senador Iris Rezende
I - Relatório
Vem a esta Comissão, para apreciação em decisão terminativa (Risf, art. 91 , 1), o projeto de lei mencionado na epígrafe, de autoria do nobre Senador José
Eduardo Dutra, que objetiva estabelecer normas regulando o acesso de órgãos e instituições públicas e
também de entidades representativas da sociedade
civil ao SIAFI - Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal e a outros sistemas
de informações de órgãos públicos ligados à Rede
Serpro.
Com esse objetivo, inicia o projeto estabelecendo, a, partir de seu art. 22 , que os sistemas federais de
informações ligados à Rede Serpro estarão disponíveis às instituições, órgãos públicos, entidades e organizações que relaciona, por meio da "formação e
manutenção de Núcleos de Disseminação de Informações ao Cidadão - NUDIC's, a serem implantados
em todas as Delegacias Federáis de Controle".
Ainda- no art. 22 (§ 1º), define os usuário~ a terem acesso aos sistemas ligados à Rede Serpro, a
saber:
"a) Governos estaduais e do Di~~rito federal;
b) Assembléias Legislativas estaduais e do Distrito Federal; .
c) Câmaras Municipais;'
d) Tribunal de Contas da União e dos Estados;
e) Membros do Poder Judiciário; ,
f) Membros do Ministério 'Públipo.Fe~eral e dos
Estados;
g) Universidades pÚblica~ e privàQás;
h) Órgãos de imprensa;
- -,.
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i) Entidades representativas de classe de trabaIhadores e empresários;
j) .Consel~~s pr~fissionais de. contabilidade,
economia, admlnlstraçao e engenharia;
I) ONG - Organizações não Governamentais,
cujo objeto social inclua o controle das despesas
públicas:'

No § 22 do mesmo artigo, exclui do aludido
acesso "os sistemas de registro de informações fiscais e funcionais individualizados", prescrevendo, a seguir (§ 3º), que "cada delegacia instalará terminais de
acesso à Rede Serpro, em número nunca inferior a
dois ou superior a vinte por delegacia, proporcionalmente à população de cada Estado da Federação, à
exceção do Distrito Federal, que disporá do número
máximo de terminais.
No § 4º, estabelece que "as Delegacias Federais de Controle permitirão a conexão dos sistemas de
que trata este artigo com os computadores ou redes
das instituições e órgãos públicos, entidades e organizações sociais relacionadas no § 12 do artigo 21l",
determinando logo adiante, no § 52, que "as Delegacias Federais de Controle farão implantar até seis meses após a publicação desta lei dois terminais de
acesso à Rede Serpro em cada Assembléia Legislativa Estadual".
No § 61l, autoriza o Poder Executivo "a expedir
normas de funcionamento dos Nudic's, sempre respeitado o objetivo de ampliar e facilitar o acesso da
sociedade aos sistemas", e conclui o art. 211 estabelecendo que "aos usuários relacionados no § 12 será facultado acesso direto aos terminais dos Nudic's, através de senhas individualizadas, de perfil e nível de
11
acesso máximo" (§ 7 ).
Prosseguindo, preconiza o projeto, no art. 32
que as Delegacias Federais de Controle oferecerão,
de forma permanente, "treinamentos referentes ao
Sistema de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI".
No art 42 , a par de autorizar o "Poder Executivo
Federal" a expedir "normas complementares sobre o
acesso ao Siafi", prescreve normas de conteúdo eminentemente instrumental, regulando a prévia divulgação de quaisquer modificações a serem introduzidas
na operacionalização do referido sistema.
Na forma do art. 511 a Secretaria do Tesouro Nacional providenciará, até trinta dias após a publicação
da projetada lei, "atribuição de perfil de Cadastrador
Parcial a dois servidores de cada um dos seguintes
órgãos:
I - Senado Federal;
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11 - Câmara dos Deputados;
111 - Tribunal de Contas da União;
IV - Procuradoria Geral da República;
V _ Justiça Eleitoral;
VI- S
li 'b
I F d I'
upremo rr una e era, e
VII - Superior Tribunal de Justiça."
Segundo o § 12 do mesmo artigo, os cadastradores parciais referidos no caput terão competência
para habilitar no sistema os operadores tanto "da área
de administração financeira ou orçamentária interna,
com perfil de execução e acesso restrito a cada Unidade Gestora ou Órgão, a juízo da Administração",
quanto "das áreas fins, de consultoria ou assessoria,
a critério da administração, com perfil auditor, nível
máximo", limitando-se os parágrafos restantes a definir a autoridade competente para indicar esses mesmo cadastradores parciais, com a ressalva, ainda, no
sentido de que cada um dos órgãos acima mencionados concederá "senha apenas a seus servidores e
agentes".
Nos termos do art. 62, a Câmara dos Deputados,
o Senado Federal e o Tribunal de Contas da União ficam autorizados "a requerer dos órgãos administradores dos demais sistemas de informações da Administração Pública o treinamento, a conexão física, o
acesso lógico, respeitadas as impossibilidades técnicas, a juízo do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN".
Nessa mesma linha, inicialmente autoriza, no
subseqüente art. 72 , os Legislativos Estaduais e
Municipais "a exigir dos respectivos Poderes Executivos o acesso aos sistemas de administração financeira e outros mantidos pelo Poder Público, a juízo de
cada Assembléia ou Câmara, aplicando-se, no que
couber, o disposto no artigos anteriores",
prescrevendo, em seguida, a obrigação de os Poderes Executivos Estaduais e Municipais oferecerem
"aos cidadãos, aos órgãos de imprensa e às organizações não governamentais interessadas no acompanhamento das contas públicas, as condições de
acesso irrestrito a todas as informações referentes à
administração financeira e orçamentária".
No art. 82 , é previsto que o acesso dos órgãos
dos Poderes Legislativos da União, dos Estados e dos
Municfpios aos respectivos Sistemas de Administração de Recursos Humanos dar-se-á no prazo de até
90 (noventa) dias a contar da publicação da lei em
elaboração, "proibida a divulgação de informações
que violem o sigilo bancário e fiscal, na forma de lei
específica".

Agosto de 2000

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

No art. 9!l, com o claro objetivo de inibir meios
artificiosos para recusa de informações, estabelece
que "a inexistência de sistema informatizado de administração fincanceiro-orçamentária e de recursos humanos não desobrigam os Poderes Executivos de fornecerem aos cidadãos ou órgãos interessados as informações requeridas, respeitado o sigilo funcional e
fiscal", prescrevendo, ainda, que, "independentemente da disponibilidade de acesso por meio dos Nudic's", os interessados poderão requisitar aos órgãos
competentes ''toda e qualquer informação não amparada pelo sigilo", inclusive as "relativas à concessão
de empréstimo e os contratos de modo geral, firmados entre a Administração Pública e os Particulares",
obedecido, para a prestação das informações requeridas, o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar
do protocolo do requerimento.
Nos termos do art. 10, "a exceção financeira e
orçamentária de todos os Poderes e os órgãos da
Administração Direta, Indireta e Fundacional da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios será realizada em sistema integrado de informações, no âmbito da respectiva jurisdição administrativa".
Cons~ituiriam exceções, conforme parágrafo do
mes~o ~rtlgo, ap~nas o Banco Cent~al e. as empresas publicas e SOCIedades de economia mista que re~ebam recursos orçamentários_some~te a tít~lo ~e
pagan:'ento com contr~P!es~~çao, de Integrahzaçao
de capital, ou de emprestlmo .
Pelo art. 11., ''ficam o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e o Tribunal de Contas da União autorizados a requerer informações sobre a execução fi· ,
nanceira e orçamentária e custos não individualizado
com pessoal dos Estados e Municípios", observado,
para o fornecimento dessas informações, o prazo de
SO (trinta) dias ''adicionados de um mês para cada
ano transcorrido".
Finalmente, no art. 12, prescreve o projeto que o
descumprimento de qualquer dispositivo da Lei em
elaboração "constitui crime de responsabilidade, punível com suspensão, demissão ou ato equivalente,
perda de r.argo ou mandato, observada a gradação
da gravidade ou dos efeitos do ato ou omissão, sem
prejuízo da indenização por danos exigível em juízo,
contra os infratores".
Justificando a proposição, ressalta o nobre Senador JOSÉ EDUARDO DUTRA, inicialmente, que a
criação da Secretaria do Tesouro Nacional, como órgão central de planejamento e controle financeiro,
propiciou, já em janeiro de 1987, a implementação do
SIAFI, que não apenas significou "contribuição fundamental para a modernização e transparência da má-
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quina administrativa", mas representou sobretudo "a
superação de uma realidade administrativa de gestão
dos recursos públicos que se caracterizava pela diversidade e defasagem de múltiplos padrões de escrituração contábil e pela existência de milhares de con·
tas correntes bancárias que comprometiam a saúde
das finanças públicas do país".
Em seguida, após lastimar o fato de a sociedade
brasileira durante anos sequer haver percebido o valor e a importância do SIAFI, sobretudo para o acompanhamento e controle da execução do Orçamento
da União, enfatiza que "um dos instrumentos característicos de regimes ditatoriais é a retenção das informações relativas ao dia-a-dia do que ocorre na administração pública, de modo especial, ao gasto dos re·
cursos financeiros públicos, tanto no plano federal
como no estadual e no municipal. É vestígio que remonta ao Brasil Império a não-permissão de acesso,
pela sociedade, aos dados financeiros e orçamentários dos Governos, nas três esferas, fato que afronta,
em todos os sentidos, a democracia".
E concluindo, assinala, no essencial:
"É uma realidade incontestável o fato
de que o controle das finanças públicas a
cargo do Sistema de Controle Interno, dos
Tribunais de Contas e de um reduzido círculo parlamentar não é suficiente para vedar
os inúmeros "ralos" por onde escoam os escassos recursos públicos.
A fim de superar as limitações do sistema institucional de controle das finanças
públicas, e baseado na convicção de que a
fiscalização da aplicação dos recursos públicos deve ser, sobretudo, uma tarefa do cidadão através das organizações sociais representativas, o presente Projeto de Lei que
ora apresento, propõe a incorporação de
novos usuários do SIAFI como a imprensa,
organizações não governamentais, além de
instituições e órgãos públicos no âmbito federal, estadual e municipal, garantindo as
condições necessárias para a proliferação.
de mecanismos de controle social e submetendo o acesso ao SIAFI a um processo de
profundà ampliação e democratização.
.
Levando-se em conta os riscos de- expor o sistema a uma situação de colapso
operacional com a instalação de milhares de
terminais de consulta, optamos por restringir
a instalação destes terminais nas unidades
regionalizadas e descentralizadas, ou seja,
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as CISETs e as Delegacias Regionais de
Controle.
Pelo lado público, cuidamos de agregar às normas os Estados e Municfpios,
uma vez que são igualmente gestores de recursos tributários. Quanto a estes, não se
pode argumentar que este Projeto venha a
ferir a autonomia concedida pela Constituição, pois ela própria preconiza B publicidade
como um dos princfpios régios da Administraçã~, nos. trés nfveis:!'dernais, a Lei Maior
autonza, ~tnda, a U~/ao a .estabelec~r ,normas gerais em maté"a de fmanças pu~"cas,
o .que engloba, também, a fO'"!B .de d~vulgaçao dos dados dos recursos publlcos.
Transcorreu In albls o prazo regimental de
5(cinco) dias úteis, não se verificando o oferecimento de qualquer emenda ao projeto.
Na reunião do dia 9 do corrente mês, o presente
projeto chegou a ter a sua discussão iniciada nesta
Comissão. Entretanto, terminou sendo retirado de pauta, a fim de que também nos pronunciássemos a
respeito de questão suscitada pelo ilustre Senador
JEFFERSON PERES, o qual argüiu que a matéria,
em vez de ser objeto de lei ordinária, como aqui proposto, deve ser regulada em lei complementar.
É o relatório.
11- Voto
Como acertadamente enfatiza o nobre autor, a
Constituição Federal erige a publicidade como um
dos princípios basilares à que está submetida a Administração Pública, em todos os seus níveis (art. 37,
caput).
Quanto ao conteúdo e alcance do aludido princípio, parece-nos oportuno trazer à colação o judicioso prelecionamento da Professora CARMEN LÚCIA
ANTUNES ROCHA, ilustre titular de Direito Constitucional da Faculdade Mineira de Direito da PUC-MG,
que assim se manifesta, Ipsis litterls:
"Neste não basta a publicidade de atos
administrativos. O que aqui se impõe é assegurar ao povo transparência e acesso a todas
as informações relativas ao comportamento e
desempenho do Estado, no exercício de suas
funções, inclusive a administrativa.
Não basta, pois, que o interesse buscado pelo Estado seja pl1blico para se ter
cumprido o princípio em foco. Por ele se exige a não obscuridade dos comportamentos,
causas e efeitos dos atos da Administração
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Pública, a não clandestinidade do Estado, a
se esconder, em sua atuação, do povo.
A publicidade da Administração é que
confere certeza às condutas estatais e segurança aos direitos individuais e polfticos
dos cidadãos. Sem ela, a ambigüidade diante das práticas administrativas conduz à insegurança jurfdica e à ruptura do elemento
de confiança que o cidadão tem que depositar no Estado.
A publicidade resulta, no Estado Contempo~neo, do princfpio democrático. O
poder é do povo (art. 1.l!, parágrafo único, da
Constituição Brasileira), nele reside, logo,
não se cogita de o titular do poder desconhecer-Ihe a dinAmica. A sede popular do
poder deveria ser expressa, constitucionalmente, neste final de século talvez mesmo
com uma afirmação um pouco diferente daquela tradicionalmente ente introduzida nos
sistemas fundamentais: ao invés de se manter a dicção "Todo o poder emana do povo
..." - e a interpretação correta do dispositivo
é no sentido de que o poder não sai, mas
sadia-se no povo, nele se mantém perrnanentemente - dever-se-ia apenas proclamar
que 'O Estado é o povo", significando tal
afirmativa que não apenas o poder está no
povo, como deste são o território e os bens
que compõem o Estado. E se o Estado é o
próprio povo reunido e constitufdo sob determinado modelo de Direito para o atingimento de seus objetivos definidos sistematicamente, tudo o que a pessoa estatal faça
ou deixe de fazer, todos os seus comportamentos devem ser do conhecimento pl1blico, pois por eles todo o povo se responsabiliza. " (in Princípios Constitucionais da Administração Pública, Livraria DEL REY Editora,
1994, págs. 240/1).

A iniciativa em exame, portanto, na medida em
que busca conferir transparência aos atos emanados do Estado, guarda inteira conformidade com o
supracitado princípio constitucional.
Tampouco colhe argumentar, por outro lado,
como bem anota o nobre autor, que, ao traçar normas
para Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, o projeto estaria a infringir o princípio federativo.
t certo que o art. 18 da Constituição Federal de
1988 concede autonomia a esses entes políticos menores. Contudo, trata-se de autonomia relativa, que
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encontra limites exatamente no Texto Fundamental e
nas demais leis federais.
Nesse sentido, aliás, é a abalizada lição de
PINTO FERREIRA, quando assinala, verbis:

O mesmo ocorre com respeito à formulação objeto de seu art. 32, na qual é estabelecido que "as Delegacias Federa~s de Controle oferecerão, .de forma
perm.a~ente,- trem.amentc:s referentes ao Sistema de
Adml?lstraçao Fmancelra do Governo Federal SIAF .

Para afastar a apontada eiva, portanto, parece-nos aconselhável a adoção de formulação que,
preservando os objetivos do projeto, apenas determine que o Poder Executivo instale, junto a todas as unidades de seu sistema de controle interno, os terminais que se fizerem necessários ao atendimento do cidadão. A menção às unidades do controle interno,
neste caso, é apenas uma referência mCnima inicial,
pois o ideal, como se há de convir, é que sejam instalados pontos de consulta em todas as unidades gestoras, de modo a garantir o mais amplo acompanhamento possível de todos os atos de gestão da coisa
pública.
Não esquecer também, ainda a propósito, que,
consoante expressamente estabelece a Medida Provisória n2 1.751-66, de 2 de junho corrente constitui
atribuição específica do referido Sistem~ "manter

ridade daJUnião sobre as unidades componentes; é a União que dispõe das prerrogativas amplas de soberania, do poder de decisão em última inst~ncia, ao passo que os
govemos estaduais têm apenas uma autonomia relativa, concedida pela Constituição
Federal. Assim, as constituições dos Estados-Membros devem ser elaboradas respeitando as leis constitucionais e federais da
União; e nunca de encontro a elas." (in Co-

mentários à Constituição Brasileira, Saraiva,
1989, 12 volume, pág. 393)

condições para que os cidadãos brasileiros sejam
permanentemente informados sobre os dados da
execução orçamentária e financeira da União" (Art.

Na esteira desse mesmo entendimento, como
lembra ainda PINTO FERREIRA, era também a antiga lição de RUI BARBOSA, segundo o qual "em
qualquer país de constituição escrita há dois graus
na ordem de legislação: as leis constitucionais e as
leis ordinárias. Nos países federalizados, como os

82 , V), cabendo, ainda, a cada uma de suas unidades,
..criar condições para o exerc!cio do controle social
sobre os programas executados com recursos oriundos dos orçamentos da Uniãd' (art. 10, XXIII).

Estados Unidos, como o Brasil, a escala é quádrupla:
a Constituição Federal, as leis federais, as constituições dos Estados, as leis destes. A sucessão, em
que acabo de enumerá-Ia, exprime-lhes a hierarquia
legal." (in Comentários à Constituição Federal brasi-

manutenção de Núcleos de Disseminação de Informações ao Cidadão - NUDlCs, a serem implantados
em todas as Delegacias Federais de Controle~ a pro-

posição incide em flagrante constitucionalidade, haja
vista que, como é de conhecimento geral, são reservadas à iniciativa privativa do Presidente da República as proposições que versem sobre "criação, estru-
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turação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração públicti' (CF, art. 61, § 12, 11 e).

"Os Estados-Membros podem apresentar-se em uma situação de relativa igualdade nos casos do federalismo de equi/fbrio; ou podem apresentar-se em uma relativa desigualdade nas situações históricas do
federalismo hegemdnico; porém, em qualquer hipótese, é marcante a superioridade
polftica, jurfdica e econdmica da União sobre eles.
Da! a indução do principio da superio-

leira, Rio, 1933, vol. 4, pág. 137)
Não vislumbramos, pois, sob esse aspecto"
qualquer óbice constitucional à iniciativa, ainda mai~
quando é certo que se insere na competência concor~.
rente da União o estabelecimento de normas gerai~:,
sobre direito financeiro (CF, art. 24, I e § 12 ).
Entretanto, quando determina a "formação, e
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Do ponto de vista do mérito, também não há
como deixar de consignar a nossa manifesta aquiescência ao projeto, haja vista que a matéria nele regulada· envolve questões de relevantíssimo interesse
público.
Com efeito, é hoje pacífica, sobretudo nas sociedades democráticas mais desenvolvidas, a constatação de que as instituições públicas voltadas para o
controle dos gastos públicos têm-se revelado, por
múltiplas razões, impotentes para combater com eficácia as variadas e cada vez mais numerosas formas
de alcances e desvios dos dinheiros públicos. Daí a
tendência mundial de democratização da gestão pública, seja pela sua descentràlização para nCvels inferiores de governo (Estados e Municípios, em sistemas federativos como o nosso), seja pelo estímulo
permanente a uma cada vez maior participação da
sociedade na fiscalização e acompanhamento dos
atos administrativos de gestão.
<
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É óbvio que sempre nos defrontaremos, sobretudo nas estruturas do Estado brasileiro, com posturas reaci~nárias frontalmente con.tr?rias a processos
democratlzantes como o que aqUi e proposto.
Contudo, esperamos que eventuais reações
desse nível não venham a constituir obstáculo à adoção da iniciativa proposta, pois essa é a prática comum na maioria dos países desenvolvidos, inclusive
Estados Unidos da América do Norte, onde organizações não-governamentais e sobretudo os integrantes
da sociedade civil são cada vez mais atuantes e participativos no acompanhamento e fiscalização das várias atividades desenvolvidas pelo Estado.
No México, por exemplo, o ex-Presidente
CARLOS SALINAS DE GORTARI, consoante noticiou o Jornal do Brasil, edição de 14-2-93, implantou,
logo no início de seu mandato, com a finalidade de
combater a marginalização social e a pobreza, o Programa Nacional de Solidariedade, valendo-se do concurso de 147 mil comitês populares, para atuação nas
áreas de saúde, habitação, saneamento, transporte,
abastecimento e distribuição de títulos de terras.
O referido Programa tem no ali chamado "controle saciar um de seus pontos altos, até porque,
após sua implantação, a questão da corrupção nas
obras públicas, segundo informações do mesmo governo, foi consideravelmente reduzida naquele país,
sobretudo em razão da intensa e eficaz fiscalização,
em nível local, dos comitês populares e conselhos
municipais sobre a aplicação de recursos públicos federais e estaduais destinados à área social.
Por dever de justiça, registre-se que, também
entre nós, já detectamos veementes apelos nesse
sentido, nomeadamente por parte de eminentes
membros de instituições oficiais de controle, como o
próprio Tribunal de Contas da União, o que torna ainda mais auspiciosa a propositura ora em exame.
Parecem-nos dignas de registro, a esse respeito,
algumas das oportunas e ponderadas considerações
do Senhor Ministro IRAM SARAIVA, outrora membro
desta Câmara Alta, expendidas ao ensejo do Seminário Internacional realizado entre 19 e 21 de outubro de
1994, aqui mesmo no Auditório Petrônio Portela, sobre
o tema Gastos Públicos: Controle, Avaliação de Resultados e Formas de Participação Popular.
Preleciona S. Ex"l, inicialmente, que o volume de
recursos que o Estado coleta e a voracidade dos governantes por mais recursos tem crescido de tal
modo, que" é preciso que se incorpore, à prática diária de cada cidadão, o sentido da presença da sociedade que fiscaliza, que vigia, que cobra, enfim, a soci-
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edade presente em cada passo, em cada ação do
Estado e dos governante~'.
E conclui assinalando que "a democracia plena
requer o Estado e seus agentes permanentemente vigiados e acompanhados. O que o Estado faz e como
aplica os recursos públicos são questões que dizem
respeito não apenas aos órgãos governamentais de
controle. Na verdade, tais questões dizem respeito a
cada cidadão, porque é direito subjetivo de todos eles
que o Estado se ponha à disposição da sociedade e
não o contrário".

Sem embargo do exposto, não nos podemos furtar ao registro de que a proposição em exame ainda
está a merecer alguns pequenos aperfeiçoamentos.
De fato, o primeiro ponto a ser aprimorado diz
respeito à amplitude do direito de acesso que se pretende regular, restrito, pelas formulações do projeto,
aos usuários previamente habilitados. Parece-nos óbvio que o intuito do autor é democratizar ao máximo
esse direito. Por outro lado, não nos parece justo garanti-Io apenas em relação aos atos de gestão dos órgãos e entidades do Poder Executivo. Por isso, a par
de estendê-lo aos demais Poderes, afigura-se-nos
essencial imprimir-lhe a feição de autêntico direito
subjetivo de todo cidadão, uma vez que, do contrário,
deixaremos de conferir plena efetividade ao princípio
constitucional da publicidade dos atos da administração (CF, art. 37, caput).
Também nos parece tímida a proposta de instalação de terminais de consulta apenas nas Delegacias Federais de Controle, já que estas são órgãos do
sistema de controle interno do Poder Executivo hoje
sequer existentes em todos os Estados da Federação. O mais apropriado, em nosso entender, é determinar a instalação desses terminais em todas as unidade dos sistemas de controle interno de cada Poder,
além do que não se considera de boa técnica a mençã?, em text,?s leg~~s, a nomes de órgãos públicos,
pOIS estes sao frequentemente alterados a cada reforma de estrutura.
Mostra-se igualmente imprescindível aperfeiçoar, de outra parte, tanto a ordenação lógica da matéria, quanto a estruturação de alguns artigos e parágrafos, a fim de adequá-los, integralmente, a técnicas
mais apropriadas de elaboração legislativa.
O mesmo se dá com as cominações estabelecidas no art. 12 do projeto, a nosso ver formuladas em
termos visivelmente genéricos e imprecisos.
Outro ponto suscetível de aperfeiçoamento é o
que diz respeito à natureza das bases de dados cujo
acesso o projeto preconiza seja franqueado.
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Realmente, segundo a formulação contida no
art. 2!l da iniciativa, o cogitado acesso deve alcançar
todos os sistemas federais de informações ligados à
Rade SERPRO.
Ocorre que a aludida Rede, pelo que consta do
"Catálogo de Serviços & Produtos" do SERPRO, dispõe do seguinte Diretório de Bases de Dados:
• Análise das Informações de Comércio Exterior
- ALICE;
• Análise Gerencial da Arrecadação - ÂNGELA;
• Base de dadc;>s do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica - IRPJ;
• Base de dados do Imposto de Renda Pessoa
Física - IRPF;
• Cadastro de Pessoa Física - CPF;
• Cadastro de Processos de Parcelamento
(Pessoa Física e Jurídica);
• Cadastro de Processos Fiscais (Pessoa Física
e Jurídica);
• Cadastro de Valores, relacionado com o IRPF;
.Cadastro de Agentes Arrecadadores CAROL'
• ~adastro Especial de Contribuintes Pessoa Física CADEC/PF'
o I de Pessoa JUrl'doIca • Cadastro' Especla
CADEC/PJ;
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• Relação Anual de Informações Sociais RAIS;
• Sistema de Administração de Serviços do Ministério da Fazenda - SIADS;
• Sistema de Administração Financeira para
Estados e Municípios - SIAFEM;
• Sistema de Auditoria Fiscal AUDITA - micro;
• Sistema de Auto de Infração - SAFIRA;
• Sistema de Comunicação e Protocolo COMPROT;
• Sistema de Informações da Arrecadação Diária - SIADI;
• Sistema de Informações da Arrecadação Federal-SINAL(base DARF's);
• Sistema de Informações Geradoras de Ação
Fiscal - SIGA;
• Sistema de Intermediação de Mão-de-Obra SIMO;
• Sistema
de Intimação de Omissos SION(IRPF);
INO·( RpsFis)~ema de Notificação de Ofício SI,
• Sistema de Pessoal Fazendário - SIPEFAZ;
• Sistema de Previsão e Análise da Arrecadação-SIPRAR;
..
'"
.•
• Sistema do PatrimôniO Imobiliários da Unlao-

• Cadastro Geral de Contribuintes - CGC;
• Cadastro Integrado da Dívida Ativa da União -

SPIU SO t
I t
d d Ad .. t • d Rec
ur• IS ema negra o e mIniS raçao e
sos Humanos _ SIAPE;

CIDA;
• Cadastro Nacional de Imóveis Rurais;
• Conta-Corrente de Pessoa Física e Jurídica
(sobre débitos declarados e lançados pela SRF);
• Declarações de Contribuições e Tributos Federais - DCTF;
• Imposto de Renda na Fonte - IRF(GOLF);
• Imposto Territorial Rural - ITR;
• IPI on-Iine-fiscalização;
• Multas da Policia Rodoviária Federal- PRF;
• S o I PIS'
• Programa de Int egraçao oCla - ,

• Sistema Integrado de Administração financeira de Serviços Gerais - SIASG;
• Sistema Integrado de Administração Financeira da União - SIAFI;
• Sistema Integrado de Comércio Exterior SISCOMEX;
• Sistema Integrado de Pessoal do Ministério da
Fazenda SIPE;
• Sistema Integrado de Dados Orçamentários SIDOR;
• Sistema on-Line de Controle de Débitos/FGTS
SOLlDE'

. • Programa Nacional.de Fiscalização Computadonzada - PRONAFISCO,
.
• Projeto de Defesa da Fazenda Nacional PODE;
• Registro Nacional de Carteiras de Habilitação
- AENACH;
• Registro Nacional de Veículos Automotores -

• ~arejo on-Line (acompanhamentos de Preços
de gêneros alimentícios, produtos de higiene e Iimpeza, já de acesso público, via Renpac).
Ainda na conformidade do mesmo "Catálogo de
Serviços & Produtos", também estão ligadas à Rede
SERPRO várias redes externas igualmente "mantidas pela Administração Direta, Indireta e Fundacionar, corno, por exemplo, as redes do Banco Central,

RENAVAM;

44486 Quarta-feira 23

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

do Banco do Brasil, da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro - BVRJ, da DATAPREV, do Ministério da Aeronáutica, do MEC, do PRODASEN e da Companhia de
Processamento de Dados do Estado de Minas Gerais
- PRODEMGE.
Embora extremamente fastidiosa, fizemos questão de proceder à enumeração supra, sobretudo para
demonstrar que o preconizado acesso a todos os "sistemas de informaçõeS' ligados à Rede SERPRO (cf art.
2ll, acima referido) excede, em muito, os fins colimados
pelo projet?, que consist~m, como já ~mos, ,n~o apenas
em confem transparência aos negócIOS publicas, mas
p.rinci~lmente. eng~jar!, s~~edade -.e em especial o
cidadão - na fiscahzaçao Vigilante e ngorosa dos atos
de g~~ financeira, orçamentária e patrimonial do Pcder Publico, nas três esferas de governo.
Rigorosamente, a considerarmos os objetivos
expressamente declarados na justificação do nobre
autor, parecem-nos de real interesse do cidadão especialmente as bases de dados SIAFI, SIDOR,
SIAFEM, SIAPE, SIASG e SPIU, únicas que nos afiguram direta ou reflexamente ter relação com os fins
em pauta.
De mais a mais, note-se que há, naquele extenso rol, bases de dados cujo sigilo a lei expressamente
preserva, como são, por exemplo, as bases de dados
com informações de natureza fiscal e aquelas sobre
as operações de interesse dos correntistas do Banco
do Brasil, dentre outras.
Por fim, examinemos a questão suscitada pelo
ilustre Senador JÉFFERSON PERES, na reunião do
dia 9 do corrente mês.
Realmente, não há como não nos rendermos à argüição de S. ExA., haja vista que, segundo previsão expressa do art. 165 da Constituição Federal, cabe à lei
complementar "estabelecer normss de gest§o financeita e patrimonial da administtação direta e indireta.. ?' (§
9lI1I), o que nitidamente ocorre no caso concreto.
Ademais, forçoso é também convir em que o
apontado § 9lI do art. 165 da Lei Fundamental guarda
estreita vinculação com a competência, já mencionada no início do nosso voto, constitucionalmente deferida à União para baixar, também por lei complementar, normas gerais de direito financeiro (CF, ad. 24, I e
§ 111). E direito financeiro - convém não perder de
vista - é matéria cuja conceituação jurídica envolve
amplo espectro normativo, que contempla, na lição do
Professor GERALDO ATALlBA, desde o vasto conjunto de normas tributárias até "as disciplinas jurfdicas
do orçamento, fiscalização e controle orçamentário,
da contabilidade pública e do crédito público" (apud
RAIMUNDO DE MENEZES VIERA, in NORMAS
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GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO, Centro Gráfico
do Senado Federal, 1993, pág. 12)
Faz-se indispensável, portantã, apor ao tado do
número que identifica a proposição o designativo
"COMPLEMENTAR~ correção que não enfrenta qualquer impedimento, pois os projetos de lei complementar não obedecem a numeração serial específica.
Bem é de ver, ainda, que, como conseqüência
dessa alteração, a matéria, por exigir quorum qualificado, deixa de ser analisada por esta Comissão em caráter terminativo, devendo, assim, ser subseqüentemente
submetida à deliberação do Plenário desta Casa.
Diante de todo o acima exposto, manifestamo-nos pela aprovação da iniciativa nos termos da
seguinte.
'
EMENDA NR 1 - CCJ
PROJETO DE LEI DO SENADO NS! 124
(SUBSTITUTIVO), DE 1999 - COMPLEMENTAR
Assegura ao cidadão, com fundamento no prlncfpio da publicidade (CF,
art.. 37, csput), o direito à obtenção de
amplas Informações a respeito dos atos
de gestAo financeira, orçamentária e patrimonial da União, dos EstadoS, do DIstrito Fecleral e dos Municípios, e dá outras providencias.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 111 É assegurado a todo cidadão o direito a
informações detalhadas que lhe permitam analisar a
natureza, o procedimento administrativo e os fins dos
atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios, nos termos desta Lei.
§ 111 O direito de que trata o caput abrange todos os atos de gestão dos órgãos da administração
direta, autarquias e fundações das três esferas de governo, exclufdos apenas aqueles de caráter sigiloso,
assim definidos em lei.
§ 211 ~ também direito do cidadão exigir dos proprietários das bases de dadQS, mencionadas nesta Lei
todas as informações técnicas que lhe permitam
acessá-Ias a partir dos terminais de consulta para
esse fim instalados na forma do art. 32•
Art. 2ll A execução financeira, orçamentária e patrimonial da administração. direta e das autarquias e
fundações da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municfpios deverá ser realizada em sistemas de
informações integrados em bases de dados, a serem
implantados, paulatinamente, em todos os órgãos e
entidades existentes em cada esfera de governo.
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Art. Para oferecimento das informações a que
se refere o art. 1li, os três Poderes da União instalarão,
junto a cada unidade de seu respectivo sistema de
controle interno, no prazo de até cento e-oitenta dias a
partir da vigência desta Lei, terminais que permitam ao
cidadão ter acesso a todas as bases de dados referentes aos atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial de seus órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, em especial às seguintes:
I - Sistema Integrado de Administração Financeira da União (SIAFI);
11- Sistema Integrado de Dados Orçamentários
(SIDOA);
11I - Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE)'
IV - Sistema Integ;ado de Administração de

niço-operacional não eximem a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios do dever de colocar
à disposição do cidadão, quando requeridas, informações pormenorizadas sobre qualquer dos seus
atos de gestão, facultado, se verificada a hipótese,
exceto quando protegido por sigilo estabelecido em
lei, o livre acesso do interessado à documentação
pertinente a todas as fases do processo administrativo correspondente, no prazo máximo de quarenta e
oito horas.
Art. 7Q O acesso às bases de dados restringe-se à realização apenas de consultas e será obtido, enquanto as redes de informações não suportarem a colocação de pelo menos um terminal de consulta em cada órgão ou entidade da administração
r~s~ectiva, excl.usivamente. nos terminai~ para esse

...
._
Serviços G.erais (SIASG);.e .
V - Sistema do Patrimônio Imobiliário da Unlao
(SPIU).
§ 111 O acesso de que trata este artigo abrange
além das bases de dados mencionadas no caput outras que contenham quaisquer informações relacionada~ co",! a admi~istração financeira, o~çamentária
e"patnmo~lal da Umão e de sua~ autarqUias e funda9oe~, ass.lm como todos os su~slst~mas que lhes seJam Interllg~dos ou correlatos, incluindo tanto os a~ualmente eXIstentes, quanto os que futuramente vlerem a ser criados.
§ 211 O número de terminais de acesso a serem
instalados será definido em função da demanda específica verificada em cada ponto de consulta, observados o mínimo de doi~ e o máxim~ de vin~e t~rminais
por Estado da Federaçao, à exceçao do Distrito Federal, que disporá do número máximo de terminais.
. Art 411 Os Estados, o Distrito Federal e os ~~niCíPIOS, observadas, no que couber~m, as prescn90es
do art. 311, adotarão todas as medidas necessárias a
fim de que seja facultado o acesso do cidadão ao Sistema de Administração Financeira para Estados e
Municípios (SIAFEM) e a todas as demais bases de
dados pertinentes aos seus respectivos atos d~ gestão financeira, orçamentária e patrimonial.
..
11
Art. 5 O acesso aos sistel'1)as de administração
de recursos humanos, em qualqu~r das esferas de
governo, alcançará nfvel que permita somente a obtenção de informações individualizadas por cargo,
emprego ou função, vedada a inserção de qualquer
dado que possibilite a identificação do servidor ou
empregado.
.
Art. 611 A inexistência de sistema informatizado
ou eventuais dificuldades de natureza téc-

ção, em no máximo quarenta e oito horas, de senha
que Lhe permita acessar todos os dados, analíticos
ou sintéticos, de qualquer unidade gestora, ministério, secretaria, órgão ou entidade autárquica ou fundacional.
Art. 82 Ficam os titulares dos órgãos ou entidades proprietários das bases de dados mencionadas
no art. 3Q , sob pena de responsabilidade, obrigados a
habilitar, no perfil e nível de acesso adequados, pelo
menos dois cadastradores de cada unidade do sistema de controle interno, a fim de que estas providenciem a pronta concessão de senha aos interessados
em consultar as bases de dados da União.
Art 92 O acesso às bases de dados mencionadas nos 'artigos 32 e 42 é também facultado aos seguintes usuários'
I _ Govern~s dos Estados do Distrito Federal e
dos Municípios;
,
" _ Assembléias Legislativas estaduais'
....
'
11I - Câmara Legislativa do Dlstnto Federal;
IV - Câmaras Municipais;
V - Tribunais de Contas estaduais ou municipais
e Cons~Jhos de Contas de municípios;
VI - Tribunais do Poder Judiciário;
VII - reitorias de Universidades;
VIII- ór ãos de imprensa'
.g
'.
IX - entlda,de:s representativas de trabalhadores
e empregados; .
X .:.. conselhos federais e regionais de fiscaliza-.
ção de atividades profissionais;
XI - diretórios federais e estaduais de partidos
políticos;

~~n;~~~ai'~~~~~,u:~e~~r~~~:~e:O~~~'es~:~e:::te~:
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XII - organizações não-governamentais, cujo
objeto social inclua o controle das despesas públicas.
Parágrafo único. Os usuários a que se refere o
csput poderão indicar aos titulares dos órgãos ou en·
tidades proprietários das bases de dados referidas
nos artigos 312 e 412 desta Lei, até duas pessoas para
obtenção de senha com perfil e nível de acesso igual
ao definido no art. 712, sendo-lhes assegurada, ainda,
a ligação de pelo menos um terminal de acesso a essas mesmas bases de dados.
Art. 10. A Secretaria do Tesouro Nacional, sob
pena de responsabilidade de seu titular,
providenciará, até trinta dias a contar da vigência
desta Lei, a concessão de perfil de cadastrador a dois
servidores de cada um dos seguintes órgãos:
I - Senado Federal;
11 - Câmara dos Deputados;
111 - Tribunal de Contas da União;
IV - Procuradoria Geral da República;
V - Supremo Tribunal Federal e demais
Tribunais Superiores.
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sujeitanda-se
o
infrator
às
cominações
estabelecidas no inciso 111 do art. 12 da mesma Lei.
Art 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

§ 112 Os cadastradores de que trata este artigo
deverão ter perfil e nível de acesso suficientes para
a habilitação de operadores:
a) das áreas de administração financeira e
orçamentária internas, com perfil de execução e
acesso restrito aos dados da respectiva unidade
gestora ou órgão;
b)
das
áreas
fins
de
consultoria,
assessoramento e secretariado parlamentar, com
perfil e nível máximo de acesso aos dados,
analíticos ou sintéticos, de qualquer unidade
gestora, ministério, órgão ou entidade.

§ 212 Os órgãos mencionados no caput
somente poderão conceder
respectivos servidores.

senha

a

seus

Art. 11. Qualquer modificação que possa vir a
interferir nas rotinas de consulta às bases de dados
referidas nesta Lei deve ser veiculada on-Iine, em
subsistema para esse fim especificamente criado,
no mínimo durante os quinze dias que antecederem
a data de sua implementação.
Art. 12. É vedada a cobrança de taXas oe
emolumentos de qualquer espécie pelo acesso às
informações de que trata o art. 12 desta Lei.
Art. 13. O descumprimento de qualquer
dispositivo desta Lei constitui ato de improbidade
administrativa que atenta contra os princípios da
administração pública, tipificado no inciso IV do art.
11 da Lei n2 8.429, de 2 de junho de 1992,

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO,
JUSTiÇA E CIDADANIA
PROJETO DE LEI DO SENADO N1l 124, DE 1999

Assinaram o Parecer, em reunião no dia 16
de Junho de 1999, os Senhores senadores:
01 - José Agripino - Presidente
02 -Iris Rezende -Relator
03 - Ramez Tebet
04 - Ney Suassuna
OS- Eduardo Suplicy
06 - Jefferson Péres
07 - Djalma Bessa
08 - Bernardo Cabral
09 - Álvaro Dias
10 -Maria do Carmo Alves
11 - Pedro Simon
12 - Sérgio Machado
13- Romeu Tuma
14 - Romero Jucá
15 - Francelino Pereira
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Do Senhor Senador 8ello Parga, ':'rimeiro Secretário, em exercício, do Senado Federal, nos seguintes termos:
Ofício nS! 1267 (SF)
Brasília, 22 de agosto de 2000
A Súa Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
,
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado n';\268, de 1999, constante dos autógrafos em anexo, que "dispõe sobre a estruturação
e o uso de bancos de dados sobre a pessoa e disciplina o rito processu~1 do habeas data".
Atenciosamente, - Senador 8ello Parga, no
exercício da Primeira Secretaria.
PROJETO DE LEI NR 3.494/00
Dispõe sobre a estruturação e o uso
de bancos de dados sobre a pessoa e
disciplina o rito processual do habeas
data.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 A estruturação e o uso de bancos de dados sobre a pessoa, física ou jurídica, de direito público ou privado, regulam-se por esta Lei.
Art. 251 Para as finalidades desta Lei, considera-se:
~
1- dado pessoal: a representação de fatos, juízos
ou situações referentes a uma pessoa física ou jurídica, passível de ser captada, armazenada, processada
ou transmitida, por meios informatizados ou não;
11- banco de dados: o conjunto de dados pessoais, gerenciado por meios informatizados ou não;
111 - processamento de dados: o conjunto de
operações em um ou mais bancos de dados, que possibilite a estruturação, alimentação, modificação, eliminação, organização, classificação, formatação,
pesquisa, recuperação, transmissão ou atividades
semelhantes, por meios informatizados ou não;
IV - gestor de banco de dados: pessoa física ou
jurídica responsável pelo processamento de dados;
V - proprietário de banco de dados: pessoa física ou jurídica, detentora do banpo de dados e que tem
o direito de fazer ou mandar fazer o processamento
de dados desse banco;
VI- titular de dados pessoais: a pessoa física ou
jurídica, de direito público ou privado, ou seu representante legal, a que se refere o dado pessoal;
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VII - usuário de banco de dados: pessoa física
ou jurídica, de direito público ou privado, que acessa o
banco de dados com o objetivo de obter informações;
VIII - dados de acesso restrito: dados pessoais
que se referem a raça, opiniões políticas e religiosas,
crenças e ideologia, saúde física e mental, vida sexual, registros policiais, assuntos familiares, profissão e
outros que a lei assim definir, não podendo ser divulgados ou utilizados para finalidade distinta da que
motivou a estruturação do banco de dados, salvo por
ordem judicial ou com anuência expressa do titular ou
seu representante legal.
§ 1!! Considera-se de caráter público todo banco
de dados contendo informações cuja finalidade seja
sua transmissão a outros usuários, ou que não seja
de uso privativo do seu proprietário.
§ 2!! O banco de dados de caráter público pode
conter dados públicos e dados de acesso restrito.
§ 3 51 Considera-se também "uso privativo" do
banco de dados aquele que se dá no âmbito das corporações, públicas ou privadas, ainda que com setores geograficamente dispersos, e que respeita as finalidades para as quais o banco de dados foi criado.
§ 451 o disposto no inciso VIII não se aplica a dados pessoais coletados, mantidos em arquivo ou processados com fins estatísticos ou de pesquisa, desde
que não identifiquem os titulares dos dados.
§ 52 Não haverá restrição de acesso aos dados
previstos no inciso VIII, no caso em que um órgão público seja usuário do banco de dados de outro, ressalvados aqueles protegidos pelos sigilos constitucionais.
§ 62 O acesso aos dados previstos no inciso VIII,
quando destinados à gerência de recursos humanos
organizacional do proprietário do banco de dados,
respeitará as salvaguardas concernentes à sua utilização, de acordo com a sua destinação específica.
Art. 32 Pertencem ao titular os dados de identificação pessoal e de acesso restrito, por ele informados, que lhe digam respeito.
§ 12 O fornecimento dos dados a que se refere o
caput deste artigo autoriza a sua inclusão em banco
de dados, respeitadas as finalidades expressamente
informadas ao titular.
§ 251 O proprietário é responsável pelo banco de
dados e obriga-se a mantê-lo atualizado, bem como a
manter registro de seus usuários e gestores.
§ 32 O usuário ou o gestor responderá pelas modificações que efetuar nas informações contidas nos
bancos de dados.
Art. 42 O titular ou seu representante legal tem o
direito de acesso a seus dados pessoais, armazena-
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dos em bancos de dados, e o direito de contemplá-los
ou corrigi-los.
§ 12 O acesso a dados pessoais de que trata
este artigo será feito mediante solicitação escrita ao
proprietário ou gestor do banco de dados, sem ônus
para o titular, desde que o intervalo entre a formalização de duas solicitações seja superior a noventa dias
e que não hajam eles pactuado diferentemente.
§ 22 A resposta será dada, por escrito, no prazo
máximo de trinta dias, prorrogável, motivadamente,
por mais trinta dias.
Art. 52 A solicitação será apresentada ao proprietário ou gestor do banco de dados, e será deferida
ou indeferida no prazo de oito dias.
Parágrafo único. A decisão será comunicada ao
requerente vinte e quatro horas após o deferimento
ou indeferimento.
Art. 62 Ao deferir o pedido, o proprietário ou gestor do banco de dados marcará dia e hora para que o
requerente tome conhecimento das informações.
Art. 72 Contestando a exatidão de qualquer
dado a seu respeito, o titular, em petição acompanhada de documentos comprobatórios, poderá requerer
sua retificação.
§ 12 Feita a retificação em, no máximo, dez dias
após a entrada da petição referida no caput, o proprietário, gestor ou usuário do banco de dados dará
ciência ao interessado, apresentando cópia do registro retificado.
§ 22 Ainda que não se constate a inexatidão do
dado, se o titular apresentar explicação ou contestaçáo sobre este, justificando possível pendência sobre
o fato objeto do dado, tal explicação será anotada no
cadastro do titular, e deverá acompanhar aquele registro em seu processamento, tomando-se informação complementar e indissociável daquele dado.
Art. 82 Cabe a impetração de habeas data, no
caso de denegação da solicitação do titular de dados
pessoais referida no § 12 do art. 42 :
I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do titular dos dados, constantes de registro ou banco de dados de caráter público;
11 - para a retificação de dados, quando o titular
não preferir fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou
administrativo;
111 - para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado
verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou extrajudicial.
Art. 92 A petição inicial, que deverá preencher os
requisitos dos arts. 282 a 285 do Código de Processo
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Civil, será apresentada em duas vias, e os documentos que instrufrem a primeira serão reproduzidos por
cópia na segunda.
Parágrafo único. A petição inicial deverá ser instrufda com prova:
I - da recusa ao acesso às informações ou do
decurso de mais de sessenta dias sem decisão;
11 - da recusa do proprietário ou gestor em fazer
a retificação ou do decurso de mais de quinze dias,
sem decisão; ou
111- da recusa do proprietário ou gestor em fazer
a anotação a que se refere o inciso 111 do art. 82 ou do
decurso de mais de quinze dias sem decisão.
Art. 10. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará
que se notifique o proprietário ou gestor do conteúdo
da petição, entregando-lhe a segunda via apresentada pelo impetrante, com as cópias dos documentos, a
fim de que, no prazo de dez dias, preste as informações que julgar necessárias.
Art. 11. A inicial será indeferida de plano, quando não for o caso de habeas data, ou se lhe faltar algum dos requisitos previstos nesta Lei.
Art. 12. Feita a notificação, o serventuário em
cujo cartório corra o feito juntará aos autos cópia autêntica do otrcio endereçado ao proprietário ou gestor, bem como a prova da sua entrega a este ou da recusa, seja de recebê-lo, seja de dar recibo.
Art. 13. Findo o prazo do art. 10, e ouvido o representante do Ministério Público dentro de cinco
dias, os autos serão conclusos ao juiz para decisão, a
ser proferida em cinco dias.
Art. 14. Na decisão que julgar procedente o pedido, o juiz marcará data e horário para que o proprietário ou gestor:
I - apresente ao impetrante as informações a
seu respeito, constantes de registros ou bancos de
dados; ou
11- apresente em jufzo a prova da retificação ou
da anotação feita nos assentamentos do impetrante.
Art. 15. A decisão será comunicada ao proprietário ou gestor, por correio, com aviso de recebimento, ou por telegrama, radiograma ou telefonema, conforme o rEKjuerer o impetrante.
Art. 16. Da decisão que conceder ou negar o habeas data cabe recurso de apelação.
Parágrafo único. Da sentença que conceder o
habeas data, caberá recurso com efeito meramente
devolutivo.
Art. 17. Quando o habeas data for concedido e
a Câmara ou Turma a que competir o conhecimento
do recurso de apelação ordenar ao juiz a suspensão
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da execução da sentença, desse ato caberá agravo
para o Tribunal, sem prejuízo de outros recursos.
Art. 18. O pedido de habeas data poderá ser renovado se a decisão denegatória não lhe houver
apreciado o mérito.
Art. 19. Os processos de habeas data terão prioridade sobre todos os atos judiciais, exceto os de habeas corpus e os de mandado de segurança.
§ 12 Na instância superior, deverão ser levados a
julgamento na primeira sessão que se seguir à data
em que, feita a distribuição, forem conclusos ao relator.
§ 2 2 O prazo para a conclusão não poderá exceder vinte e quatro horas, a contar da distribuição.
Art. 20. O julgamento do habeas data compete:
1_ originalmente'
"b
I F d I STF.
t
, con ra
a) ao S upremo liri una e era 'd t d R 'bl'
d M
d C
atos do Presl en e a epu Ica, as esas a "bamara dos Depu tados e do S enado Federa,I do lin unal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF'
.
.'"
b) a~ ~upenor Tnbunal de JU~tIÇ~ - STJ, contra
atos de Mlmstro de Estado o do propno STJ;
.
,
.,'
c) ~os ~nbunals Reg~o~als FederaiS, contra atos
do própno.T~'bunal ou de JUIZ federal;.
d) a JUIZ federal, contra ato de autondade fede~I, exce~uados os casos de competência dos tribunaIS federaIS;
e)a~s ,T~bunais Estaduais, segundo o disposto
na Constltulçao do Estado;
f)a juiz estadual, nos demais casos;
11 - em grau de recurso:
a) ao Supremo Tribunal Federal- STF, quando a
decisão denegatória for proferida em única instância
pelos Tribunais Superiores;
b) ao Superior Tribunal de Justiça - STJ, quando a decisão for proferida em única instância pelos
Tribunais Regionais Federais;
e) aos Tribunais Regionais Federais, quando a
decisão for proferida por Juiz federal;
d) aos Tribunais Estaduais e ao Distrito Federal
e Territórios, conforme dispuserem a respectiva
Constituição e a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal;
11I - mediante recurso extraordinário so Supremo Tribunal Federal - STF, nos casos previstos na
Constituição Federal.
Art. 21 . É gratuito o procedimento administrativo
para o acesso a informações e retificação de dados e
para a anotação de justificação, bem como a ação de
....... data.
A
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Art. 22 Ao proprietário ou gestor do banco de
dados cabe, observado o disposto no inciso VIII do
art. 22 desta Lei:
I - Tomar medidas de segurança adequadas
contra o acesso não autorizado, a dados pessoais e a
informações deles derivadas e contra sua modificação, revelação ou destruição;
11- permitir ou não interconexão de bancos de
dados e a comunicação ou transmissão de dados
pessoais, na forma desta Lei.
Art. 23. É criado o Cadastro Nacional de Proprietários de Bancos de Dados Pessoais, destinado a
conter e tornar acessíveis a todo cidadão os códigos
de identificação desses proprietários.
Art. 24 - Todo documento que contenha dados
pessoais originários de bancos de dados pessoais
á d 10
I ' I c6d" d '
..
~
apresenta~, erma eglve, o
Igo e Identiflcaçao
"
,
do propnetáno do Banco de dados previsto no art. 23.
,
,
A,rt. 25 - O Poder Exe~utlvo exped~rá os atos necessános à regulamentaçao desta Lei no prazo de
cento e oitenta dias, a contar da data de sua publicação, especialmente no que tange a:
I - def'Imçao
. ~
h
t d
~
e acompan amen o a execuçao
de políticas e normas de gestão da atividade de estruturação e uso de bancos de dados públicos e de dados de acesso restrito;
11 - fiscalização dos proprietários, gestores e
usuários de bancos de dados pessoais;
11I - aplicação de sanções administrativas, penais e cíveis;
IV - criação, manutenção e disponibilização ao
público de um cadastro nacional de proprietários de
bancos de dados pessoais com os respectivos códigos de identificação;
V - publicidade do cadastro nacional a que se
refere o art. 23;
VI - procedimentos administrativos referentes à
exclusão de dados pessoais, a pedido do titular.
Art. 26. Os bancos de dados relativos a cadastros de consumidores regulam-se pelo disposto nesta
Lei e, subsidiariamente, na Lei n2 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Proteção e Defesa do
Consumidor).
Art. 27. Revoga-se a Lei n2 9.507, de 12 de
novembro de 1997, que "regula o direito de acesso a
informações e disciplina o rito processual do habeas
data".
. Art. 28. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 22 de agosto de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, P~sidente.
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SF Comissão de COnstituição, Justiça e Cidadania - CCJ (Decido
Terminativa)

Despacho
Iniciai
Última Ação

Tramitação

Data: 07/08/2000 Local: (SF) SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
Status: AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO (AGINR)
Texto: Prazo pal1ll Interposlç!o de recurso: 8 21 14.08.2000.
Encaminhado em 07/08/2000 1)81111 (SF) SSCLSF - SUBSEC.
COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
PLS 00268/1999
• 27/04/1999 PROTOCOLO LEGISLATIVO - PLEG
AGUARDANDO LEITURA (AGLEIT)
Este processo contém 18 folhas numeradas e rubricadas. À
!;COM
• ~7/04/1999 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN
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•
•

•

•

AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS (AGREMD)
leitura. À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em
declsÊlo terminativa, onde poderá receber emendas, após
publicado e distribuído em avulsos, pelo prazo de cinco dias
úteis. À SSCOM.
28/04/1999 SUBSECRETARIA DE COMISSÕeS - SSCOM
AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS (AGREMD)
À CCJ, PARA EXAME DA MATÉRIA.
07/05/1999 Comlsslo de Constituição, Justiça e Cidadania CeJ
MATÉRIA COM A RELATORIA (RELATOR)
Distribuído ao Seno Álvaro Dias para relatar.
31/05/1999 Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania CCJ
PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO (PRONTPAUT)
Devolvido o relatório pelo Seno Álvaro Dias, com voto pela
aprovação do Projeto. Matéria pronta para Inclusão em pauta.
15/12/1999 Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania -

Cc]
Matéria adiada.

• 15/03/2000 Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania CC]
Após leitura do relatório, foi concedida vista ao Seno Romeu
Tuma. Ao gabinete do Seno Romeu Tuma.
• 22/03/2000 Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania CCJ
Da vista concedida ao Senador Romeu Tuma, n80 resulta voto
em sepal'2ldo ou outra manlfesta~o escrita. Matéria constante
da pauta da reunião desta data. E adiada a apreciação da
matéria pal'2l a pauta da próxima reunião agendada para
29/3/2000.
• 05/04/2000 Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania -

Cc]
É adiada a apreciação da matéria nas reuniões de 29/03/00 e
05/04/00 a requerimento do relator.
• 26/04/2000 Comlsslo de Constituição, Justiça e Cidadania CeJ
MATÉRIA COM A RELATaRIA (RELATOR)
Matéria adiada para exame das emendas de nO 1 a 19
(anexas as f1s.19 a 37), todas de autoria,do Seno Romeu
Tuma. Ao Gabinete do Relator, Senador Alvaro Dias, para
reexame e formalização do relatório com relação as emendas
apresentadas••
• 03/05/2000 Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania CC]
PEDIDO DE VISTA CONCEDIDO (PEDVISTA)
Após leitura do Relatório, reformulado em consequêncla das
emendas apresentas na derradeira reunião, a Presidência
concede vista ao senador Romero Jucá. Ao Gabinete do
,Senador Romero JuCá.
"
• 11/05/2000 Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e

Cc] . : "

MATÉRIA COM A RELATaRIA (~ELATOR)
, Do pedido de vista resulta a emenda nO 20, de autoria do
Senador Romero Jucá. Ao Gabinete do Senador Álvaro Dias
para emitir relatório sobre a emenda nO 20.
• 16/05/2000 Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania CCJ
PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO (PRONTPAUT)
Recebido o Relatório do Senador Álvaro Dias da Emenda nO
20, com o voto pela aprovação da Emenda, com a Subemenda
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•

•

•

•

•

nO 1 que apresenta. Matéria pronta para pauta na Comlselo.
17/05/2000 Comiss!o de Constltulçlo, Justiça e Cldldanla CO
MATéRIA COM A RELATaRIA (RELATOR)
Encaminhado ao gabinete do senador Álvaro Dias para
reexame.
02/06/2000 COmissão de Constltulçlo, Justiça e Cidadania CCJ
APROVADO PARECER NA COMISSÃO (APRVPAR)
A CCJ aprova, à unanimidade de 15 votos, a matéria com as
Emendas nO l-CCJ a 26-CCJ e a Subemenda nal-CO ~
Emenda n0 20-CCJ. Matéria Indusa na pauta do dia 6/06/2000
paJ'Zl votaçlo do texto final.
07/06/2000 ComlS5llo de COnstltulçl!io, Justiça e Cidadania CCJ
APROVADO PARECER NA COMISSÃO (APRVPAR)
Aprovado por unanimidade o texto consolidado apresentado
pelo Relator. Anexei: Parecer da CCJ (As ns. na 39 a 48) texto
consolidado (às fls. n0 49 a 60) Texto Final na CO (às ns.
n0 61 a 69) e O1fdo na 77/0o-CO (u tis. n0 70) em
cumprimento ao Art. 91 § 20 do RISF. À SSasF.
04/08/2000 SUBSEC. COORDENA<;AO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
AGUARDANDO LEm.JRA PARECER (ES) (AGLPAR)
Encaminhado ao Plenário para leltuJ'Zl do Parecer da CO.
04/08/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PlENÁRIo - ATA-PLEN

leitura do Parecer na 818/2000-CO ( Rei. senador Álvaro
Dias), favorável com as Emendas nOS 21 I 26-CO e
Subemenda nO l-CO à Emenda na 2o-CO • é lido o arreio nO
77/2000, do Presidente da CCJ, comunicando aprovaçlo com
as emendas conforme o parecer lido anteriormente, em
reunllo realizada em 24 de junho de 2000. Abertura do prazo
de 5 dias úteis paJ'Zl Interposlçlo de recurso, por um clKImo
da composlçlo dll Cllsa, para que o projeto seja apreciado
pelo Plenário. À SGM.
• 07/08/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO (AGINR)
Prazo para Interposição de recurso: 8 2114.08.2000.
• 14/08/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Encaminhado ao Plenário para comunlcaçlo do término do
prazo de apresentaçlo de recurso.
• 151.°8/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIo - ATA-PLEN

•
•
•
•
•

A Presldênda comunica ao P1_rIo que eegotou o prazo
ontem, sem que tenha sido Interposto recurso no sentido da
apreclaçlo da matéria pelo Plenário. Tendo sido apreciado e
aprovado termlnatlvamente pela ComlSllo de COnstItulçlo,
Justiça e Cidadania, o projeto vai à CAmara dos Deputados. À
SSEXP para os devidos tlns.
15/08/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE· SSEXP
recebido neste orglo às 17:35 M.
15/08/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
À SSCLSF.
16/08/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO· SSCLSF
Procedida a revlsSo do Texto Final (ns. 73 a 79). À SSEXP.
16/08/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
Recebido neste 6rgão às 18h40mln.
17/08/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE· SSEXP

À SSCLSF paJ'Zl revisSo dos autógrafos.
• 17/08/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Procedida 11 revisão dos Aut6gJ'Zlfos (ns. 80 a 85). ASSEXP.
• 17/08/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
Recebido neste órglo às 11:30 hs.
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Ofício n 1.268 (SF)
o Congresso Nacional decreta:
Brasília, em 22 de agosto de 2000
Art. 12 Os cigarros e cerveja em lata destinados
à exportação não poderão ser vendidos nem exposA Sua Excelência o Senhor
tos à venda no País, devendo a embalagem de cada
Deputado Ubiratan Aguiar
maço ou carteira de vinte unidades e lata de cerveja,
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
bem como os pacotes e outros envoltórios que os cintenham exibir, ob,rigatorjamente, ta~a vermelha com
os seguintes dizeres impressos em letras de cor branSenhor Primeiro-Secretário,
ca:
"Prodto para exportação - venda proibida no Brasil".
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
§ 12 A tarja, situada em toda em a extensão da
submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
frente,
verso e laterais da parte inferior do maço ou da
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
2
carteira
ou lata de cerveja, terá a altura mínima de
de Lei do Senado n 564, de 1999, constante dos auquinze milímetros.
tógrafos em anexo, que "Altera a legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados em relação aos ci§ 2 2 Nos pacotes, latas e demais envoltórios, a
garros destinados à exportação".
tarja, na forma do § 12, situada perpendicularmente à
sua maior dimensão, não poderá ter a altu ra inferior à
Atenciosamente, Senador Bello Parga no exerquinta parte desta.
cício da Primeira Secretaria
§ 3 2 Caso a embalagem tenha cor vermelha ou
semelhante, a tarja será verde e os dizeres em letra
PROJETO DE LEI N2 3.495/00
branca...
Altera a legislação do Imposto soArt. 22 Esta Lei entra em vigor cento vinte dias
após sua publicação.
bre Produtos Industrializados em relação aos cigarros destinados à exportaSenado Federal, em 22 de agosto de 2000. ção.
Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
s .. PL& S ...../ :1.999 ele O S / :1.0/ :1.999
Xdentlflcaçao

SF PLS 5 6 4 / 1 9 9 9

Autor

SENADOR -

Ementa

Altera a
rel.çao

Observ-ações

CPR03ETO REAPRESENTADO). COISRXGA QUI!: MAÇO OU c:ARTEXRA
DE CXGARROS E CEiRVI!:3A I!!M IJt..TA DESTJ:NADOS A eXPORTAÇÃO,
CONTENHAM UMA TAR:lA VERMELHA COM XMPREiSSAO EM LETRAS
DE COR BRANc:A: ·PRODUTO PARA eXPORTAÇÃO - VENDA
PROrESrDA NO ESRASrL·). (NAS I!!MISAIJt..GEiNS QUE "TENHAM COR
VERMELHA OU SEMELHANTE, A TAR.3A SERA VI!!RDE E OS DXZERES
EM LeTRAS BRANCAS).
ALTERAÇÃO, LEGXSLAÇÃO, (XPX~, EXPORTAÇÃO, CZGARRO.
OBR.XGATORXEDADe, UIXLJ:ZAc;;;:AO, DtSIXCO, CXGlARR.O, CI!!!RVe3A,
DEST'XNAÇÃO, EXPORTAc;:Ao, PROXISZÇÃO, VENDA, PAfs, ISRASXL.
SF COMxssAo DE ASSUNTOS ECONOMXCOS - c:AE ( D . c l " o
T ...r m l ....t l v...

Xndexaç80
Despacho
Xnlc:lal

Última AÇ8io _

T"rarnltaç&o

Roberto Requl.o CPMDB -

PR>

.0.

leglslaçlllo do Xmpoa1:o . o b r e Produto. Zndu.trl.llzados em
cigarros d • •t l n . d o• • •xport:ac;8o.

>

Data: 07/08/2000 Local: (SF) SGM - SECRETARXA GERAL DA MESA
Status: AGUARDANDO XNTERPOSXÇÃO DE RECURSO (AGXNR)
Texto: Prazo para Interpo.lçao de recu ....o: S ... 1 4 . 0 8 . 2 0 0 0 .
E ...c::alTllnhado em 0 7 / 0 8 / 2 0 0 0 para (SF) SSC::LSF - SUBSEC::.
COORDENAÇÃO LEGXSLATXVA DO SENADO
PLS 0 0 5 6 4 / 1 9 9 9
1,

-:
-

-

-

-

_

'

0 5 / 1 0 / 1 9 9 9 PROTOCOLO Ll!:GlXSLATXVO - PLeG
E . t e proce.so cont:4t1Tl 1 0 ( d...z) ~olh.... nUlTlerada. . .
rubricadas. À SSCOM/CAE.
0 5 / 1 0 / 1 9 9 9 SUBSECRETARXA DE ATA - PLENÁRXO - ATA-PLEN
Leitura. À CoITOI._O de _ . u n t o . Eco...6mlc:o., elTO decl.ao
terlTOlnatlva, devendo ftcar . o b r e a Me• • pelo p r . z o de cinco
d i a . 6t:e1. p . r a recebllTO.nto de elTO.nda. a p 6 . publicado e
dl.trlburdo em . v u l . o• • Ao PLeG COITO d • •t l n o • c:AE.
2 8 / 1 0 / 1 9 9 9 c O M r s s A o DE ASSUNTOS ECONOMXCOS - c:AE
MATéRXA COM A R&IJt..TORXA (RELATOR)
•
AO SENADOR EDXSON LOBAO PARA REiLATAR POR ORDEM DO
PRESXDENTE DA COMJ:ssAo.
1 4 / 1 2 / 1 9 9 9 COMxssAo DE ASSUNTOS ECONOMXCOS - c:AE
PRONTO PARA A PAUTA NA C:OMJ:SSÃO (PRONTPAUT)
Devolvido p . l o Senador Edl.on Lobllo ml ...uta de relat6rlo
-ravorlivel ao pro:J_t:o c:a.,." . _ e.,.,end._ 1. . . 2. que _presen1:a.
C6pl_ a n e x . d a _o proces.ado. A ....,_t:4trl. e . t I I p ........t ... p ...ra ...

.0

g2/~/2000 COMxssAo DE ASSUNTOS I!:CONOMXCOS - CAE
PRONTO PARA A PAUTA NA COMxssAo (PRONTPAUT)
Anexada
proc• • • •do m.t4irla veiculada no Jornal Folh... de
05.0 Paulo do dia 0 1 / 0 2 / 2 0 0 0 , • pedido d o au~r.
1 3 / 0 6 / 2 0 0 0 COMxssAo DE ASSUNTOS ECONOMXC::OS - c:AE
PEDJ:DO DE VXSTA CONCEDXDO (peDVXSTA)
Pol concedida vista coletiva n o . t:erITOO. r e g l " " e n t . I• •
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• 27/06/2000 COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS - CAE
APROVADO PARECER NA COMISSÃO (APRVPAR)
A Comissão aprova o projeto com as emendas nO le 2-CAE.
Anexado texto final aprovado pela Comlsslio. À SSCLSF.
• 28/06/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES) (AGLPAR)
Anexei legislação citada no Parecer, conforme fls. nO 30 e 31.
Encaminhado ao Plenário para leitura do Parecer da CAE.
• 04/08/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN
leitura do Parecer nO 815/2000-CAE (Rei. Senador Edison
Lobão), favorável com as Emendas nO 1 e 2- CAE. É lido o
Offclo nO 85/2000, do Presidente da CAE, comunicando
aprovação da matéria, em reunllo realizada em 27 de junho
de 2000. Abertura do prazo de 5 dias úteis para Interposlçlio
de recurso, por um décimo da composlclo da casa, para que
o projeto seja apreciado pelo Plenário. À SGM.
• 07/08/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO (AGINR)
Prazo para Interposlç8o de recurso: 8 a 14.08.2000.
• 14/08/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Encaminhado ao Plenário para comunicaçio do término do
prazo de apresentação de recurso.
• 15/08/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

•
•
•

•
•
•

•

A Presidência comunica ao Plenário que esgotou o prazo
ontem, sem que tenha sido Interposto recurso no sentido da
apreciação da matéria pelo Plenário. Tendo sido apreciado e
aprovado terminativamente pela Comisslo de Assuntos
Econ6mlcos, o projeto vai à camara dos Deputados. A SSEXP
para os devidos fins.
15/08/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
recebido neste orgio às 17:35 hs.
15/08/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
À SSCLSF.
16/08/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Procedida a revldo do Texto Final (fls. 32). À SSEXP.
16/08/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
Recebido neste 6rgio às 18h40min.
17/08/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
À SSCLSF para revisão dos autógrafos.
17/08/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Procedida a revisão dos Autógrafos (fls. 32). À SSEXP.
17/08/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
Recebido neste órglo às 11:30 hs.

Agosto de 2000
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PROJETO DE LEI NR 3.406100

Ofício nº1.269 (SF)
Brasília, 22 de agosto de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado nº 74, de 2000, constante dos autó. grafos em anexo, que "denomina Aeroporto de Porto
Velho - Jorge Teixeira de Oliveira o Aeroporto de Porto Velho, no Estado de Rondônia".
Atenciosamente, - Senador 8ello Parga, no
exercício da Primeira Secretaria.

Denomina Aeroporto de Porto Velho
- Jorge de Porto Teixeira de Oliveira o
Aeroporto de Porto Velho, no Estado de
Rondônia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 O Aeroporto de Porto Velho, no Estado de
Rondônia, é denominado Aeroporto de Porto Velho Jorge Teixeira de Oliveira.
Art. 2 2 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 22 de agosto de 2000. Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

º

SF PLS 7 4 / 2 0 0 0 d e 2 4 / 0 3 / 2 0 0 0
Identificação

SF PLS 74 /2000

Autor

SENADOR - Moreira Mendes (PFL - RO)

Ementa

Denomina "Aeroporto .Jorge Teixeira de Oliveira" o Aeroporto de
Porto Velho, na Cmpltal do Estado de Rond6nlm_

Indexação

DENOMINAÇÃO, AEROPORTO, AEROPORTO .JORGE TEIXEIRA DE
OLIVEIRA, CIDADE, PORTO VELHO, ESTADO, (RO).

Despacho
Iniciai

SF COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CE (Declsl!io Terminativa)

Última Ação

Data: 10/08/2000 Local: (SF) SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO
LEGISLATIVA DO SENADO
Status: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA DE
REQUERIMENTO (AGINCL(RQ»
Texto: Enc8mlnh8do 80 Plenérlo para comunlcaç2lio do término do
prazo para Interposlçlio de recurso.
Encaminhado em 10/08/2000 para (SF) ATA-PLEN SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
PLS 00074/2000

Tramitação

•
•

•
•
•
•

•
•

•

24/03/2000 PROTOCOLO LEGISLATIVO - PLEG
Este processo contém 02 (dums) t'olhas numeradas e
rubrlC8des. À SSCOM.
24/03/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN
Lelture. À Comlss2lio de Educeçl!io em decls2lio terminativa onde
poderé receber emendas por um perfodo de cinco dias úteis,
após sua publlC8çtlío e dlstrlbulç2lio em avulsos. Ao PLEG com
destino à Comlssl!io deEducmçllo.
24/03/2000 'COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CE
Recebido nesta Comls2lio em 24 de março de 2000.
Aguardando recebimento de emendes.
03/04/2000 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CE
Nilo t'oram ot'erecldas-emendas no prazo regimental.
Aguardando dlstrlbul..lio.
03/04/2000 COMISSAO DE EDUCAÇÃO - CE
MATéRIA COM A RELATORIA (RELATOR)
Dlstrlbufdo a Senadora Luzia Toledo para relatar.
01/06/2000 COMISSÃO DE EDU CAÇA0 - CE
DevolVido pela relatora, Senadora Luzia Tol.do, em razl!io da
mesma nlio mais pertencer aos quadros desta Comlss80
Aguardando redlstrlbulç2lio.
07/06/2000 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CE
MATéRIA COM A RELATORIA (RELATOR)
Dlstrlbufdo ao Senador RIC8rdo Santos, para r.latar.
15/06/2000 COMISSÃO D§ EDUCAÇÃO - CE
AGUARDANDO DESIGNAÇAO DO RELATOR (AGDREL)
Devolvido pelo Senador RIC8rdo Sentos. Aguardando
redlstrlbulçl!io.
16/06/2000 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CE
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o

MATéRIA COM A RELATORIA (RELATOR)
Redlstr\buldo ao senador Gerson camata, para relatar.
20/06/2000 COMISsAo DE EDUCA~ - CE
PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO (PRONTPAUT)
Devolvido pelo relator, 5enIIdot Gerson Camatll,com relat6r1o
condulndo pela aprovaçlo do projeto, na ronna du emendas
oferecldas,estando em cond/ç&ls de ser Inciuldo em pauta.
27/06/2000 COMISsAo DE EDUCAÇÃO - CE
APROVADO PARECER NA coMISSAó (APRVPAR)
ACOmlsslo, reunldl no dll de hoje, aprova, por qulnze(15)
votos favoráveis, o presentAI projeto de autoria do Senador
Moreira Mendes, relltado pelo Senador Gerson Camata,
Incorporando ao Texto Final as emendas ns. 0 01 e 02 - CE

ofereddas.
29/06/2000 COMIssAo DE EDUCAÇÃO - CE
À SSCl.SF, para as devidas prov~ ...

• 29/06/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃo LEGISLA11VA DO
SENADO - SSCl.SF
Encaminhado ao Plenário pal'll leltul'll do parecer da Comlsdo
de Educaçlo.
• 04/08/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIo - ATA-PlEN

I.Altura do Parecer nO 817/20Q0-CE (ReI. s.nador Gerson
camata), tavonlvel com ai Emendas no 1 e 2-CE. É lido o
OfIdo nO 21/2000, do PnlsIdente da CE, comunialndo
aprovaçlo da matéria, em reunllo I'fllIllzada em 27 de junho
de 2000. Abertura do prazo de 5 dias lÍteII pal'll IntAlrposlçlo
de recurso, por um dKlmo da composl~ da casa, para que
o projeto -.ia apreciado pelo PJen'rlo. À SGM.
• 07/08/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
AGUARDANDO INTERPOSIc;Ao DE RECURSO (AGINR)
PI'lIZO para Int:erposlçlo de reeurm: 8 a 14.08.2000.
• 10/08/2000 SUBSEC. COORDENAc;AO LEGISLA11VA DO
SENADO - SSCLSF
Encaminhado ao Plenário.
• 10/08/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIo - ATA-PLEN
leItUra do Rtlquerlmento nO 450-A/2000 de autor/a do Sr.
senador Moreira Mendes 10Udtando a retirada da matéria de
sua tramltaçlo nonnal. SSOSF pal'll Indudo em Ordem do
Dia do requerimento lido.
10/08/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO

X

o

seNADO - SsasF

AGUARDANDO INCWSÃO ORDEM DO DIA DE REQUERIMENTO
(AGINCl(RQ»

o

Enc:amlnhado ao PIen'rto para comunJc:açlo do t6nnlno do
prazo para InterposiÇlo de recul'lO.
15/08/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PlENÁRIo - ATA-PlEN
A

PresldAnda comunlc:a ao P1e",rIo que lIIgCItoU o prazo

ontem, sem que tenhl sido Interposto recurso no nntldo da
apreclaçlo da matéria pelo Plenário. Tendo sldo aprovado
termlnatlvamente pela Comlsslo de EdUCllÇlo, o projeto vai

à
amara dos Deputados, t'lamdo jnjudJcado o Requerimento
nO 450-A/2000. À SSEXP para os devidos nns.

o

15/08/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
recebido nesbl orglo às 17:35 hs.

o

15/08/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
ÀSSClSF.
16/08/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃo LEGISLA11VA DO

o

SENADO - SSCLSF

Procedida a revisão do Texto Final (fls. 16).

À SSEXP.

• 16/08/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE· SSEXP

Recebido neste órglo às 18h40mln.
• 17/08/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE· SSEXP
À SSCLSF para revido dos autógJ1lfos.
• 17/08/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO· SSCLSF
Procedida a revldo dos Autógrafos (fls. 17). À SSEXP.
• 17/08/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE· SSEXP

Recebido neste órglo às 11:30 hs.
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Do Senhor Deputado Inocêncio Oliveira, Lrder do PFL, nos seguintes termos:
Offcio nll 1.585-L-PFU2000
Brasflia, 19 de agosto de 2000
Excelentfssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que os Deputados
abaixo relacionados passam a fazer parte da Comissão Especial destinada a estudar a problemática do
Sistema Financeiro da Habitação.
TITULARES
Deputado CÉSAR BANDEIRA
Deputado FRANCISCO GARCIA
Deputado JONIVAL LUCAS
Deputado RONALDO VASCONCELLOS
Deputado RAFAEL GRECCA
Deputada ZILA BEZERRA
SUPLENTES
Deputado ILDEFONÇO CORDEIRO
Deputado LAEL VARELLA
Deputado MAURO FECURY
Deputado OSCAR ANDRADE
Deputado PEDRO FERNANDES
Deputado REGINALDO GERMANO
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.
Publique-se.
Em 22-8-2000. - Michel Temer, Presidente.
Offcio nIl 1.607-L-PFU2000
Brasflia, 22 de agosto de 2000
Excelentfssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado DARCI
COELHO para integrar, como membro titular, a Comissão EspeciaJ'destinada a apreciar e proferir parecer ao Projeto de Lei nIl 4.828, de 1998, do Poder Executivo, que "Dispõe sobre a produção, o comércio e a
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fiscalização de sementes, e dá outras providências",
em vaga existente.
, Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira,
Llder do PFL.
P bl'
u Ique-se.
Em 22-8-2000. - Michel Temer, Presidente.
Offcio nll 1.61 O-L-PFUOO
Brasília, 22 de agosto de 2000
Excelentfssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado DARCI
COELHO para, como membro titular, compor a Comissão Especial destinada a examinar o Sistema Presidencialista de Governo, em vaga existente.
Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL.
Publlque-se.
Em 22-8-2000. - Michel Temer, Presidente.
Do senhor Deputado Miro Teixeira, Líder do
PDT, nos seguintes termos:
Offcio n1l 265/2000-PDT
Brasflia, 22 de agosto de 2000
Excelentfssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência os Senhores Deputados JOÃO SAMPAIO e
POMPEO DE MATTOS para integrarem, na qualidade de TITULAR e SUPLENTE, respectivamente, a
Comissão Especial destinada a proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição nll 249-A, de
2000, do Senado Federal, que "altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzindo
artigos que criam o Fundo de Combate à Erradicação
da Pobreza".
Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência protestos
de consideração e apreço. - Deputado Miro Teixeira,
Líder do PDT.
Publique-se.
Em 22-8-2000. - Michel Temer, Presidente.
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Do Senhor Deputado Joio Herrmann Neto,
Líder do PPS, nos seguintes termos:
OF ILlD/NI! 294/2000
.
Brasília, 24 de agosto de 2000
Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Em atenção ao OHcio SGM/F nll 637/00, indico a
Vossa Excelência os Deputados CLEMENTINO
COELHO como titular, e REGIS CAVALCANTE como
suplente, para integrarem a Comissão Especial que
analisará a PEC nll 249-A100, que cria o Fundo de
Combate e Erradicação da Pobreza.
Atenciosamente, - Deputado Joio Herrmann
Neto, Líder do PPS.

Publique-se.
Em 22-8-2000. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Cezar Coelho, Presidente
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, nos seguintes termos:
OF. NI! 529-P/2000 - CCJR
Brasrlia, 29 de junho de 2000
Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nll
3.429/97, apreciado por este Órgão Técnico, em 28
de junho do corrente.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração.
- Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

Publlque-se.
Em 22-8-2000. - Michel Temer, Presidente.
OF. NI! 561-P/2000 - CCJR
Brasília, 3 de agosto de 2000
Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nl!
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3.277/97, apreciado por este Órgão Técnico, em 28
de junho do corrente.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presi-

dente.

Publique-se.
Em 22·8·2000.
Presidente.

-

Michel Temer,

OF. NI! 564-P/2000 - CCJR
Brasília,3 de agosto de 2000
Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico
a
Vossa
Excelência,
em
cumprimento ao Art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação por este Órgão Técnico, em 28 de junho
do corrente, do Projeto de Lei nl! 3.528/97.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a
publicação do referido projeto e parecer a ele
oferecido.
Cordialmente,

Ronaldo

Deputado

Cezar

Coelho, Presidente.
Publique-se.
Em 22-8-2000.
Presidente.

-

Michel

Temer,

CF. NI! 565-P/2000 - CCJR
Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Brasília, 3 de agosto de 2000
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nl!
1.858-C/91, apreciado por este Órgão Técnico, em
28 de junho do corrente.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

Publlque-se.
Em 22-8-2000.
Presidente.

-

Michel

Temer,
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Cf. N2 571-P/2000 - CCJR
Brasília, em 07 de agosto de 2000
Excelentrssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
N~sta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as
providências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei n2
4.317/98, apreciado por este Órgão Técnico, em 29
de junho do corrente.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Exclência protestos de elevada estima e distinta
consideração. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho,
Presidente.
Publique-se.
Em 22-8-2000. - Michel Temer,
Presidente
Do
Senhor
Deputado
Enio
Baccl,
Presidente da Comissão de Economia, Indústria
e Comércio, nos seguintes termos:
Ofrcio-Pres n2 254/00
Brasília, 2 de agosto de 2000
Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos
dos artigos 41, IV e 50, 111, "a" do Regimento Interno,
esta Presidência fez a leitura da Mensagem n2
754/00, do Poder Executivo, na reunião da Comissão
do dia 2-8-00.
Ao ensejo, apresento a Vossa Excelência
protestos de apreço e consideração.
Respeitosamente, Deputado Enio Baccl,
Presidente.
Publlque-se.
Em 22-8-2000. - Michel Temer,
Presidente
MENSAGEM N2 1.104, DE 2000
(Do Poder Executivo)
Submete à consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo de
Cooperação Mútua entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República do Peru para Combater o Tráfego de Aeronaves Envolvidas
em Atividades IUcitas Transnaclonals, celebrado em Lima, em 6 de dezembro de
1999.
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(Às Comissões de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional; de Viação e Transportes; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54))
Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no art. 84,
inciso VIII. da Constituição Federal, submeto à
elevada consideração de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição dc Motivos do Senhor
Ministro de Estado interino, das Relações
Exteriores, o texto do Acordo de Cooperação Mútua
entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República do Peru para Combater o
Tráfego de Aeronaves Envolvidas em Atividades
Ilícitas Transnacionais. celebrado em Lima, em 6 de
dezembro de 1999
Brasília, 15 de agosto de 2000. - Fernando
Henrique Card9so.

LEGISLAÇÃO CITADA A - ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS
LEGISLATIVOS CeDI
CONSTITUiÇÃO
DA
REPUBLlCA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TrTULO IV
A Organização dos Poderes
CAPrTULO I
Do Poder Legislativo

Seção 11
Das Atribuições do Congresso Nacional
Art. 49. E da competência exclusiva do Congresso Nacional:
1- resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
11- autorizar o Presidente da República a declarar guerra. a celebrar a paz, a permitir que torças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele
permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar:
CAPITULO 11
Do Poder Executivo
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Seção"

Das Atribuições do Presidente da Repl1bllca
Art. 84 Compete privativamente ao Presidente
da República:
I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;
11 - exercer, com o auxilio dos Ministros de
Estado, a direção superior da administração federal;
111- iniciar o processo legislativo, na forma e nos
casos previstos nesta Constituição;
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as
leis, bem como expedir decretos e regulamentos para
sua fiel execução:
V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente:
VI - dispor sobre a organização e o
funcionamento da administração Federal, na forma
da lei.
VI I - manter relações com Estados estrangeiros
e acreditar seus representantes diplomáticos:
VIII - celebrar tratados, convenções e atos
internacionais, sujeitos a referendo do Congresso
Nacional;
IX - decretar o estado de defesa e o estado de
sítio:
X - decretar e executar a intervenção federal:
XI - remeter mensagem e plano de governo ao
Congresso Nacional por ocasião da abertura da
sessão legislativa, expondo a situação do Pais e
solicitando as providências que julgar necessárias:
XII- conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;

EM Nll 261 IMRE.
Basília, 4 de agosto de 2000
Excelentíssirno Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de elevar à consideração de
Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagàm,
pela qual se encaminha, à apreciação do Congres~o
Nacional, o texto do "Acordo de Cooperação Mútua
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República do Peru para Combater o
Tráfego de Aeronaves Envolvidas em Atividades
Ilícitas Transnacionais·, assinado em Lima, no dia 6
de dezembro de 1999.
2. O referido Acordo tem como objetivo
. estabelecer a cooperação entre as Partes no sentido
. de combater o tráfego de aeronaves supostamente
envolvidas em atividades ilícitas transnacionais,
adentrando ou evoluindo nos respectivos espaços
aéreos nacionais. Nesse sentido, os dois Governos
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comprometem-se a intercambiar informações
relevantes, providenciar treinamento técnico ou
operacional especializado, fornecer equipamentos ou
recursos humanos, além de assistência técnica
mútua. O Ministério da Defesa, especialmente o
Comando da Aeronáutica, participou ativamente das
negociações do Acordo e aprovou seu texto final.
3. Uma vez que é da competência exclusiva do
Congresso Nacional resolver definitivamente sobre
Acordos, nos termos do inciso I do Art. 49 da
Constituição Federal, permito-me submeter o projeto
de Mensagem presidencial, juntamente com cópias
autênticas do referido instrumento, para que Vossa
Excelência, caso esteja de acordo, encaminhe a
matéria à análise do Poder Legislativo.
Respeitosamente, - Luz Felipe de seixas
Corrêa, Ministro de Estado, interino, das Relações
Exteriores
ACORDO DE COOPERACÃO MÚTUA ENTRE O
GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA DO PERU
PARA COMBATER O TRÁFEGO DE AERONAVES
ENVOLVIDAS EM ATIVIDADES IUCITAS
TRANSNACIONAIS
O Governo da República Federativa do Brasil

E
o Governo da República do Peru
(doravante denominados "Partes");
Convencidas que o tráfego de aeronaves
supostamente envolvidas em atividades ilícitas
transnacionais constitui um problema que afeta as
comunidades de ambos países;
Reconhecendo que o enfrentamento deste
problema deve realizar-se por meio de atividades
concertadas e harmônicas;
Interessadas em fomentar a colaboração mútua
nesse sentido.
Acordam o seguinte:
ARTIGO I
1. As Partes Contratantes comprometem-se a
envldar esforços conjuntos para coibir o tráfego de
aeronaves supostamente envolvidas em atividades
ilícitas transnacionais, adentrando ou evoluindo nos
respectivos espaços aéreos nacio'nais. As Partes
intercambiarão as informações relevantes para o
objetivo acima, tendo 'em vista aumentar a eficácia
e ampliar o escopo da cooperação bilateral. Essa
cooperação, que se regerá pelo p~esente Acordo,
poderá compreender as seguintes atividades por
parte de ambos os governos signatários:
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a) intercâmbio de informações de caráter
estratégico-operacional;
b) treinamento técnico ou operacional
especializado;
c) fornecimento de equipamento ou recursos
humanos para serem empregados em programas
especfficos na área mencionada; e

d) mútua assistência técnica;

2. Os recursos materiais, financeiros e humanos necessários à execução de programas especfficos em virtude deste Acordo serão, quando for pertinente e em cada caso, definidos pelas Partes por intermédio de Ajustes Complementares.

ARTIGO 11
1. De acordo com as respectivas legislações
internas, as Partes tomarão as medidas cabfveis
para:
a) controlar o tráfego de aeronaves evoluindo
nos respectivos espaços aéreos nacionais; e
b) intensificar o. intercâmbio de informações e
experiências relacionadas com o policiamento
do espaço aéreo respectivo.
2. As Partes intercambiarão as informações relevantes para os objetivos acima, tendo em vista aumentar a eficácia da cooperação bilateral.

ARTIGO '"

1. As Forças Aéreas das Partes estabelecerão
programas de trabalho cobrindo perfodos de dois
anos, com vistas a implementar o presente Acordo.
2. Os tributos de importação ou taxas aos quais
possam estar sujeitos os materiais e equipamentos
fornecidos no Ambito deste Acordo e como resultado
de sua execução serão de exclusiva responsabilidade
do governo recipiendário, que tomará as medidas
apropriadas para sua liberação.
ARTIGO IV
O Governo brasileiro designa como coordenador
de sua participação na execução do presente Acordo o
Estado-Maior da Aeronáutica e o Governo peruano designa como coordenador de sua participação a ComandAncia General de la Fuerza Aerea dei Peru•.
ARTIGO V
Com vistas a alcançar os objetivos do presente
Acordo e a pedido de uma das Partes, representantes
das Partes reunir-se-ão periodicamente para:
• ) avaliar a eficácia dos programas de ação;
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b) examinar quaisquer questões relativas à
execução do presente Acordo; e
c) apresentar aos seus respectivos Governos as
recomendações consideradas pertinentes para a
melhor execução do presente Acordo.

ARTIGO VI
Todas as atividac'~s decorrentes do presente
Acordo serão desenvolvidas em conformidade com
as leis e regulamentos em vigor em cada uma das
Partes.
ARTIGO VII
1. Cada uma das Partes notificará a outra do
cumprimento das formalidades requeridas pela respectiva legislação interna para que o Acordo entre em
vigor. Este Acordo entrará em vigor na data do recebimento da última dessas notificações.
2. O presente Acordo permanecerá em vigor por
prazo ilimitado, a menos que uma das Partes o denuncie, por via diplomática. A denúncia surtirá efeito
90 (noventa) dias após a data da respectiva notificação. A denúncia do presente Acordo não afetará a validade de quaisquer programas estabelecidos anteriormente, os quais continuarão sendo executados até
o seu término.
Feito em Lima, em 06 de dezembro de 1999, em
dois exemplares originais, nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os textos igualmente autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil, - José Veigas Filho Embaixador.
Pelo Governo da República do Peru - Fernando
Trazegnies Granda Ministro das Relações Exteriores.

Aviso n2 1.342 - C. Civil
Em 15 de agosto de 2000

ASua Excelência o Senhor
.peputado Ubiratan Aguiar, Primeiro Secretário da
pàmara dos Deputados
"Brasília-DF.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
)ExceIentfssirno Senhor Presidente da República relativa ao
texto do Acordo dp Cooperação Mútua entre o Gcwerno da
República Federativa do Brasil e o Governo da República
do Peru paJa combater o tráfego de aeronaves EH"MlIvidas
em atividades iUcitas transnaeionais, celebrado em Urna,
em 6 de dezembro de 1999.
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
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1997, depois de analisar a documentação de
TVR N 172, DE 2000
(Do Poder Executivo)
habilitação e as propostas técnica e de preço pela
MENSAGEM NlI 1.102/00
outorga das entidades proponentes, com observância
da
Lei nll 8.666, de 21 de junho de 1993, e da
Submete à consideração do Conlegislação
específica de radiodifusão, concluiu que a
gresso Nacional o ato constante da PorRádio
Clarim
de Palmas' ltda, obteve a maior
taria n" 284 de 19 de junho de 2000, que
pontuação
do
valor ponderado, nos tennos
outorga permissão à Rádio Clarim de
estabelecidos
pelo
Edital, tomando-se assim a
Palmas Lida., para explorar, pelo prazo
vencedora
da
Concorrência,
conforme ato da mesma
de dez anos, sem direito de exclusividaComissão,
que
homologuei,
havendo
por bem outorgar
de, serviço de radlodifuslo sonora em
a
permissão,
na
forma
da
Portaria
inclusa.
freqüência modulada, na cidade de Para3. Esclareço que, de acordo com o § 3ll do art. 223
curu, Estado do ceará.
da
Constituição,
o ato de outorga somente produzirá
(Às Comissões de Ciência e Tecnoloefeitos
legais
após
deliberação do Congresso Nacional,
gia, Comunicação e Informática; de Constipara onde solicito seja encaminhado o referido ato.
tuição e Justiça e de Redação (Art. 54»
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
Senhores Membros do Congresso Nacional,
de Estado das Comunicações.
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
PORTARIA Ni 284, DE 19 DE junho DE 2000
com o § 311 do art. 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
acompanhada de Exposições de Motivos do Senhor
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do
Ministro de Estado das Comunicações, permissões
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
pelo Decreto n1l 52.795, de 31 de outubro de 1963, com
de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora
a redação que lhe foi dada pelo Decreto nll 1.720, de 28
em freqüência modulada, conforme os seguintes
de novembro de 1995, e tendo em vista o que consta
atos e entidades:
do
Processo Administrativo nll 53650.001435/97,
1 - Portaria nll 284, de 19 de junho de 2000 Concorrência nll 65/97-SFO/MC, resolve:
Rádio Clarim de Palmas Ltda., na cidade
Paracuru-CE;
Art. 111 Outorgar permissão à Rádio
ll
2 - Portaría n 285, de 19 de junho de 2000 Clarim de Palmas Ltda. para explorar, pelo
Rádio São Gonçalo FM Ltda., na cidade São
prazo de dez anos, sem direito de
Gonçalo-CE;
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
3 - Portaria n1l 287, de 20 de junho de 2000em freqüência modulada, na cidade de
W.H.Z. Empresa Jornalística e de Radiodifusão Ltda.,
Paracuru, Estado do Ceará.
na cidade Macau-RN.
Parágrafo único. A permlssao ora
outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro
Brasília, 15 de agosto de 2000. - Fernando
de Telecomunicações, leis subseqüentes,
Henrique Cardoso.
regulamentos e obrigações assumidas pela
EM nll 214IMC
outorgada em suas propostas.
Brasília, 27 de junho de 2000
Art. 211 Este ato somente produlirá
efeitos legais após deliberação do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Congresso Nacional, nos termos do artigo
De conformidade com as atribuições legais e
223, § 32, da Constituição.
regulamentares cometidas a este Ministério,
determinou-se a publicação da Concorrência n"
Art. 3" O contrato de adesão decorren- I
65/97-SFO/MC, com vistas à implantação de uma
te desta permissão deverá ser assinado
dentro de sessenta dias, a contar da data de
estação de radiodifusão sonora em freqüência
publicação da deliberação de que trata o armodulada, na cidade de Paracuru, Estado do
tigo anterior, sob pena de tornar-se nulo, de
Ceará.
pleno direito, o ato de outorga.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional,

criada pela Portaria nll 63, de 5 de fevereiro de 1997,
alterada pela Portaria nll 795, de 17 de dezembro de

Art. 411 Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
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1.340 - C. Civil.
Em 15 de agosto de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasrlía-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 permissão para explorar serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada, constantes das Portarias nll 284 e 285, de 19
de junho de 2000 e 287, de 20 de junho de 2000.
Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
TVR N2 173, DE 2000

(Do Poder Executivo)
MENSAGEM Nll 1.102/00
Submete à consideração do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nll 285, de 19 de junho de 2000, que
outorga permissio à Rádio 810 Gonçalo
FM Ltda., para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de 810
Gonçalo, Estado do Cearão
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54})
Senhores Membros do Congresso Nacional.
Nos termos do art. 49. inciso XII. combinado com
o § 311 do art. 223 da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhada de
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, permissões para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.
serviços de radiodifusão sonora em freqüência
modulada. conforme os seguintes atos e entidades:
1- Portaria n1l 284. de 19 de junho de 2000 - Rádio Clarim de Palmas ltda., na cidade Pl;lracuru-CE:
2 - Portaria nll 285. de 19 de junho de 2000 Rádio São Gonçalo FM ltda., na cidade São Gonçalo-CE;
3 - Portaria n1l 287. de 20 de junho de 2000W.H.Z. Empresa Jornalfstica e de Radiodifusão ltda.,
na cidade Macau-RN
Brasflia, 15 de agosto de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

Brasflia, 27 de junho de 2000
Excelentíssirno Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a publicação da Concorrência nll
65/97-SFOIMC, com vistas à implantação de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de São Gonçalo do Amarante, Estado
do Ceará.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria nll 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada pela Portaria nll 795, de 17 de dezembro de 1997,
depois de analisar a documentação de habilitação e as
propostas técnica e de preço pela outorga das entidades proponentes, com observância da Lei nll 8.666, de
21 de junho de 1993, e da legislação específica de radiodifusão, concluiu que a Rádio São Gonçalo FM Ltda.,
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, 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 § 3ll 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 NIl285, DE 19 DE JUNHO DE 2000

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 nll52.795, de 31 de outubro de 1963, com
a redação que lhe foi dada pelo Decreto nll 1.720, de 28
de novembro de 1995, e tendo em vista o que consta do
Processo Administrativo nll 53650.001477197, Concorrência nll65/97-SFO/MC, resolve:
Art. 111 Outorgar permissão à Rádio São Gonçalo FM Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de São
Gonçalo, Estado do Ceará.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas prç>postas.
Art.2 11 Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 311, da Constituição.
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Art. 311 O contrato de adesão decorrente desta
1 - Portaria n11 284. de 19 de junho de 2000 - Rápermissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dio Clarim de Palmas Ltda.., na cidade Paracuru-CE;
dias, a contar da data de publicação da deliberação
2 - Portaria nl! 285, de 19 de junho de 2000 de que trata o artigo anterior, sob pena de tomar-se
Rádio São Gonçalo FM Ltda... na cidade São Gonçanulo, de pleno direito, o ato de outorga.
lo-CE;
Art.41! Esta Portaria entra em vigor na data de
3 - Portaria nl! 28!',de 20 de ju~h~ de~2000sua publicação~ _ Pimenta da V,iga.
W.H:Z. Empresa Jornallstlca e de Radlodlfusao Ltda.na cidade Macau-RN
Aviso nl! 1.340- C. Civil
Brasília, 15 de agosto de 2000 - Fernando
Em 15 de agosto de 2000
Henrique Cardoso.
Agosto de 2000

Brasília, 27 de junho de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubi~atan Aguiar,
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 permissão para explorar serviços de radiodifusão sonora em freqOência
modulada, constantes das Portarias nl! 284 e 285,
de 19 de junho de 2000 e 287, de 20 de junho de
2000.
Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
TVR N2 174, DE 2000
(DO PODFR EXECUTIVO)
MENSAGEM N2 1.102f00
Submete à consideração do Congresso Nacional o ato constante da Portaria n2
287, de 20 de junho de 2000, que outorga
permissão à WHZ Empresa Jornalística e
de Radiodifusão Ltda.., para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Macau,
Estado do Rio Grande do Norte.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (Art.. 54))
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII. combinado
com o § 31! do artigo 223. da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhada de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, permissões para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada, conforme os seguintes atos e entidades:

EM n1!216/MC
Brasília, 27 de junho de 2000.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a
publicação da Concorrência nl! 78/97-SFO/MC, com vistas à implantação de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Macau, Estado
do Rio Grande do Norte.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria n2 63, de 5 de fevereiro de 1997, atterada pela Portaria nl! 795, de 17 de dezembro de'
1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
nl! 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação especifica de radiodifusão, concluiu que a W.H.Z.
Empresa Jornalística e de Radiodifusão Lida. obteve
a maior pontuação do valor ponderado, nos termos
estabelecidos pelo Edital, 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 § 32 do ad.
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 NlI 287, DE 20 JUNHO DE 2000.
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 nQ 52.795,
de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto nQ 1.720, de 28 de novembro _de
1995, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nl! 53780.000171/97, Concorrência nl!
78/97-SFO/MC, resolve:
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12 Outorgar permissão á W.H.Z. Empresa Jor-

Art,
nalística e de Radiodifusão Ltda.. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci.
.
dade de Macau, Estado do RIo Grande do Norte.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.

• Agosto de 2000

Art,2 2

Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 32 , da Constituição. ,
:Art.:32 O contrato de adesão decorrente desta
permlssao 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. 42 Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga
o
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tos poderão ser reeleitos para um único período subseqüente."
Art. 2 2 Esta Emenda constitucional entra em vi
q

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
na qual submete à apreciação do Congresso Nacional os atos que outorgam permissão para explorar serviços de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, constantes das Portarias n2 284 e 285,
de 19 de junho de 2000 e 287, de 20 de junho de
2000.
Atenciosatnente, Pedro Parente, Chefe da
Casa Civl da Presidêncida da República

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

NQ 279, DE 2000 .
(Do Sr. José Múcio Monteiro e Outros)

Dá nova redação ao § 5" do art. 14
da Constituição Federal.
(Apense-Se À Proposta de Emenda à

Constituição n2 119, de 1999)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:
Art. 1!2 O § 52 do art. 14 passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 14. (...)

§ 52 O Presidente da República, os
Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos de municípios com mais de
duzentos mil eleitores e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos manda-

gor na data de sua publicação.

Justificação
A proposta de Emenda à Constituição que ora
apresentamos modifica o § 52 do art. 14 para limitar a
reeleicão de Prefeito apenas para municípios com
mais de duzentos eleitores.
Apesar de sermos favoráveis à manutenção
do instituto da reeleição para os cargos de Presidente da República, Governadores de Estado e do
Distrito Federal e Prefeitos de municípios com mais
de duzentos mil eleitores, não podemos aceitar a
reeleição para o cargo executivo dos demais municípios.

É inegável que no interior do Brasil, principalmente nos municípios menores, é comum a
existência de oligarquias que tendem a se perpetuar no poder. A reeleição, além de reforçar esta
prática, incentiva o uso da máquina governamental e o abuso do poder econômico por parte daqueles que já detém o cargo e querem se reeleger
Ademais, se o uso da máquina pública na reeleição éinibido no âmbito federal e estadual por intermédio da fiscalização da imprensa e dos demais
seguimentos da sociedade, nos municipios menores a situação é diferente. A imprensa local nem
sempre é isenta e a população muitas vezes teme
represálias.
Para agravar esta situação, o próprio Presidente do TSE já afirmou que a justiça eleitoral não
tem condições de garantir a lisura dos pleitos municipais que se avizinham.
Isto posto, pelo bem do regime democrático no
Pais, com a garantia de eleições livres, contamos
com o apoio dos ilustres Pares para a aprovação
desta Proposta de Emenda à Constituição.
Sala das Sessões, em 9 de agosto de 2000.
Deputado José Múcio Monteiro.
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1

Assinaturas Confirmada
1 ABELARDO LUPION
2 ADÂOPRETTO
3 AGNaO QUEIROZ

PCdoB

ALBERTO MouRAO
ALCESTE ALMEIDA
6 ALceu COlLARES
7 ANIBAL GOMES
8 ANTONIO CARlOS PANNUNZIO
9 ANTONIO DO VALLE
10 ANTONIO JOS~ MOTA
11 ARACELY DE PAULA
12 ARNON BEZERRA
13 ATILALlNS
14 AYRTONXER~

PMDB
PDT
PMDB
PSDB
PMDB
PMDB
PFL
PSDa
PFL
PPS

15 BABA

PT

16 BISPO RODRIGUES

PL

4
5

17 BONIFÁCIO DE ANDRADA
18 CARlITO MERSS
19 CARLOS BATATA
20 CARLOS SANTANA
21 CELCITA PINHEIRO
22 CEZAR SCHIRMER
23 CHICO DA PRINCESA
24 CIRO NOGUEIRA
25 CLEUSER CARNEIRO
26 CLOVIS VOLPI
27 CONFÚCIO MOURA

PFL

PR

PT

RS
DF
SP
RR
RS
CE
SP
MG
eE

PMDB

MG

CE

AM
RJ
PA
RJ

PSOB

MG

PT

se
PE
RJ

PSDB
PT

PFL
PMDB
PSDS
PFL
PFL
PSDB
PMDB
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RS
PR
PI
MO

SP
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PMOB
PSDB
COSTA FERREIRA
PFL
CUNHA BUENO
PPB
CUSTOOIO MATTOS
PSDB
DAMIÃO FElICIANO
PMOB
PMDB
DARClslO PEROND'
DELFIM NETTO
PPB
OILCEU SPERAFICO
PPB
OrNO FERNANDES
PSOB
OJALMAPAES
PSB
DR. BENEDITO DIAS
PPB
OR. HELENO
PSOB
PTB
OUILlO PISANESCHI
EBERSILVA
EDISON ANDRINO
PMDB
PSB
EDUARDO CAMPOS
EDUARDO PAES
PTB
PPB
ELlSEU MOURA
ELlSEU RESENDE
PFL
ENIOBACCI
PT
ESTHER GROSSI
PPB
EURICO MIRANDA
POT
EURlpEDES MIRANDA
PSB
EVANDRO MILHOMEN
PFL
EXPEDITO JÚNIOR
PMOB
FERNANDO DINIZ
PV
FERNANDO GABEIRA
PTB
FERNANDO GONÇALVES
PT
FERNANDO MARRONI
PFL
FRANCISCO GARCIA
PFL
FRANCISCO RODRIGUES
PMOB
GASTA0 VIEIRA
PMOB
GEDDEL VIEIRA LIMA
PT
GERALDO MAGELA
PT
GERALDO SIMOES
PMOB
GESSIVALOO ISAIAS
PSB
GONZAGA PATRIOTA
PCdoB
HAROLDO LIMA
PSOB
HElENILDO RIBEIRO
PMOB
HENRIQUE EDUARDO ALVES
PPB
HERCULANO ANGHINElTI
PT
IARA BERNARDI
PPB
IBER~ FERREIRA
PPB
IBRAHIM ABI-ACKEL
PMOB
IÉOIOROSA
PFL
ILDEFONÇO CORDEIRO
PSOB
INALOO LEITÃO

28 CORIOLANO SALES
29 CORONEL GARCIA
30

31
32
33
34

35
36
37
38

39
40

41
42
43
44

45
46

47
48

49
50

51
52
53

54
55
66

57
58

59
60

61
62
63
64

65
66
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68
69
70
71
72
73

74
15
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BA
RJ
MA
SP
MG

PB
RS
SP
PR
RJ
PE

AP
RJ
SP
RJ

SC
PE
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MA
MG
RS
RS
RJ
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AP
RO
MG
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MA
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BA
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76
77
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79
80

61
82

83
84
85
86

87
88
89
90

91
92
93
94
95
96

JAIME MARTINS
JAIR BOLSONARO
JAIR MENEGUELLI

JOÃO CAlDAS
JOAOCOSER
JOÃO FASSARELLA
JoAO MAGALHAEs
JOÃO MENDES
JOÃO PIZZOLArrl
JOÃO RIBEIRO
JoAo SAMPAIO
JOÃO TOTA
JOEL DE HOLLANDA
JORGE KHOURY
JOS~ ALEKSANDRO
JOS~BORBA
JOS~ CARLOS VIEIRA

JOS~ INDIO
JOS~ L1NHARES
JOS~ MILITÃO

JOSe MÚCIO MONTEIRO

97 José RONALDO
98

99
-,100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

119
120
121
122
123

JÚLIO DELGADO
JUQUINHA
JURANDIL JUAREZ
JUTAHY JUNIOR
LAEL VARELLA
LAlRE ROSADO
LAVOISIER MAIA
LÉO ALCÂNTARA
LINCOLN PORTELA
LUIS BARBOSA
LUIS CARLOS HEINZE
LUIZ séRGIO
MAGNOMALTA
MARCIO MATOS
MARCONDES GADELHA
MARCOS DE JESUS
MATTOS NASCIMENTO
MEDEIROS
MENDES RIBEIRO FILHO
MILTON MeNTI
NELSON MARCHEZAN
NELSON MEURER
NILSON MOURÃO
NILTON CAPIXABA
NORBERTO TEIXEIRA
OLIVEIRA FILHO

PFL
ppa
PT
PL

PT
PT
PMDB
PMDB
ppe
PFL
PDT

PPB
PFL
PFL
PSL
PMOB
PFL
PMOB
PPB
PSOB
PFL

PFL

Agosto de 2000

MG
RJ

SP
AL
ES
MG
MG

RJ
se
TO
RJ
Ae
PE
BA
Ae

PR
se

SP

ce
MG
PE
BA

PMDB
PSDB
PMDB

MG

PSDa

BA
MG
RN
RN
CE

PFL
PMDB
PFL
PSDB
PSL
PFL
PPB

PT
PTB
S.PART.
PFL
PSDB
PST
PFL
PMDB
PMDB
PSDS
PPS
PT
PTB
PMOB
PSDS

GO
AP

MG

RR
·RS
RJ
ES
PR
PB
PE
RJ
SP
RS

SP
RS
PR
AC
RO
GO
PR

Agosto de 2000 •

124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
131
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
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PMOB
OSMÂNIO PEREIRA
PMDB
OSMAR SERRAGUO
PTB
OSVALOO SOBRINHO
PT
PADRE ROQUE
PFL
PAES LANDIM
PSDB
PAULO FEIJO
PL
PAULO JOSÉ GOUV~
PSOB
PAULO KOBAYASHI
PMDB
PAULO LIMA
PT
PAULO PAIM
PSDB
PEDRO CANEDO
PT
PEDRO CELSO
por
POMPEO DE MATTOS
PPS
REGIS CAVALCANTE
PMDB
RENATO VIANNA
PTB
RENILDO LEAL
PPB
RICARDO BARROS
PT
RICARDO BERZOINI
PMDB
RICARDO IZAR
PL
ROBÉRIO ARAÚJO
PHS
ROBERTO ARGENTA
PFL
ROBERTO BRANT
PTB
RODRIGO MAIA
PPB
ROMEL ANIZIO
PSDB
ROMEU QUEIROZ
PSOB
ROMMEL FEIJO
PFL
RONALOO VASCONCELLOS
PFL
RUBEM MEDINA
PPS
RUBENS FURLAN
PSDB
SAMPAIO DÓRIA
PMOB
SARAIVA FELIPE
PSOS
SAULO PEDROSA
PSOS
SEBASTIÃO MADEIRA
PDT
SERAFIM VENZON
PFL
SÉRGIO BARCELLOS
PSOS
SÉRGIO CARVALHO
PSDB
SÉRGIO REIS
PMDB
SILAS BRASILEIRO
PMOB
UDSON BANDEIRA
PFL
URSICINO QUEIROZ
PT
VALOECI OLIVEIRA
PFl
VILMAR ROCHA
PT
VIRGIUO GUIMARÃES
PSOB
VITTORIÔ MEDIOU
PPB
WAGNER SALUSTIANO
PMOB
WALDIR SCHMIDT
PFLWERNER WANDERER
PFL
WILSON BRAGA
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MG
PR

MT
PR
PI
RJ

RS
SP
SP

RS
GO
DF

RS
AL
SC
PA
PR
SP
SP

RR
RS
MG

RJ
MG

MG
CE

MG
RJ
SP
SP

MG
BA
MA
SC

AP
RO
SE

MG
TO
BA

RS
GO

MG
MG
SP

RS
PR
PB
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PSDB
PFL

PA

MG

Assinaturas que Não Conferem
1
2
3
4
5

ANTONIO CARLOS KONDER REIS
CARLOS DUNGA
FÉLIX MENDONÇA
OSCAR ANDRADE
WANDERLEY MARTINS

PFL
PMOB
PTB
PFL
PDT

SC
PB
BA
RO
RJ

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
1
2
3
4

ADEMIR LUCAS
ALMEIDA DE JESUS
CAIO RIELA
CARLOS MELLES

PSDB
PL
PTB
PFL

5

DARCI COELHO

PFL

6
7
8
9

ENIVALDO RIBEIRO
FRANCISCO SILVA
LUIZ RIBEIRO
RAIMUNDO COLOMBO

PPB
PST
PSOB
PFL

MG
CE
RS
MG
TO
PB
RJ
RJ

se
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Assinaturas Repetidas
1 ALMEIDA DE JESUS
2 ANTONIO DO VALLE
3

ATlLALlNS

4 BISPO RODRIGUES
5 BONIFAclO DE ANDRADA
6

CELCITA PINHEIRO

7 CEZAR SCHIRMER
8

9
10

11
12
13

14
15
16
17

18
19

20

21
22
23

24
25
26

27
28
29

30
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40
41

42
43
44
45
46

47
48
49
60

51

CIRO NOGUEIRA
CiRO NOGUEIRA
CLEUBER CARNEIRO
CUSTÓDIO MATTOS
ELlSEU MOURA
ENIOSACC'
FERNANDO GABEIRA
GASTA0 VIEIRA
GESSIVALDO lSAIAS
IBRAHIM ABI-ACKEL
INALDO LEITAO
JAIR BOLSONARO
JAIR MENEGUELLI
JOAOCALDAS
JOAOCALDAS
JOAOCOSER
JOAO FASSAREUA
JOEL DE HOLLANDA
JOSé MÚCIO MONTEIRO
José RONALDO
lINCOLN PORTELA
LUIS CARLOS HEINZE
LUIZ SÉRGIO
MARCONDES GADELHA
MATTOS NASCIMENTO
MEDEIROS
NELSON MEURER
NELSON MEURER
NILTON CAPIXABA
NILTON CAPIXABA
NORBERTO TEIXEIRA
OLIVEIRA FILHO
REGIS CAVALCANTE
RICARDO IZAR
RUBENS FURLAN
RUBENS FURLAN
SARAIVA FELIPE
SAULO PEDROSA
SERAFIM VENZON
SÉRGIO CARVALHO
SÉRGIO CARVALHO
SILAS BRASILEtRO
SILAS BRASILEIRO
zEZÉ PERREUA

PL
PMDB
PFL
PL
PSDB
PFL
PMDB
PFL
PFL
PFL
PSDB
PPB
POT
PV
PMDB
PMDB
PPB
PSDB
PPB

PT
PL
PL
PT

PT
PFL
PFL
PFL
PSL
PPB
PT
PFL
PST
PFL
PPB
PPB
PT8
PTB
PMDB
PSDB
PPS
PMDB
PPS
PPS
PMDB
PSDB
PDT
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PFL

CE
MG
AM

RJ
MG
MT
RS
PI
PI
MG
MG
MA
RS
RJ

MA
Pl
MG
PB
RJ

SP
AL
AL
ES
MG
PE
PE
BA
MG
RS
Rol
PB
RJ
SP
PR
PR
RO
RO
GO
PR

AL
SP
SP
SP
MG
BA

se

RO
RO
MG
MG

MG
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Oficio n. o 178 12000
Brasília, 17 de agosto-de 2000.

Senhor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituição do Sr. Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO E OUTROS, que
"Dá nova redaçio ao § 50 do art. 14 da Conatitulçlo Federal", contém
número suficiente de signatários, constando a referida proposição de:

173 assinaturas confirmadas;
5 assinaturas nAo confirmadas;
9 deputados licenciados;
51 assinaturas repetidas;
Oassinatura i1egivel;
Oassinatura retirada.

Atenciosamente,
-

y'- .
'-

-'

- - . / ;'

J --; / '

~:::';.t';'
,,- {.. '-" (
,t:.
1./

('

/

' .. "". k

(

./

"/

-_

CLAUDIA NEVES C. DE SOUZA
Chefe'

A Sua Senhoria o Senhor

Or. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

~
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLAnvOS-CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
,

lo' •••••

lo"

TÍ11JLon
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO IV
DOS DIREITOS pOLíTICOS

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e
pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos tennos da lei,
mediante:
I - plebiscito;
·/nciso I regulamentado pela Lei n° 9. 709. de 18/11 '1998.

11 - referendo;
• Inciso II regulamentado pela Lei nO 9. 709, de 18111/1998.

IH - iniciativa popular.
• Inciso 111 regulamentado pela Lei nO 9. 709. de 18 JJ 1998.

§ 10 O alistamento eleitoral e o voto são:
I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;
11 - facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
§ 20 Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante
o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.
§ 30 São condições de elegibilidade, na fonna da lei:
I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos politicos;
UI - o alistamento eleitoral;
IV - o domicilio eleitoral na circWlscríção;
V - a filiação partidária;
• Regulamentado pela Lei n° 9.096. de 19:09·1995.

VI • a idade mínima de:

44S18 Quarta-feira 23

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTAnOS

Agosto de 2000

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da
República e Senador;
b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do
Distrito Federal;
c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou
Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;
d) dezoito anos para Vereador.
§ 4° São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
§ 5° O Presidente da República, os Governadores de Estado e do
Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no
curso dos mandatos poderio ser reeleitos para um único período
subseqüente.
• § jO com redaç60 dada pela Emenda Constitucional nO 16 de 04/06/1997.

§ 6° Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República,
os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem
renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.
§ 7' São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge
e os parentes consangüineos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do
Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito
Federal, de Prefeito ou de quem os luga substituido dentro dos seis meses
anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à
reeleição.
§ 8° O militar alistável é elegfvel, atendidas as seguintes condições:
I - se contar menos de dez anos de serviço, dever4 afastar-se da
atividade;
II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela
autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da
diplomação, para a inatividade.
§ 90 Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade
e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a
moralidade para o exercfcio' do ~4ato, considerada a vida pregressa do
candidato, e a nonnalidade e legitimidàde das eleições cot\tra a influência do
poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na

administração direta ou indireta.
• § 9° com redaçao dada pela Emenda. Constitucional de Revisão n° 4. de
07/06 '1994 (DOU de 09/06 11994, em vigor na data da publicação).

§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a J~tiça
Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação
com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.
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§ 11. A açIo de impugnação de mandato tramitará em segredo de

justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta
má-fé.

.............................................................................................................................
TíTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
CAPíTuLO I
00 PODER LEGISLATNO

............................................................................................................................
SEÇÃOvm
00 PROCESSO LEGISLATNO
SUBSEçÃon
DA EMENDA A CONSTITUIÇÃO
Art. 60. A Constituiçlo poderá ser emendada mediante proposta:
. I - de Wl1 terço, no mínimo, dos membros da camara dos Deputados
ou do Senado Federal;
11 - do Presidente da República;
In - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades
da FederaçIo, manifestando-se, cada uma 'delas, pela maioria relativa de seus
membros.
§ 1° A Constituiçlo nJo poderá ser emendada na vigência de
intervençlo federal. de estado de defesa ou de estado de sitio.
§ 2° A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos,
tras quintos, dos votos dos respeçtivos membros.
§ 3°' A emenda à Constituiçlo será promulgada pelas Mesas da
CAmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de
ardmn.
'
§ 4° NIo será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente
a abolir:
I - a fonna federativa de Estado;
11- o voto direto, secreto, universal periódico;
III - a separaçlo dos Poderes;
IV - os direitos e garantias indivi~s.

e

§ 5° A matéria constante,~ proposta de emenda rejeitada ou havida
por prejudicada nIo pode ser objetO de nova proposta na mesma sessão
legislativa.

..........................................................,•................................................................
.

,
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NIl280, DE 2000
(Do Sr. Antônio Palocci e Outros)

Dá nova redaçio ao artigo 144 da
Constituição Federal.
(Apense-Se à Proposta de Emenda à
Constituição n" 218, de 1995).
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. I" Dê-se ao parágrafo
seguinte redação.

6" do artigo 144 a

"§ 611 As policias militares e corpo de
bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios, ressalvada a hipótese dos parágrafos 9ll e 10, do artigo 144 da Constituição
Federal.

Art. 211 Acrescente-se os parágrafos 911 e 10 ao
artigo 144 da Constituição Federal, com a seguinte
redação:
..
"Art. 144

§ 9ll Nos municípios com mais de duzentos mil
habitantes as polícias civil e militar poderão, na forma
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de lei municipal, estar subordinadas ao prefeito munIcipal.

§ 10. A Lei municipal, referida no parágrafo
anterior deverá prever, obrigatoriamente, a criação do Conselho Municipal de Segurança Pública.

Justificação

A efetivação de uma política de segurança que
atenda ao cidadão tem encontrado dificuldades para
ser implementada. Uma das razões para isso é que
a Constituição de 1988, apesar de representar um
avanço na descentralização administrativa para várias polrticas públicas, notadamente as de saúde e
educação, não considerou a tendência mundial de
metropolização e municipalização da segurança pública.
Nossa proposta de emenda constitucional,
para qual solicitamos o apoio de nossos pares,
intenta efetivar a municipalização da segurança
pública. Não se trata de criar novas forças de
segurança
municipais,
possibilidade
já
consagrada na Constituição, mas de propiciar que
municípios possam firmar convênios com Estados
e assumam os deveres para com a segurança
pública dos cidadãos. Por esse instrumento as
polícias civil e militar ficariam subordinadas aos
Prefeitos e aos Conselhos Municipais de
Segurança Pública.
Sala das Sessões, 10 de agosto de 2000. Deputado Antonio Palocci.
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Conferência de Assinaturas

16108/00 15:47:21

Página: 001

Tipo da PropOllçlo:

PEC

Autor da PropOIlçlo: ANTONIO PALOCCI E OUTROS

Data de Apresentaçlo: 10/0S/00
Ementa:
Dá nova redaçlo ao artigo 144 da Constituiçlo Federal.
Possui Assinatura Suficientes: SIM
Totais de Aufnaturu:

Conflnnadas
NIo Conferem
LIcencIados
Repetidas
llegfvela
Retk'8das

I

174
012
003
027
000
000

Assinaturas Confirmadas
1 ABELARDO LUPION
2 ADÃOPRETTO
3

4.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
18
17
18
19
20
21
22

23
24
.25
28
27

ADELSON RIBEIRO
AIRTONDIPP
ALBÉRICO CORDEIRO
ALBaRICO FILHO
ALDO REBELO
ALEX CANZIANI
ALVARO GAUDENCIO NETO
ANTONIO 00 VALLE
ANTONIO JOSa MOTA
ANTONIO PALOCCI
ARLINDO CHINAGLIA
ARMANDO MONTEIRO
ARNON BEZERRA
AVENZOAR ARRUDA
AYRTONXER~

BABA
BISPO RODRIGUES
BONIFÁCIO DE ANDRADA
CARLITO MERSS
CARLOS SANTANA
CELCITA PINHEIRO
CELSO RUSSOMANNO
CHICO DA PRINCESA
CIRO NOGUEIRA
CONFÚCIO MOURA

PFL
PT
PSC

por

PTB
PUDB
PCdoB
PSDB
PFL
PMDB
PMDB
PT
PT
PMDB
PSDB
PT
PPS
PT
PL
PSDB

PT
PT
PFL
PPB
PSDB
PFL
PMDB

PR
RS
SE
RS
AL

MA
SP
PR
PB
MG
CE
SP
SP
PE
CE
PB
RJ
PA
RJ
MG
SC
RJ
MT
SP
PR
PI
RO
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28
29

30

31
32

33
34

35
38

37
38

39
40

41
42
43

44
45
46

47
48
49
50

51
52

53
54
55
56

57
58
59
80

61
62
63

64
65
86
67

68
69

70
71
72

73
74
75

CORAUCI SOBRINHO
COSTA FERREIRA
DAMIÃO FELICIANO
DINO FERNANDES
DOMICIANO CABRAL
DR. EVILÁSIO
DR.HáIO
DR.ROSINHA
DUILIO PISANESCHI
EOINHO ARAÚJO
EDUARDO BARBOSA
EDUARDO CAMPOS
EDUARDO PAES
ELISEU MOURA
ELISEU RESENDE
ENIOBACCI
EwAclO SIMOES
EULER RIBEIRO
EUR(PEOES MIRANDA
EXPEDITO JÚNIOR
FERNANDO CORWA
FERNANDO DINIZ
FERNANDO FERRO
FERNANDO MARRONI
FERNANDO ZUPPO
FElTER JÚNIOR
FLÁVlOARNS
FRANCISCO RODRIGUES
GASTÃO VIEIRA
GERALDO SIMOES
GESSIVALDO ISAlAS
GIVALDO CARIMBA0
GLYCON TERRA PINTO
HAROLDO LIMA
HENRIQUE EDUARDO ALVES
IARA BERNARDI
IN/ld..DO LEITÃO
JAIR MENEGUELLI
JAQUES WAGNER
JOÃoeOLAço
JOÃO COSER
JOAo FASSARELLA
JOÃO GRANDÃO
JOÃO HENRIQUE
JOAOPAULO
JOÃO SAMPAIO
JOÁOTOTA
JOEL DE HOLLANDA

PFL
PFL
PMDB
PSDB
PMDB
PSB
PDT

PT
PTB
PPS
PSDB
PSB
PTB
PPB
PFL
PDT
PL
PFL
PDT
PFL
POT
PMDB
PT
PT

POT
PPB
PSOB
PFL
PMDB
PT
PMDB
PSB
PMOB
PCdo8
PMDB
PT

PSOB

PT
PT
PMDB
PT
PT

PT
PMDB
PT
PDT
PPB
PFL
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SP
MA

PB

RJ
PB

-sPSP
PR
SP
SP
MG
PE
RJ
MA
MG

RS
BA
AM

RO
RO
se
MG
PE
RS
sp
RS
PR
RR

MA
BA
PI
/Id..
MG

BA
RN
SP
PB
SP
BA

PE
ES
MG
MS
PI
SP

RJ
AC
PE
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76 JONIVAL LUCAS JUNIOR
n JORGE KHOURY
78 JORGE PINHEIRO
79 JORGE TADEU MUDALEN
80 JOSÉ AlEKSANDRO
81 JOSÉ ANTONIO ALMEIDA
82 JOS~ BORBA
83 JOS~ CARLOS ELIAS
84 JOS~ CARLOS VIEIRA
85 JOSÉ CHAVES
86 JOS~ DIRCEU
87 JOSÉ EGYDIO
88 JOS~ GENOfNO
89 JOS~ fNDIO
90 JOS~ MACHADO
91 JOS~ MILITÃO
92 JOSÉ PIMENTEL
93 JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
94 JOVAIR ARANTES
95 JÚLIO DELGADO
96 JÚLIO REDECKER
97 LAlRE ROSADO
98 L1NCOLN PORTELA
99 LUCI CHOINACKI
100 LUCIANO BIVAR
101 LUIS CARLOS HEINZE
102 LUIZ MAINARDI
103 MARCELO BARBIERl
104 MARCELO DÉDA
105 MÁRCIO BITTAR
106 MARCIO FORTES
107 MARIA DO CARMO LARA
108 MARIO ASSAD JÚNIOR
109 MÁRIO DE OLIVEIRA
110 MARIO NEGROMONTE
111 MAURO BENEVIDES
112 MENDES RIBEIRO FILHO
113 MILTON TEMER
114 MOACIR MICHELETTO
115 MURILO DOMINGOS
116 MUSSA DEMES
117 NAIR XAVIER LOBO
118 NELSON MARCHEZAN
119 NELSON MARQUEZELlI
120 NELSON MEURER
121 NELSON PELLEGRINO
122 NELSON PROENÇA
123 NILMÁRIO MIRANDA

PFL
PFL
PMDB
PMDB
PSL
PSB
PMDB

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

PPB
PMDB
PSL
PT
PSL
PPB
PT
PMDB
PT

PPS
PSDS
PT
PFL

PMOB
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BA

BA
DF
SP
AC
MA

PR
ES
SC
PE
SP
RJ
SP
SP
SP
MG
CE
SP
GO
MG
RS

RN
MG
SC
PE
RS

RS
SP
SE
AC
RJ
MG
MG
MG

PSDB

BA

PMOB

CE
RS
RJ
PR

PMDB
PT
PMDB

PTB

MT

PFL

PI
GO
RS

PMOB
PSDB
PTB
PPB
PT
PMDB
PT

SP
PR
BA

RS
MG
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124
125
126
127
128
129
130

131
132
133

134
135
136

137
138
139

140
141
142

143
144
145
146

147
148
149
150
151
152

153
154
155
156

157
158
159

160
161
162

163
164
165
166
167

168
169
170
171
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NILSON MouRAo
PT
NILSON PINTO
PSDB
OLIMPIO PIRES
PDT
osMANIO PEREIRA
PMDB
OSVALDO REIS
PMDB
PADRE ROQUE
PT
PAULO_BALTAZAR
PSB
PAULO BRAGA
PFL
PAULO FEIJ6
PSDB
PAULO JOSI: GOUV~
PL
PAULO KOBAYASHI
PSDS
PAULO LIMA
PMDB
PAULO ROCHA
PT
PEDRO CHAVES
PMDB
PHILEMON RODRIGUES
PL
PINHEIRO LANDIM
PMDB
POMPEO DE MATTOS
PDT
RAIMUNDO GOMES DE MATOS
PSDB
RAIMUNDO SANTOS
PFL
REGIS CAVALCANTE
PPS
REMI TRINTA
PST
RENATOVIANNA
PMDB
RENILDO LEAL
PTB
RICARDO IZAR
PMDB
,ROBÉRIO ARAÚJO
Pl
ROBERTO ARGENTA
PHS
ROBERTO JEFFERSON
PTB
ROGI:RIO SILVA
PFL
RONALDO VASCONCEUOS
PFL
RUBEM MEDINA
PFL
RUBENS BUENO
PPS
RUBENS FURLAN
PPS
SALoMAo CRUZ
PPB
SANTOS FILHO
PFL
SEBASTIÃO MADEIRA
PSDS
SERAFIM VENZON
PDT
SÉRGIO SARCEUOS
PFL
SÉRGIO CARVALHO
PSDS
SILAS CÂMARA
PTB
URSICINO QUEIROZ
PFL
VILMAR ROCHA
PFL
VIVALDO BARBOSA
POT
WAGNER SALUSTIANO
PPB
WALDIR PIRES
PT
WALDIR SCHMIDT
PMDB
WALDOMIRO FIORAVANTE
PT
WALFR'"')O MARES GUIA
PTB
WALTE.... PINHEIRO
PT
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AC
PA
MG
MG
TO
PR
RJ
BA
RJ
RS
SP
SP
PA
GO
MG
CE
RS
CE
PA
AL
MA

se

PA
SP
RR
RS
RJ

MT
MG
RJ
PR
SP

RR
PR
MA
SC

AP
RO

AM
BA
GO
RJ
SP
BA
RS
RS
MG
BA
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172 WELLINGTON DIAS
173 ZAlRE REZENDE
174 zezé PERRELLA

PT
PMDB
PFL

PI
MG
MG

Assinaturas que Nlo Conferem
B.sA
CARLOS DUNGA
EUNlclO OLIVEIRA
FERNANDO GABEIRA
5 GUSTAVO FRUET
6 JOAOCALDAS
7 JURANDIL JUAREZ
8 LUIZ SÉRGIO
9 NELSONTRAD
10 NILTON CAPIXABA
11 PAES LANDIM
12 PEDRO FERNANDES
1
2
3
4

PSDB
PMDB
PMDB
PV
PMDB
PL
PMDB
PT
PTB
PTB
PFL
PFL

PI
PBCE

RJ
PR
AL

AP
RJ
MS
RO
PI

MA

Assinaturas de Deputados(as) Lleenelados(as)
1
2
3

ANTONIO JOAQUIM
NEIVA MOREIRA
RAINEL BARBOSA

PSDB
PDT
PMDB

MT

MA
TO

Assinaturas Repetidas
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23

24
25
26
27

ANTONIO DO VALLE
ANTONIO DO VALLE
AYRTON XERl:Z
BONIFÁCIO DE ANDRADA
CARLOS SANTANA
CIRO NOGUEIRA
DAMIAo FELICIANO
DUILIO PISANESCHI
ENJOSACCI
FERNANDO ZUPPO
FLAVIOARNS
JoAOCOLAÇO
JORGE PINHEIRO
JOSÉ ALEKSANDRO
JOSé MILITA0
LAlRE ROSADO
LINCOLN PORTELA
MUSSADEMES
PADRE ROOUE
PAES LANDIM
PAULO JOSÉ GouveA
RAIMUNDb SANTOS
REMI TRINTA
RICARDO IZAR
SALOMÃO CRUZ
SÉRGIO BARCELLOS
WALDIR SCHMIDT

PMDB
PMDB
PPS
PSDB
PT
PFL
PMDB
PTB
PDT
PDT
PSOB
PMDB
PMDB
PSL
PSDB
·PMDB
PSL
PFL

PT
PFL
PL
PFL
PST
PMDB
PPB
PFL
PMDB

MG
MG
RJ
MG

RJ
PI
PB
SP
RS
SP
PR
PE
DF
AC
MG

RN
MG
PI
PR
PI
RS
PA
MA

SP
RR

AP
RS
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Seção de Registro e Controle e de Análise de
Proposições
Cfrcio n 177I2000
Q

Brasilia, 16 de agosto de 2000
A Sua Excelência
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta
Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de
Emenda àConstituição do Sr. Deputado ANTONIO
PALOCCI E OUTROS, que "Dá nova redação ao artigo 144 da Constituição Federal", contém número suficiente de signatários, constando a referida proposição de:
174 assinaturas confirmadas;
012 assinaturas não confirmadas;
003 deputados licenciados;
027 assinaturas repetidas.
Atenciosamente, Cláudia Neves C. de Souza,
Chefe

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOSCeDI
CONSTITUiÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

Agosto de 2000

111 - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se,
cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
§ 1Q A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federa', de estado de defesa ou de estado de sitio.
§ 2G A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.
§ 3SI A emenda á Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.
§ 451 Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:
I - a forma federativa de Estado;
11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;
111 - a separação dos Poderes:
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 551 A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
TfTULO V
Da Defesa Do Estado E Das Instltulq6es

DemocnitJcaa
CAPfTULO 111

Da segurança Pública
TfTULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPITULO I
Do Poder Legislativo

Seção VIII
Do Processo Legislativo
Subseção 11
Da Emenda li Constituiçio
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:
1- de um terço, no mrnimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
11 - do Presidente da República;

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado,
direito e responsabilidade de todos, é exercida para a
preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimOnio, através dos seguintes órgãos:
I - polrcia federal;
11- policia rodoviária federal;
111 - policia ferroviária federal;
IV - policias civis;
V - policias militares e corpos de bombeiros militares.
§ 111 A polrcia federal, instituida por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e
estruturado em carreira, destina-se a:
*§ 1R com recJaçio dada pela Emenda Constltuc/ona/ nR 19,
de 04lO6I1998.

1- apurar infrações penais contra a ordem polrtica e social ou em detrimento de bens, serviços e inte-

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Agosto de 2000

resses da União ou de suas entidades autárquicas e
empresas públicas, assim como outras infrações cuja
prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser
em lei:
'
11- prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho,
sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos
públicos nas respectivas áreas de competência;
111 - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras;
~/nciso 111 com redaçAo dada pela Emenda

,

Constitucional nll

19, de 4-6-1998.

IV - exercer, com exclusividade, as funções de
polícia judiciária da União.
§ 22 A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado
em carreira, destina-se,;na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.
~§ 2 1l com redaçAo dada pela Emenda Conuitucional n1l 19,
de 4-6-1998.

§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado
em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.
~§ 31l com redaçAo dada pela Emenda Constitucional n" 19,
de 4-6-1998.

§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de
polícia' de carreira, incumbem, ressalvada a competên~ia da União, as funções de polícia judiciária e a
apuração de infrações penais. exceto as militares.
" § 52 Às policias militares cabem a policia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos cornos de
bombeiros militares, além das atribuições definidas
em lei. incumbe a execução de atividades de defesa
civil.
§ 62 As polícias militares e corpos de bombeiros
militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios.
§ 7º A lei discipli~ará a ~rganização e o ftmncionamento dos órgãos responsáveis pela segurança
pública, de maneira a garantir a: eficiência de suas atividàdes. ' "
''
,
§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas
municipais'destinadas ápi'oteção dê seus bens, serviços e instalações, conformê,disi)liser a lei.
§ 9º A remuneração 'dos sêíVidóres poliCiais integrantes 'tios '6rgãos-reladO:nadcié fiéste artigo será
fixada na forma do § 412 do art.39.
~

~§ 9Il acrescido pela Em~nda Constitucional nll 19, de

4::q.'1998.

.

,
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TrTULOVI
Da Tributação e do Orçamento
CAPrTULO 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 tributos:
I - impostos;
11- taxas, em razão do exercício do poder de policia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao
contribuinte ou postos a sua disposição;

....................................................................................
.
,

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
NSl 147, DE 2000
(Do Sr. Aldo Arantes)
Altera a Lei Complementar nSl 101,
de 4 de maio de 2000, estabelecendo os
limites para despesas com encargos da
dMda pública interna e externa da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios.
(Às Comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Redação (Art. ,54))

o Congresso Nacional decreta:
Art. 111 O Capítulo IV (Da Despesa Pública) da
Lei Complementar n1l 101, de 4 de maio de 2000, fica
acrescido da seguinte seção IV, suprimindo-se do § 611
do art. 17 a expressão "às despesas destinadas ao
serviço da dívida".
Seção IV
Das despesas com encargos financeiros
"Art. 24-A. A despesa total com encargos financeiros decorrentes da dívida consolidada, em cada perfodo de apuração e
em cada ente da Federação, não poderá exceder o limite de 15% (quinze por cento) da
receita corrente líquida.
"§ 111 Entende-se como encargos financeiros as despesas referentes a juros, explícitos ou inferidos, taxas de abertura ou manutenção de créditos e quaisquer outras comissões de intermediação financeira incidentes sobre a drvida pública.
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Art. 211 O inciso IV do art. 53 da Lei Complementar nll 101, de 4 de maio de 2000, passa a ter
seguinte redação:
"Art. 53 (...)

"IV - despesas com encargos financeiros, nos termos do art. 24-A e juros, na forma do inciso 11 do art. 4l1".
Art. 311 Fica adicionado ao inciso I do art. 55 da
Lei Complementar nll 101, de 4 de maio de 2000, a
seguinte alínea e:
"Art. 55 (...)

"1- (...)
"e) despesas de que trata o art. 24-A."
411
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"§ 211 As despesas totais com encargos
financeiros serão apuradas em conformidade com o disposto no parágrafo 211 do art. 18
desta Lei Complementar.
"Art. 24-8. A verificação do cumprimento do limite estabelecido no art. 24-A
será realizada ao final de cada quadrimestre, pelo critério de competência.
"§ 111 Se a despesa total com encargos
exceder a 90% (noventa por cento) do limite
estabelecido no art. 24-A, são vedados ao
ente que houver incorrido no excesso e enquanto este permanecer:
"I - contratar, repactuar ou refinanciar
qualquer drvida com encargos iguais ou superiores a taxa média observada no último
quadrimestre;
"11 - efetivar qualquer pagamento ou
reconhecer crédito de encargos, inclusive
aqueles contratados com taxas flutuantes,
por valor superior às taxas médias observadas no quadrimestre anterior, exceto os relativos à divida extema;
"§ 211 No caso de aplicação do inciso 11
do parágrafo anterior às dívidas contratadas
com taxas de juros fixas ou flutuantes, efetivamente pagas ou creditadas, o excesso
apurado será considerado repactuado e recontratado, devido e pago quando houver
sido restabelecido o respeito ao limite."

O ente federado ou órgão cuja despesa
Art.
total com encargos financeiros no exercício anterior
ao da publicação desta Lei Complementar estiver
acima dos limites estabelecido no art. 24-A, deverá
enquadrar-se no limite previsto no art. 24-8 em até
quatro exercícios, eliminando o excesso, gradualmente, à razão de, pelo menos, 25% a.a. (vinte e

cinco por cento ao ano), mediante a adoção, entre
outras, das medidas previstas no art. 24-8.
Art. 5ll Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.

Justlficaçiio
A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar nll 101, de 4 de maio de 2000), definiu
critérios para emissão de despesas de natureza
continuada, estabelecendo limites para gastos com
pessoal, seus encargos e despesas previdenciárias e
de seguridade. No entanto, ela não estabeleceu
nenhuma limitação para um outro importante
componente da despesa: os relativos aos encargos e
amortizações da dívida pública externa e interna.
Este tipo de despesa vem tomando cada vez maior
valor absoluto e peso relativo nos orçamentos
públicos, especialmente nos da União e de alguns
grande Estados.
Na verdade, a referida Lei no § 611 do art. 17
excetua explicitamente de qualquer controle "as
despesas destinadas ao serviço da dívida". Essa
exceção explícita traduz a determinação do Govemo
Federal de não impor qualquer limite aos gastos com
a dívida pública. E corno essa é a única despesa a
não ser constrangida é a relativa ao serviço da dívida,
toda a restrição as demais despesas se reverte, em
última análise,como garantia ao seu pagamento.
Ao contrário da despesa com pessoal, que
vem se mantendo em queda em relação à despesa
corrente Ifquida, os encargos da dívida federal vêm
tendo aumentos crescentes nos últimos anos.
Como se pode ver na tabela abaixo, enquanto a
despesa com pessoal da União (inclusive inativos)
em relação à receita corrente líquida declina de
48% em 1995 para 40% em 1999, os gastos com
investimento, educação e saúde permanecem
estagnados ou declinam, enquanto a despesa total
com juros reais cresce, no mesmo período, de 21%
para 35% daquela receita. O percentual dos juros
externos permaneceu constante durante o período,
em torno de 5% da receita corrente líquida, voltou a
elevar-se em 1999, para 6,5%. Assim, a subida dos
juros totais deve-se quase que exclusivamente aos
juros da dívida interna.
Os valores do serviço da dívida no orçamento de
2000 (previsão) são significativos do õnus que a
política de "ajuste fiscar', constante do Acordo com o
FMI, trará para a despesa pública. O equivalente à
metade da receita corrente está destinado ao
pagamento de juros, enquanto o serviço da dfvida
chega a ser maior do que aquela receita. Em relação
aos valores executados no exercício de 1999, a
preYisão para juros de 2000 aumentou em 74%,
enquanto o serviço total simplesmente duplicou.
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Despesas da União em porcentagem da receita corrente líquida
Despesa executada

Receita corrente líquida (conceito LRF) l/
.(em R$ milhões)
1. Investimento
2. Despesa com pessoal ativo e inativo
3. Despesa com Saúde
4. Despesa com Educação
5. Juros reais da divida interna
6. Amortizações da dívida interna
]r Serviço da dívida interna
8. Juros reais da dívida externa
9. Amortizações da dívida externa
10. Serviço da dívida externa
11. Juros reais da dívida interna e externa
12. Serviço da dívida total interna e externa
13. Juros nominais {NFSP) 21

1995
1997
1998
1996
1999
2000*
78.624 88.835 101.181 120.917 128.863 127.794
6,0
48,2
17,3
11,5
15,3
117,5
132,8
5,9

4,4
10,3
21,2
143,1
23,8

6,4
46,0
15,6
10,2

16,5
127,2
143,6
5,4
4,2
9,7
21,9
153,3
25,7

7A
44,0
16,8
9,5
15,7
9,4
25,1
5,0
3,6
8,7
20,8
33,8
20,3

6,9
39,7
14,1
8,8
21,0
19,3
40,4
4,4
3,9
8,4
25,5
48,7
45,1

5,4
40,0
15,7
8,8
28,7
20,2
48,9

6,5
5,4
11,9
35,2

60,8
69,0

..,
•••

15,9
9,9
51,5
50,7
101,9
9,8
8,2
\7,9
61,3
119,8

.

* Valores CODlItantes do OlÇlI.lDlmto para oano 2000.
l/ Somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais. agropecuárias, de serviços, tmnsferênllias correntes
e outras receitas também COIIeJltes. deduzidos: os w10res trans1i:ridos aos Estados e Municípios por determinação constitucional ou
legal, e as conlribuiçõe8 previdenciárias e o PISlPASEP.
21 Valores referentes ao conceito de NFSP (Necessidade de Financiamento do Setor Pilblico) adotado pelo FMI eoGoverno

Brasileiro.
Fonte: Dados orçamentários: sTN-Siafi - dados extraídos ProdasenIAOFF-eD. Dados NFSP: Boletim do Banco Central..
Note-se que nestes valores de juros estão
computados apenas os juros reais, pois entende o
Poder Executivo que a parte dos juros nominais
igual à taxa inflacionária (a correção monetária) é
considerada despesa de capital e é contabilizada
como refinanciamento da dívida. Para encontrar o
valor dos juros reais, retira-se do valor dos juros pagos (os juros nominais) a inflação do período (utilizando como índice o IGP-M). Quando a taxa de inflação é relevante, a diferença entre os juros nominais (os verdadeiramente pagos) e os juros reais é
considerável, quando a inflação é baixa essa diferença diminui. A utilização dos juros reais tende,
portanto, a reduzir o verdadeiro peso do custo da dívida no orçamento. Utilizando os valores dos juros
nominais pagos (ver tabela), segundo o critério de
necessidade de financiamento do setor público

(NFSP) (método adotado pelo FMI desde a década
de 80) os valores crescem de forma ainda mais significativa, chegando quase ao dobro dos valores
dos juros reais em 1998 e 1999.
Esta evolução da despesa com os encargos
está ligada a um espetacular crescimento do estoque da dívida pública mobiliária federal em poder
do público e da dívida externa brasileira. C')mo se
vê tabela abaixo, a dívida mobiliária federal - que
ao final de 19~1 era equivalente a US$ 11,5 bilhões
- chegou a R$ 61,7 bilhões (US$ 72,9 bilhões) em
dezembró de; 1994- para atingir R$ 414,9 bilhões
em 1999 (US$ 231,9- bilhões). Em valores cor~f;m
tes os títulos ~ederais, nos ~nos 90, foram multiplicados por cem! E multiplicado por 13 em temias
de percentagem do PIB!
'
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Dívida Mobiliária Federal
(RS milhões)
Dezl91

Dez192

-

-

-

DezI93
61782
DezI94
Dezl95
10848
176173
Dez196
Dezl97
255509
Dezl98
323860
414901
Dezl99
Fonte: BoI9t1m do BancoCentra/.

(USS milhões)
11562
36403
42061
72942
112014
169822
229033
268118
231918

da manutenção dos serviços públicos, fazendo-o refém do mercado financeiro de títulos, de cujo humor
passou a depender a estabilidade econômica e paI[tica interna. A dívida externa tem trazido como conseqüência uma sangria cada vez maior de divisas,
sem ter trazido, até agora, investimentos compatíveis com seus custos, e o aumento da vulnerabilidade
externa.

DfvidaIPlB %
3,0

9,4
9,8
13,4
15,9
21,9
28,5
34,6
416

Enquanto isso, a dívida externa brasileira
teve crescimento quase tão espetacular quanto os
títulos federais. No mesmo perfodo a dfvida externa quase dobrou, elevando-se de US$ 123,9 bilhões em 1991, para US$ 241,2 bilhões em fins de
1999.
Este crescimento da dívida pública não está
em correspondência com nenhum déficit primário
nas contas do Governo Federal que, como se vê
na tabela abaixo, mantiveram-se sempre superavitárias. Esse endividamento decorre da prática de
uma política monetária e cambial marcada por elevadas taxas de juro, que vem buscando, ao mesmo tempo, nestes últimos anos, atrair capitais financeiros externos e manter um meio circulante
enxuto, como pressuposto de estabilidade dos
preços. E uma dfvida basicamente end6gena, que
cresce por conta de próprios juros que rende. Daí,
apesar do permanente corte de despesas de custeio e investimento que se assiéte - resultando na
incapacidade do setor público oferecer serviços
básicos à população - o déficit público permanece
presente e em alta.
Necessidade de Financiamento do Setoe Público
Resultado do Governo Federal- em % do PIS
1994

I 1995 I

1996

1997

1998

_~~_~~ rt.<>minaL. -:!9,-1§-l ~_?,-3JlJ _-?.,~__._ -M5____:?..!1Z_
_____"____
_"____________
Resultado
~rlo__ __ _ _ LI
i
Positivo=superávit
Fonte: BoI9t1m da S6CfBtarla do Tesouro Nacional.

1999
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A política do Plano Real de sustentar juros elevados como forma de viabilizar a atração de capitais
provocou esse endividamento monstruoso do Estado brasileiro e o forte incremento da dívida externa.
A conseqüência desses endividamentos públicos foi
a perda da higidez financeira do Estado, traduzido
na perda da capacidade de investir e a precarização

Com o esgotamento do Plano Real e da capacidade de endividamento do Estado, veio a hora
do pagamento da conta. Cada vez assumiu mais
importância a necessidade de se obter superávits
primários (o "ajuste fiscal") para obter recursos
para financiar o serviço da dívida e manter sua
credibilidade e, em conseqüência, o valor dos ativos dos financistas.

o Acordo assinado com o FMI estabelece de
forma explícita como uma de suas cláusulas o "fortalecimento do ajuste fiscal" a meta do superávit
primário do setor público deveria crescer de 2,6%
para 3,5% do PIS em 1999. O chamado "ajuste fiscal", que já era uma política governamental, passou
a ser também um compromisso com uma autoridade externa, obrigando-se o governo brasileiro a
cumprir metas fiscais, monetárias e financeiras tendo por desiderato a obtenção de superávits primários que equilibrem, até 2001, o valor total da dívida
pública liquida em 47% do PIS. Mas esse objetivo,
de deter a bola de neve do endividamento, justo
em si, s6 vem sendo conseguido mediante corte
nas despesas governamentais não financeiras,
seja no investimento público ou na manutenção de
despesas sociais. Ou seja, tenta-se através de um
acordo internacional garantir, às custas das demais
demandas de serviço e de assistência pública, os
recursos fiscais necessários para honrar o serviço
da dívida.
Desse modo, estabelece-se um claro vínculo
entre a política de endividamento perseguida especialmente a partir de 1994 com o advento do Plano
Real e o subseqüente acordo com o FMI: o estabelecimento de uma prioridade para atender os interesses financistas em detrimento dos demais interesses econômicos produtivos e das necessidades
sociais da população.
Quando comparamos a despesa dos encargos da dívida e de outros dispêndios orçamentários em relação ao PIS, nos últimos cinco anos,
compreendemos melhor o impacto do custo do endividamento no desequilíbrio das contas públicas
nacionais:
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Despesas federais com juros, investimento e despesas sociais em relação ao PIS (%)

Receita tributária
~ de contribuições
Receita coiTente líquida (conceito i.RF) 1/

IDvestimeDto
Despesa com pessoal ativo e inativo
Despesa com Saúde
Despesa com Edueaçio
Juros (reais) da <lívida interna
Juros (reais) da dívida externa
Total de JDro~ (reais) da dívida
Juros nominais (NFSP) 21

1995
7,44
9,49
12,17

0,73

5,86
2,10
1,40
1,86
0,72
2,58

2,90

1996

1997

6,91

6,82

10,18
11,41

10,71
11,67

0,13
5,15
1,78
1,11

0,81
5,)4
1,96
1,10
1,84
0,59
2,A3

1,88
0,62
2,50
2,93

2,37

1998

1999

2000*

7,63
7,48
10,42 _ 11,26
13,44
12,76

0,92
5,33
1,89
1,19
2,83
0,60
3,41
6,06

0,69

5,11
2,00
1,12
3,66

0,83
4,49
8,80

7,34
5,52
12,28

...

...
1,96
1,21
6,28

1,20
7,48

-

'" V a10res constantes do orçamc:nto.
11 Receita corrente líquida para a União, no com:eito da LC 10112000 (LRF - Lei da Responsabilidade Fiscal), é o
somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços,
tnDsflrincias C01'ICIJteS e outras receitas também correntes, deduzidos: os ,,1100'S transferidos aos .Estados e
Municípios por tkterminação constitucional ou legal, e as contribuições mc:Dciooadas na alinea a do inciso [ e no
iDciso fi do art. 195 (contribuições previdenciárias), e no art. 239 da Constituição (PISIPASEP).
1J Valores referentes ao conceito de NFSP (Neeessidade de Financiamc:nto do Setor Público) ~ pelo FMI e o

Governo Brasileiro.
Fonte: Dados orçamentários: STN-Siafi - dados extraídos ProdasenIAoff-CD. Dados NFSP: Boletim do Banco
Central.
Como vemos na tabela, os juros reais totais da dívida cresceram de 2,58% por cento em 1995 para
4,49% do PIS em 1999. Na previsão de despesa constante do orçamento de 2000 os juros reais chegam a
7,48% do PIS, praticamente duplicando em relação a
1999 e triplicando a média do período. Das despesas
selecionadas, apenas a de juros teve um crescimento
expressivo no período, numa média de 14,85%, muito
acima da taxa média do PIS de apenas 1,77% ao ano.
Enquanto isso, o dispêndio com Investimento e os gastos com Saúde permaneceram estagnados, enquanto a
Educação sofreu um declínio quase contínuo.
Consideramos que essa situação não teria assumido tais proporções se a lei complementar prevista no art. 163 da Constituição Federal, dispondo sobre
as finanças públicas, dívida externa e interna, já tivesse sido editada. E esse é o propósito do nosso Projeto: a exemplo do que a Lei Complementar nO 101 /2000
fez com a despesa de pessoal e demais despesas de
natureza continuada, pretendemos estabelecer limitações nos gastos com os encargos da dívida; um disciplinamento, aliás, já previsto no inciso 11 do art.
1623 da Constituição.
O percentual proposto de 15 por cento da receita
corrente líquida como limite para os gastos com encar-

gos financeiros, parece-nos um valor máximo compatível com as demais responsabilidades de cada ente federado e razoavelmente grande para viabilizar a sustentação do endividamento público. A adoção do limite proposto no Projeto, caso fosse considerado para o exercício de 2000, nos termos gradativos do seu art. 49 , significaria uma poupança de recursos da ordem de 14,6 bilhões de reais; caso já fosse aplicado integralmente o limite de 15% da receita corrente liquida, os recursos liberados neste ano alcançariam a soma de 59,1 bilhões
de reais. Parte do qual poderia servir para recompor o
investimento estatal e os serviços públicos, dinamizando a economia, gerando emprego e renda em vez de divida e estagnação.
A escolha da receita corrente líquida como parâmetro decorre do fato de que a Lei Complementar nO 1O
1/2000 a elegeu como referência para o controle das
demais despesas de natureza·continuada. Para tanto,
definimos como encargos financeiros os juros, as taxas
de abertura ou manutenção de créditos, bem como
quaisquer outras comissões de intermediação financeira incidentes sobre a divida pública. Mand~ também o
Projeto que sejam co""putados como despesas com juros os valores explícitos como os implícitos. Isso se
toma necessário porque parte importante da dívida mo-
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biliária tem juros embutidos em seu valor nominal e que
juros básicas para a economia, balizando para estas
terão que ser considerados.
autoridades o custo que a sociedade, através dos
A forma de apuração do cumprimento do limite
contribuintes, estaria disposta a arcar pelas polfticas
será feita em conformidade como os demais limites já
monetária e cambial.
expressos na Lei Complementar nll 101/2000, menEm relação a regularização da situação quanto
salmente e tomando por base os valores acumulados
da entrada em vigor desta nova lei complementar, o
nos doze meses precedentes. A verificação do limite
ad. 40 do Projeto prevê um período de adaptação de
será quadrimestral, também em uniformidade com a
até quatro exercícios, quando aquela parte que exceperiodicidade estabelecida na Lei Complementar.
der o limite estabelecido para as despesas com encargos financeiros deverão ser reduzidas em até um
Além do limite máximo de 15 por cento sobre a
receita corrente líquida, o Projeto estabelece um Iimiquarto do valor sobejante a cada ano. Embora a lRF
te prudencial igual a 90% desse, que, se ultrapassatenha previsto uma adequação para o desajuste com
do, já gera as restrições à gestão pública necessárias
despesa com pessoal em apenas dois anos, considepara evitar que o limite máximo seja desrespeitado.
ramos mais realista que se tenha, para os encargos fiCaso o limite prudencial seja ultrapassado, e enquannanceiros, o período mais dilatado de quatro anos.
to assim permanecer, fica o e~te fe~erado imped~d?
Mesmo para os defensores de que o crescimende 1) contratar, ,repactuar ou reflnancl~r qu~lquer dlvlto da divida e de seus encargos, tem por causa primá~a, externa ou I~t~rna, com encarg~s,lguals ou ~uperia o déficit público, oriundo do desequilíbrio entre a
rrores a taxa media obs~rvada no ultimo quadrrmesreceita e a despesa fiscal, o estabelecimento desta Iitre, bem com 2) ,de efetivar qualqu.er pa~amento ou
mitação seria bastante desejável, pois imporia aos
reconhecer crédito de encargos, inclUSive aquel~s
governantes um grande poder disciplinador, pois a
~ontratado~ c~m taxas flutuantes, por, valor superr~r
capacidade do endividamento público estaria definitias taxas medias ?bse~~d~s no quadrrmestre antenvamente contido por uma despesa máxima prevista
~r" exceto os ~elatlvos a dlvld? ~xter~a. No caso dessa
com juros e encargos. Caso o endividamento aumen.
ultima ve~açao, naquelas dlvld~s Internas contratatasse desproporcionalmente com este limite, a taxa
d~~ com JU~~~ !Iutuantes, como e o c~so de parte da
de juros teria que cair, o que faria com que os poupadivida moblha~la, aquela parcela dos Juro~ que ex~~dores não comprassem mais títulos públicos, contender, em cada titulo
d
- do d e'f""t
ICI e d a d'IVI'd a.
" ou contrato a taxa máxima permltlo 'Imed"lat amen te a expansao
da, será automaticamente conSiderada recontratada,
somente sendo devida e paga quando houver sido
Sala das Sessões, 16 de agosto de 2000. - Derestabelecido o respeito ao limite prudencial. A vedaputado Aldo Arantes.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
ção ?i~ada no item 2 ~ão pod~ alcançar ?S encargos
da divida externa devido ao eVidente carater extraterCOORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS _
ritorial de que se revestiria a imposição.
CeDI
As alterações aos artigos 53 e 55 da lei ComCONSTITUiÇÃO
plementar nll 101/2000 visam apenas introduzir nos
DA
demonstrativos periodicamente publicados pelos
REPÚBLICA
FEDERATIVA
DO BRASil
gestores - o Relatório Resumido da Execução Orça1988
mentária e o Relatório de Gestão Fiscal dados relativos ao comportamento dos encargos financeiros e do
respeito ao novo limite estabelecido no Projeto.
TíTULO VI
Chame-se a atenção para o fato de que as autoDa Tributação e do Orçamento
ridades monetárias vêm atuando de forma cada vez
mais independente de qualquer controle externo, seja
governamental ou social. Hoje, de forma bastante
CAPITULO 11
centralizada no Banco Central, pode a autoridade
Das Finanças Públicas
monetária ao manipular a taxa de juros do sistema
financeiro criar pesados encargos para os erários da
Seção I
União e dos demais entes federados. O estabeleciNormas Gerais
mento de um limite orçamentário de despesa para o
Art. 163. Lei complementar disporá sobre:
serviço da dívida traduzir-se-ia em uma limitação ao
I - finanças públicas;
poder das autoridades financeiras de arbitrar taxas de
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11 - dívida pública externa e interna. incluida a
das autarquias. túndações e demais entidades contraladas pelo Poder Público;
111- concessão de garantias pelas entidades públicas;
,
IV - emissão e resgate de títulos da dívida pública;
V - fiscalização das instituições financeiras;
VI- operações de câmbio realizadas por árgãos
e entidades da União, dos Estados, do Distrito Fede'ral e dos Municípios;
VII - compatibilização das funções das instituições oficiais de credito da União, resguardadas as características e condições operacionais plenas das
voltadas ao desenvolvimento regional.
T(TULO VIII
Da Ordem Social

.....................................................................................
CAPfTULO 11
Da Seguridade Social
Seção I
Disposições Gerais
Art. 195. A seguridade social será financiada por
toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos
da lei. mediante recursos provenientes dos orçamentos
da União, dos Estados, do Distrito Federal edos Municípios. e das seguintes contribuições sociais:
1- do empregador, da empresa e da entidade a
ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do
trabalho pagos ou creditados. a qualquer título. à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício;
b) a receita ou o faturamento:
c) o lucro:
·Inciso I com redaç§o dada pela Emenda Constiuclonal n ll
20, de 15-12-98

11 - do trabalhador e dos demais segurados da
previdência social, não incidindo contribuição sobre
aposentadoria e pensão concedidas pelo regime gerai de previdência social de que trata o art.201;
11 com redaç§o dada pela Emenda Constitucional nll

·'ncIso

20, de 15-12-98.

.111 - sobre a receita de concursos de prognósticos.
§ 12As receitas dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios' destinadas à seguridade social
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constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
§ 212 A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos
responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentarias. assegurada a cada área a gestão de seus recursos.
§ 32 A pessoa jurídica em débito com o sistema
da seguridade social, como estabelecido em lei, não
poderá contratar com o Poder Público nem dele receber beneíicios ou incentivos fiscais ou creditícios.
§ 412 A Lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, obedecido o disposto no custeio total.
§ 52 Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado OU estendido
sem a correspondente fonte de custeio total.
§ 62 As contribuições sociais de que trata este
artigo só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver
instituído ou modificado. não se lhes aplicando o disposto no art. 150. 111. b.
§ TJ. São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência
social que atendam às exigências estabelecidas em
lei.
§ 82 O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os
respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades
em regime de economia familiar, sem empregados
permanentes, contribuirão para a seguridade social
mediante a aplicação de uma aliquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos
beneficios nos termos da lei.
§ 811 com redação dada pela Emenda Constitucional n2 20, de 15-12-98.
§ 92As contribuições sociais previstas no inciso
I deste artigo poderão ter aliquotas ou bases de cálculo difenciadas, em razão da atividade econômica
ou da utilização intensiva de mão-de-obra.
• § SII acrescido pela Emenda Constitucional n!l2D, de
15-12-1998.

* § 10. A lei definirá os critérios de transferência
de recursos para o sistema único de saúde e ações
de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. e dos Estados para os
Municípios, observada a respectiva contrapartida de
recursos.
.§ 10 acrescido pela Emenda Constitucional n1l 20, de 15 12
1998.
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§ 11. É vedada a concessão de remissão ou
anistia das contribuições sociais de que tratam os incisos 1, "a", e 11 deste artigo, para débitos em montante superior ao fixado em lei complementar.
*§ 11 aCf9Scido pela Emenda Constitucional n~O, de
15-12-1998.

TiTULO IX
Das Disposições Constitucionais Gerais
Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado
pela lei Complementar nQ 7. de setembro de 1970, e
para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar n1l 8. de 3
de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a
lei dispuser. o programa do seguro desemprego e o
abono de que trata o § 3l'l deste artigo.
§ 111 Dos recursos mencionados no "caput" deste artigo, pelo menos quarenta por cento serão destinados a financiar programas de desenvolvimento
econômico, através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com critérios de remuneração que lhes preservem o valor.
§ 2Q OS patrimônios acumulados do Programa
de Integração Social e do Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público são preservados,
mantendo-se os critérios de saque nas situações previstas nas leis específicas, com exceção da retirada
por motivo de casamento, ficando vedada a distribuição da arrecadação de que trata o "caput" deste artigo. para depósito nas contas individuais dos participantes.
§ 311 Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até dois salários mínimos
de remuneração mensal, é assegurado o pagamento
de um salário mínimo anual, computado neste valor o
rendimento das contas individuais, no caso daqueles
que já participavam dos referidos programas, até a
data da promulgação desta Constituição.
§ 411 O financiamento do seguro-desemprego receberá uma contribuição adicional da empresa cujo
indice de rotatividade da força de trabalho superar o
(ndice médio da rotatividade do setor, na forma estabelecida por lei.

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

Agosto de 2000

Ni

LEI COMPLEMENTAR
101,
DE 4 DE MAIO DE 2000.
Estabelece normas de finanças publicas voltadas para a responsabilidade-nagestão fiscal e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPúBLICA faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei Complementar:
CAPfTULO 11
Do Planejamento
Seção I
Do Plano Plurianual
Art. 32 (VETADO)
Seção 11
r
Da Lei de Diretrizes Orçamentárias

,

Art. 4Q A lei de diretrizes orçamentárias atenderá
o disposto no § 2 11 do art.... 165 da C~nstituição e:
1 - disporá também sobre:
.
a) equilíbrio entre receitas e de~pesas;
b) critérios e forma de Iimitação~de empenho, a
ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea h do
inciso 11 deste artigo. no art.. 92 e no inciso 11 do § 111 do
art.. 31;
c) (VETADO)
d) (VETADO)
e) normas relativas ao controle de custos e à
avaliação dos resultados dos programas financiados
com recursos dos orçamentos;
f) demais condições e exigências para a transferências de recursos a entidade públicas e privadas:
11 - (VETADO)
111 - (VETADO)
§ 1!l Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e
constantes, relativas a receitas, despesas, resultados
nominal e primário e montante da dívida pública, pQ.ra
o exercício a que se- referirem e para os dois segl;ljnteso
§ ~ O Anexo conterá, ainda:
I - avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior;
11 - demonstrativo das metas anuais, instruído
com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando,~as
com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evi-
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denciando a consistência delas com as premissas e
os objetivos da politica econômica nacional:
11/- evolução do patrimônio liquido, também nos
_~ltimos três exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;
IV - avaliação da situação financeira e atuarial:
a) dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo
ao Trabalhador;
b) dos demais findos públicos e programas estatais de natureza atuarial;
V - demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.
§ 311 A lei de diretrizes orçamentárias conterá
Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os
passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a
serem tomadas, caso se concretizem.
§ 411 A mensagem que encaminhar o projeto da
União apresentará, em anexo específico, os objetivos
das políticas monetária, creditícia e cambial, bem
como os parâmetros e as projeções para seus principais agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação, para o exercício subseqüente.
....................................................................................
CAPfTULO IV
D8 Despesa Pública
Seção I
D8 Geração da Despesa

Subseção I
Da Despesa Obrigatória de Caráter Continuado
Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida
provisória ou ato administrativo normativo que fixem
para o ente a obrigação legal de sua execução por um
período superior a dois exercícios.
§ 111 Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com
a estimativa prevista no inciso 1 do art 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.
§ 22 Para efeito do atendimento do § 10. o ato
será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 10 do
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art.... 4". devido seus efeitos financeiros, nos períodos
seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa.
§ 32 Para efeito do § 20. considera-se aumento
permanente dc receita o proveniente da elevação de
aliquotas. ampliação da base de cálculo, majoração
ou criação de tributo ou ':Ontribuição.
§ 42 A comprovação referida no § 20, apresentada pelo proponente, conterá as premissas e metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame
de compatibilidade da despesa com as demais normas do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.
§ 52 A despesa dc que trata este artigo não será
executada antes da implementação das medidas referidas no § 20. as quais integrarão o instrumento que
a cnar ou aumentar.
§ 62 O disposto no § 1- não se aplica ás despesas destinadas ao serviço da divida nem ao reajustamenta de remuneração dc pessoal de que trata o inciso X do 37 da Constituição.
§ 7 2 Considera-se aumento dc despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado
Seção 11
Das Despesas com Pessoal
Subseção I
Definições e Limites
Art. 18. Para os efeitos desta lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o
somatório dos gastos do ente da Federação com os
ativos, os inativos e os pensionistas, -relativos a
mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos,
civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões. inclusive adicionais, gratificações. horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como
encargos sociais e contribuições recolhidas pelo
ente às entidades de previdência.
§ 12 Os valores dos contratos de terceirização
ç1e mão-de-obra que se referem á substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados
como "Outras Despesas de Pessoal".
. § 22 A despesa total com pessoal será apurada
somando-se a realizada no mês em referência com
as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o
regime de competência.
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Seção 111
Das Despesas com a Seguridade Social
Art. 24. Nenhum beneficio ou serviço relativo à
seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a indicação da fonte de custeio total, nos
termos do 50 do art... 195 da Constituição, atendidas
ainda as exigências do art. 17.
§ 12 É dispensada da compensação referida no
art. 17 o aumento de despesa decorrente de:
I - concessão de benetrcio a quem satisfaça as
condições de habilitação prevista na legislação pertinente:
11- expansão quantitativa do atendimento e dos
serviços prestados;
111 - reajustamento de valor do beneficio ou serviço, a fim de preservar o seu valor real.
§ 22 O disposto neste artigo aplica-se a beneficio ou serviço de saúde, previdência e assistência social, inclusive os destinados aos servidores públicos e
militares, ativos e inativos, e aos pensionistas.
CAPfTULO IX
Da Transparência, Controle e Fiscalização
Seção 111
Do Relatório Resumido da Execução
Orçamentária
Art. 52. O relatório a que se refere o § 32 do art..
165 da Constituição abrangerá todos os Poderes e o
Ministério Público, ser á publicado até trinta dias após
o encerramento de cada bimestre e composto de:
1 - balanço orçamentário, que especificará. por
categoria econômica, as:
8) receitas porfome, informando as realizadas e
a realizar, bem como a previsão atualizada:
b) despesas por grupo de natureza,
discriminando a dotação para o exercício, a despesa
liquidada e o saldo;
11 - demonstrativos da execução das:
a) receitas, por categoria econômica e fonte,
especificando a previsão inicial, a previsão átualizada
para o exercício, a receita no bimestre, a realizada no
exercício e a previsão a realizar:
b) despesas, por categoria econômica e grupo
de natureza da despesa. discriminando dotação
inicial, dotação para o exercício. despesas
empenhadas e liquidadas, no bimestre e no exercício;
c) Despesa por função e subfunção.
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§ 12 Os valores referentes ao refinanciamento
da divida mobiliária constarão destacadamente nas
receitas de operações de crédito e nas despesas com
amortização da dívida.
§ 22 O descumprimento do prazo previsto neste
artigo sujeita o ente às sanções previstas no § 22 do
art.. 51.
Art. 53. Acompanharão o Relatório demonstrativo relativos a:
l-apuração da receita corrente liquida, na forma
definida no inciso IV do art.. 20, sua evolução. assim
como a previsão de seu desempenho até o final do
exercício;
11- receitas e despesas previdenciárias a que se
refere o inciso IV do art.. 50:
111 - resultados nominal e primário:
IV - despesas com juros, na forma do inciso 1\
do art.. 42 ;
V - Restos a pagar, detalhando, por Poder e órgão referido no art.. 20, os valores inscritos, os pagamentos realizados e o montante a pagar.
§ 12 O relatório referente ao último bimestre do
exercício será acompanhada também de demonstrativos:
I - do atendimento do disposto no inciso 111 do
art.. 167 da Constituição. conforme o parágrafo 30 do
art.. 32:
1\ - das projeções atuariais dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos:
111 - da variação patrimonial, evidenciando a alienação de ativos e a aplicação dos recursos dela decorrentes.
§ 22 Quando for o caso, serão apresentadas justificativas:
I - da limitação de empenho;
II - da frustração de receitas, especificando as
medidas de combate à sonegação e à evasão fiscal,
adotadas e a adotar, e as ações de fiscalização e cobrança.
Seção IV
Do Relatório de Gestão Fiscal
Art. 54. Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos titulares dos Poderes e órgãos referidos no
art.20 Relatório de Gestão Fiscal, assinado por:
I - Chefe do Poder Executivo;
11 - Presidente e demais membros da Mesa Diretora ou órgão decisório equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Legislativo;
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111 - Presidente do Tribunal e demais membros
de Conselho de Administração ou órgão decisório
equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Judiciário:
IV - Chefe do Ministério Público, da União e dos
Estados.
Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno, bem como
por outras definidas por ato próprio de cada Poder ou
órgão referido no art. 20.
Art. 55. O relatório conterá:
I - comparativo com os limites de que trata esta
Lei Complementar. dos seguintes montantes:
a) despesa total com o pessoal, distinguindo a
com inativos ,e pensionistas;
b) dívidas consolidada e mobiliária:
c) concessão de garantias:
d) operações de crédito, inclusive por
antecipação de receita;
e) despesas de que trata o inciso 11 do art. 42 •
11 - indicação das medidas conetivas adotadas
ou a dotar, se u'trapassado qualquer dos limites:
111- demonstrativos, no último quadrimestre:
a) 'do montante das disponibilidades de caixa
em trinta e um de dezembro;
b) da inscrição em Restos a Pagar, das
despesas:
1} liquidadas;
2} empenhadas e não liquidadas, inscritas por
atenderem a uma das condições do inciso lido art.. 41;
3} empenhadas e não liquidadas, incritas até o
limite do saldo da disponibilidade de caixa;
4} não inscritas por falta de disponibilidade de
caixa e cujos empenhos foram cancelados;
c) do cumprimento do disposto no inciso 11 e na
alínea b do inciso IV do art. 38.
§ 1 O relatório dos titulares dos órgãos mencionados nos incisos li, 111 e IV do art.. 54 conterá apenas
as informações relativas à alínea a do inciso I, e os
documentos referidos nos incisos 11 e 111.
§ 22 O relatório será publicado até trinta dias
após o encerramento do período a que corresponder.
com amplo acesso público, inclusive por meio eletrônico.
§ 32 O descumprimento do prazo a que se refere
o § 22 sujeita o ente à sanção prevista no § 22 do art.,
51.
§ 42 os relatórios referidos nos arts. 52 e 54 deverão ser elaborados de forma padronizada. segundo
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modelos que poderão ser atualizados pelo conselho
de que trata o art.. 67.
.

....................................................................................
PROJETO DE LEI NR 2.974-C, DE 2000
Emenda Do senado federal ao projeto de lei n2 2.274-8, de 2000, que "reabre
o prazo de opção ao REFIS".
(Às Comissões de finanças e
tributação {mérito e art. 54}; e de
constituição e justiça e de redação (art. 54)}

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica reaberto o prazo de opção ao Programa de Recuperação Fiscal- REFIS de que trata a
Lei nQ 9.964, de 10 de abril da 2000.
Parágrafo único. A opção ao PEFIS poderá ser
formalizada até noventa dias, contados a partir da
data de publicação desta Lei.
Art. 2 2 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara dos Deputados, 28 de julho 2000.
Emenda do, Senado ao Projeto de
Lei da Câmara n 2 36, de 2000 (PL n2 2.974,
de 2000, na Casa de origem), que "reabre
o prazo de opção ao Refis".
Emenda única
(Corresponde à Emenda n 2 1- Plenário)
Dê-se ao art. 22 do projeto a seguinte redação:
"Art. 29 O inciso VI do art. 31! e o inciso 11 do art.
52, ambos da Lei n2 9.964. de 10 de abril de 2000, passam a ter a seguinte redação:
'Art 32
..
'VI - pagamento regular das parcelas do débito
consolidado, bem assim dos tributos e das contribuições com vencimento posterior à data da publicação
desta Lei: (NR)
Art. 59
..
'11- inadimplência, por três meses consecutivos
ou seis' meses alternados, o que primeiro ocorrer, relativamente a qualquer dos tributos e das contribuições abrangidos pelo Refis. inclusive os com vencimento após a data da publicação desta Lei;"(NR}
Senado Federal, em 17 de agosto de 2000.",.-Senador Casildo Maldaner, 42 Secretário, no exercício da Presidência.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS CeDI

LEI Nll9.964, DE 10 DE ABRIL DE 2000
Institui o programa de recuperação
fiscal - refis e dá outras providências, e
altera as leis nlls 8.036. de 11 de maio de
1990, e 8.844. de 20 de janeiro de 1994.

o Presidente da República

I

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 111 É instituido o Programa de Recuperação
Fiscal- Refis, destinado a promover a regularização de
créditos da União, decorrentes de débitos de pessoas
jurídicas, relativos a tributos e contribuições, administrados pela secretaria da Receita Federal e pelo Instituto
Nacional do Seguro Social-INSS, com vencimento até
29 de fevereiro de 2000, constituídos ou não, inscritos
ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não, inclusive os decorrentes de
falta de recolhimento de valores retidos.
§ 111 O Refis será administrado por um Comitê
Gestor, com competência para implementar os procedimentos necessários à execução do Programa, observado o disposto no regulamento.
§ 22 O Comitê Gestor será integrado por um re·
presentante de cada ôrgão a seguir indicado, designados por seus respectivos titulares:
I - Ministério da Fazenda:
a) Secretaria da Receita Federal, que o presidirá;
b) Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
11 - instituto Nacional do Seguro Social- INSS.
§ 311 o Refis não alcança débitos:
I - de órgàos da administração pública direta,
das fúndações instituidas e mantidas pelo poder público e das autarquias;
11 - relativos ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural- ITR;
111- relativos a pessoa jurídica cindida a partir de
12 de outubro de 1999.
Art. 211 O ingresso no Refis dar-se-á por opção
da pessoa jurídica, que fará jus a regime especial de
consolidação e parcelamento dos débitos fiscais a
que se refere o art. 1Q.
§ 19 A opção poderá ser formalizada até o último
dia útil do mês de abril de 2000.
§ 211 Os débitos existentes em nome da optante
serão consolidados tendo por base a data da formalização do pedido de ingresso no Refis.
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§ A consolidação abrangerá todos os débitos
existentes em nome da pessoa jurídica, na condição
de contribuinte ou responsável, constituídos ou não,
inclusive os acréscimos legais relativos a multa, de
mora ou de oficio, a juros moratórios e demais encargos, determinados nos termos da legislação vigente à
época da ocorrência dos respectivos fatos geradores.
§ 42 O débito consolidado na forma deste artigo:
I - sujeitar-se-á, a partir da data da consolida·
ção, a juros correspondentes à variação mensal da
Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLp, vedada a imposição de qualquer outro acréscimo;
11 - será pago em parcelas mensais e sucessivas, vencíveis no último dia útil de cada mês, sendo o
valor de cada parcela determinado em função de percentual da receita bruta do mês imediatamente ante·
rior, apurada na forma do art. 31 e parágrafo único da
Lei n1l 8.981 , de 20 de janeiro de 1995, não inferior a:
a)O,3% (três décimos por cento), no caso de pessoa
jurídica optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples e de entidade
imune ou isenta por finalidade ou objeto;
b)0,6% (seis décimos por cento), no caso de
pessoa jurídica submetida ao regime de tributação
com base no lucro presumido;
c)1 ,2% (um inteiro e dois décimos por cento), no
caso de pessoa jurídica submetida ao regime de
tributação com base no lucro real, relativamente às
receitas decorrentes das atividades comerciais,
industriais, médico-hospitalares, de transporte, de
ensino e de construção civil:
d)1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento),
nos demais casos.
§ 511 No caso de sociedade em conta de participação, os débitos e as receitas brutas serão considerados individualizadamente, por sociedade.
§ 6ll Na hipótese de crédito com exigibilidade suspensa por força do disposto no inciso IV do art. 151 da
Lei n2 5.172, dc 25 de outubro de 1966, a inclusão, no
Refis, dos respectivos débitos, implicará dispensa dos
juros de mora incidentes até a data de opção, condicionada ao encerramento do feito por desistência expressa
e irrevogável da respectiva ação judicial e de qualquer
outra, bem assim à renúncia do direito, sobre os mesmos débitos, sobre o qual se funda a ação.
§ ?2 Os valores correspondentes a multa, de mora
ou de oficio, e a juros moratórios, inclusive as relativas a
débitos inscritos em divida ativa, poderão ser liquidados, observadas as normas constitucionais referentes à
vinculação e à partilha de receitas, mediante:
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1- compensação de créditos, próprios ou de terceiros, relativos a tributo ou contribuição incluido no
âmbito do Refis;
11 - a utilização de prejuízo fiscal e de base de
cálculo negativa da contribuição social sobre o lucró li·
quido, próprios ou de terceiros, estes declarados à Secretaria da Receita Federal até 31 de outubro de 1999.
§ 82 Na hipótese do inciso 11 do § 7º, o valor a ser
utilizado será determinado mediante a aplicação, sobre o montante do prejuízo fiscal e da base de cálculo
negativa, das alíquotas de 15% (quinze por cento) e
de 8% (oito por cento), respectivamente.
§ 92 Ao disposto neste artigo aplica-se a redução de multa a que se refere o art. 60 da Lei no 8.383,
de 30 de dezembro de 1991
§ 10. A multa de mora incidente sobre os débitos
relativos às contribuições administradas pelo INSS,
incluidas no Refis em virtude de confissão espontânea, sujeita-se ao limite estabelecido no art. 61 da Lei
n2 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Art. 32 A opção pelo Retis sujeita a pessoa jurídica a:
I - confissão irrevogável e irretratável dos débitos referidos no art. 22 ;
11 - autorização de acesso irrestrito. pela Secretaria da Receita Federal, às informações relativas á
sua movimentação financeira ocorrida a partir da data
de opção pelo Refis;
11I- acompanhamento fiscal especifico, com fornecimento periódico, em meio magnético, de dados,
inclusive os indiciários de receitas;
IV - aceitação plena e irretratável de todas as
condições estabelecidas;
V - cumprimento regular das obrigações para
com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS e para com o ITR;
VI - pagamento regular das parcelas do débito
consolidado, bem assim dos tributos e das contribuições
com vencimento posterior a 29 de fevereiro de 2000.
§ 12 A opção pelo Refis exclui qualquer outra forma de parcelamento de débitos relativos aos tributos
e ás contribuições referidos no art. 12 •
§ 22 O disposto nos incisos 11 e 11I do caput aplica-se, exclusivamente, ao período em que a pessoa
jurídica permanecer no Refis.
§ 32 A opção implica manutenção automática dos
gravames decorrentes de medida cautelar fiscal e das
garantias prestadas nas ações de execução fiscal.
§ 42 Ressalvado o disposto no § 32 a homologação da opção pelo Refis é condicionada à prestação de
garantia ou, a critério da pessoa jurídica, ao arrolamen-
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to dos bens integrantes do seu patrimônio, na forma
do art. 64 da lei n2 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
§ 52 São dispensadas das exigências referidas
no § 42 as pessoas jurídicas optantes pelo Simples e
aquelas cujo débito consolidado seja inferior a R$
500.000,00 (quinhentos mil reais).
§ 62 Não poderão optar pelo Refis as pessoas
jurídicas de que tratam os incisos 11 e VI do art. 14 da
lei n2 9.718, de 27 de novembro de 1998.
Art. 42 As pessoas jurídicas de que tratam os incisos I e 11I a V do art. 14 da lei n2 9.718, de 1998, poderão optar, durante o período em que submetidas ao
Refis, pelo regime de tributação com base no lucro
presumido.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, as
pessoas jurídicas referidas no inciso 111 do art. 14 da
Lei n2 9.718, de 1998, deverão adicionar os lucros,
rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior
ao lucro presumido e à base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido.
Art. 52 A pessoa jurídica optante pelo Refis será
dele excluida nas seguintes hipóteses, mediante ato
do Comitê Gestor:
I - inobservância de qualquer das exigências
estabelecidas nos incisos I a V do caput do art. 32;
11 - inadimplência, por três meses consecutivos
ou seis meses alternados, o que primeiro ocorrer, relativamente a qualquer dos tributos e das contribuições abrangidos pelo Refis, inclusive os com vencimento após 29 de fevereiro de 2000;
11I - constatação, caracterizada por lançamento
de oficio, de débito correspondente a tributo ou contribuição abrangidos pelo Refis e não incluidos na con·
fissão a que se refere o inciso I do caput do art. 3º, salvo se integralmente pago no prazo de trinta dias, contado da ciência do lançamento ou da decisão definitiva na esfera administrativa ou judicial;
IV - compensação ou utilização indevida de créditos, prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa refe2
2
2
ridos nos §§ 7 e 8 do art. 2 ;
V - decretação de falência, extinção, pela liquidação, ou cisão da pessoa jurídica;
VI - concessão de medida cautelar fiscal, nos
termos da Lei nll 8397, de 6 de janeiro de 1992;
VII- prática de qualquer procedimento tendente a
subtrair receita da optante, mediante simulação de ato;
VIII - declaração de inaptidão da inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, nos termos
dos arts. 80 e 81 da Lei n2 9.430, de 1996;
IX - decisão definitiva, na esfera judicial, total ou
parcialmente desfavorável à pessoa jurídica, relativa
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ao débito referido no § do art. e não incluido no
Refis, salvo se integralmente pago no prazo de trinta
dias, contado da ciência da referida decisão;
X - arbitramento do lucro da pessoa jurídica, nos
casos de determinação da base de cálculo do imposto
de renda por critério diferente do da receita bruta;
XI - suspensão de suas atividades relativas a
seu objeto social ou não auferimento de receita bruta
por nove meses consecutivos.
§ 111 A exclusão da pessoa jurídica do Refis implicará exigibilidade imediata da totalidade do crédito
confessado e ainda não pago e automática execução
da garantia prestada, restabelecendo-se, em relação
ao montante não pago, os acréscimos legais na forma
da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores.
§ 2ll A exclusão, nas hipóteses dos incisos I, 11 e 111
deste artigo, produzirá efeitos a partir do mês subseqüente àquele em que for cientificado o contribuinte.
§ 32 Na hipótese do inciso 111, e observado o
disposto no § 2 2 , a exclusão dar-se-á, na data da
decisão definitiva, na esfera administrativa ou judicial,
quando houver sido contestado o lançamento.
Art. 69 O art. 22 da Lei nl1 8.036, de 11 de maio de
1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

8% (oito por cento) ineidirá--sobre o valor
acrescido da TR até a data da respectiva
operação." (NR)
Art. 72 Na hipótese de quitação integral dos débitos para com o FGTS, referente a competências anteriores a janeiro de 2000, incidirá, sobre o valor
acrescido da IR, o percentual de multa de 5% (cinco
por cento) e de juros de mora de 0,25% (vinte e cinco
centésimos por cento), por mês de atraso, desde que
o pagamento seja efetuado até 30 de junho de 2000.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos débitos em cobrança administrativa ou judicial, notificados ou não, ainda que amparados por
acordo de parcelamento.
Art. Bll O § 411 do art. 2ll da Lei nI1 8.844, de 20 de janeiro de 1994, alterada pela Lei n2 9.467, de 10 de julho
de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 22. O empregador que não realizar os depósitos previstos nesta Lei, no prazo fixado no art. 15, responderá pela incidência da Taxa Referencial - TR sobre a
importância correspondente. N (NR)
"§ 111 Sobre o valor dos depósitos,
acrescido da TR, incidirão, ainda, juros de
mora de 0,5~' a.m. (cinco décimos por cento ao mês) ou fração e multa, sujeitando-se,
também, ás obrigações e sanções previstas
no Decreto-Lei nll 368, de 19 de dezembro
de 1968." (NR)
"§ 22 A incidência da TR de que trata o
eaput deste artigo será cobrada por dia de
atraso, tomando-se por base o índice de
atualização das contas vinculadas do
FGTS." (NR)
"§ 2 l1-A. A multa referida no § § 111 deste artigo será cobrada nas condições que se
seguem:" (AC)*
"I - 5% (cinco por cento) no mês de
vencimento da obrigação;" (AC)
"11 - 10% (dez por cento) a partir do
mês seguinte ao do vencimento da
obrigação." (AC)
"§ 311 Para efeito de levantamento de
débito para com o FGTS, o percentual de

Art. 92 O Poder Executivo editará as normas regulamentares necessárias à execução do Refis, especialmente em relação:
I - às modalidades de garantia passíveis de
aceitação:
11- à fixação do percentual da receita bruta a ser
utilizado para determinação das parcelas mensais,
que poderá ser diferenciado em função da atividade
econômica desenvolvida pela pessoa jurídica;
111 - às formas de homologação da opção e de
exclusão da pessoa jurídica do Refis, bem assim às
suas conseqüências;
IV - á forma de realização do acompanhamento
fiscal específico;
V - às exigências para fins de liquidação na forma prevista nos §§ 711 e 82 do art. 211•
Art. 10. O tratamento tributário simplificado e fa·
vorecido das microempresas e das empresas de pequeno porte é o estabelecido pela Lei n2 9.317, de 5
de dezembro de 1996, e alterações posteriores, não
se aplicando, para esse efeito, as normas constantes
da Lei n2 9.841, de 5 de outubro de 1999.
Art. 11. Os pagamentos efetuados no âmbito do
Refis serão alocados proporcionalmente, para fins de
amortização do débito consolidado, tendo por base a
relação existente, na data·base da consolidação, en-

"§ 4 11 Na cobrança judicial dos créditos
do FGTS, incidirá encargo de 10% (dez por
cento), que reverterá para o Fundo, para
ressarcimento dos custos por ele ineorridos,
o qual será reduzido para 5% (cinco por
cento), se o pagamento se der antes do ajuizamento da cobrança." (NR)
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tre O valor consolidado de cada tributo e contribuição,
incluido no Programa, e o valor total parcelado.
Art. 12. Alternativamente ao ingresso no Refis, a
pessoa jurídica poderá optar pelo parcelamento, em
até sessenta parcelas mensais, iguais e sucessivas,
dos débitos referidos no art. 1-, observadas todas as
demais regras aplicáveis àquele Programa.
§ 112 0 valor de cada parcela não poderá ser inferior a:
I - R$ 300,00 (trezentos reais), no caso de pessoa jurídica optante pelo Simples;
11- R$ 1.000,00 (um mil reais), no caso de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com
base no lucro presumido;
111- R$ 3.000.00 (três mil reais), nos demais casos.
§ 2º Ao disposto neste artigo não se aplica a restrição de que trata o inciso 11 do § 3Qdo art. Ill.
Art. 13. Os débitos não tributários inscritos em divida ativa, com vencimento até 29 de fevereiro de 2000,
poderão ser parcelados em até sessenta parcelas mensais, iguais e sucessivas, perante a Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, observadas as demais regras
aplicáveis ao parcelamento de que trata o art. 12.
§ 111 Para débitos não tributários inscritos, sujeitos ao parcelamento simplificado ou para os quais
não se exige garantia no parcelaniento ordinário, não
se aplica a vedação de novos parcelamentos.
§ 211 Para os débitos não tributários inscritos,
não alcançados pelo disposto rio § Ill, admitir-se-á o
reparcelamento, desde que requerido até o último dia
útil do mês de abril de 2000.
§ 311 O disposto neste artigo aplica-se à verba de
sucumbência devida por desistência de ação judicial
para fins de inclusão dos respectivos débitos, inclusive no âmbito do INSS, no Retis ou no parcelamento
alternativo a que se refere o art. 211.
§ 49 Na hipótese do § 311, o parcelamento deverá
ser solicitado pela pessoa juridica no prazo de trinta
dias, contado da data em que efetivada a desistência
na forma e condições a serem estabelecidas pelos órgãos competentes.
Art. 14. As obrigações decorrentes dos débitos
incluidos no Refis ou nos parcelamentos referidos
nos arts. 12 e 13 não serão consideradas para fins de
determinação de indiccs econômicos vinculados a Iicitações promovidas pela administração pública direta ou indireta, bem assim a operações de financiamentos realizadas por instituições financeiras oficiais
federais.
Art. 15. E suspensa a pretensão punitiva do
Estado, referente aos crimes previstos nos arts. 12 e

22

nll 8.137,
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da Lei
de 27 de dezembro de 1990, e no
art. 95 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991, durante
o período em que a pessoa jurídica relacionada com o
agente dos aludidos crimes estiver incluída no Refis,
desde que a inclusão no referido Programa tenha
ocorrido antes do recebimento da denúncia criminal.
§ 111 A prescrição criminal não corre durante o
período de suspensão da pretensão punitiva.
§ 211 O disposto neste artigo aplica-se, também:
1- a programas de recuperação fiscal instituidos
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municipios. que adotem, no que couber, normas estabelecidas nesta Lei:
11- aos parcelamentos referidos nos arts. 12 e 13.
§ 32 Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos neste artigo quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios, que tiverem sido objeto de concessão de parcelamento antes do recebimento da denúncia criminal.
Art. 16. Na hipótese de novação ou repactuação de débitos de responsabilidade de pessoas jurídicas optantes pelo Refis ou pelo parcelamento alternativo a que se refere o art. 12, a recuperação de
créditos anteriormente deduzidos como perda, até
31 de dezembro de 1999, será, para fins do disposto
no ar. 12 da Lei nll 9.430, de 1996, computada na determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro liquido, pelas pessoas
juridicas de que trata o inciso 11 do art. 14 da Lei nº
9.718, de 1998, à me~ida do efetivo rec.ebimento, ~ia
forma a ser estabelecida pela Secretaria da Receita
Federal.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos débitos vinculados ao Programa de RevitaIização de ~o~p~rativas de Prod~ção Agro~ec~ária ~
Recoop. mstltuldo pela Medld~ ProvIsória n
~ .~6~ -20, de 2 de m~rço ~e 2000, ainda que a pessoa
JUfldlca devedora nao seja o~tante por qualquer das
formas de parcelamento referida no caput.
Art. 17. São. convali~ad?s os atos praticados
ll
com base na Medida ProvIsória n 2.004-5, de 11 de
fevereiro de 2000.
Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
BrasOia, 10 de abril de 2000; 17fP da Independência e 1122 da República. - FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO - Pedro Malan; Marcus Vinicius; Pratinl
de Moraes; Francisco Dornelles; Waldeck Omelas;
Alcides Lopes Táplas.
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SF PLC 36/2000 de 29/0&/2000

Identificação

SF PLC 36 /2000

co PL. 2974 /2000

Autor

DEPUTADO - GERSON GABRIEW (PFL - BA)

Ementa

Reabre o prazo de opçlo 210 REFIS.

Indexaç!o

REABERTURA, PRAZO, OPÇÃO, FORMAUZAÇÃO, PROGRAMA,
RECUPERAÇÃO, SITUAÇÃO FISCAL, CRÉDITO FISCAL.

Última Ação

Data: 10/08/2000 Local: (SF) ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA
- PLENÁRIO
Status: APROVADA (APRVD)
Texto: Anundada a matéria. É lida a Emenda nno 1-PLEN, do Sr.
Álvaro Dias. A seguir o Sr. luiz Otávio, Relator da matéria na CAE,
profere Parecer nO 831/2000 (de plenáriO), favorável. emenda.
Aprovado o projeto e a emenda de parecer favorável. À c;oIR para
redaçlo final. leitura do Parecer nO 83212000-CDIR, Relator
Senador Ronaldo Cunha Uma, oferecendo li redaçlo final da
emenda do Senado ao projeto. Aprovada a redlc;lo flnll. À amara
dos Deputados. À SGM com destino à SSEXP.
Encaminhado em 10/08/2000 para (SF) SGM - SECRETARIA GERAL
DA MESA
PLC 00036/2000

Tl"2lmitaç!o

• 2.9/06/2000 PROTOCOLO LEGISLATIVO - PLEG
Este processo contém OS (dnco) folhas numeradas e
rubricadas. À SSCLSF.
• 29/06/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
AGUARDANDO LEITURA (AGLElT)
Encaminhado ao Plenlirlo para leitura•
•• 29/06/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN
leitura. À CAE.
• 02/08/2000 COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS· CAE
MATÉRIA COM A RELATORIA (RELATOR)
O Presidente da comlsslo designa o senador Welllngton
Roberto relator da matéria.
• 07/08/2000 COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS· CAE
PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO (PRONTPAUT)
Devotvldo pelo Relator, Senador Welllngton Roberto, com
minuta de relatório favorável ao Projeto. Cópia anexada ao
processado. A matéria esta pronta para pauta.
• 08/08/2000 COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS· CAE
PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO (PRONTPAUT)
É DESIGNADO RELATOR AD HOC O SENADOR LUIZ OTÁVIO.
• 08/08/2000 COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
A COMISSÃO APROVA o PARECER DO RELATOR, FAVORÁVEL
AO PROJETO. À SSCLSF.
• 08/08/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA 00
SENADO - SSCLSF
Enamlnhado ao Plenário.
• 08/08/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN
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Leitura do Parecer nO 822/2000..CAE, Relator Ad Hoc: Senador
Luiz otávio, favorável. A matéria ficará perante a Mesa
durante cinco dias úteis, para recebimento de emendas. É lido
e posteriormente aprovado o Requerimento nO 440/2000, de
urgência para a matéria, nos termos do art. 336;-incico 11, do

Reg. lnt. A'" SGM.
• 08/08/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERAllVA

(INCLOD)
Incluído em Ordem do Dia da Sessão Deliberativa Ordinária,
do dia 10~08.2000, o Requerimento nO 440/2000, em regime
de ~rgência, nos termos do art. 336, inciso lI, do Regimento
Interno. Discussão, em turno único. ,
• 10/08/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENARIO - ATA-PLEN

•
•

•
•

APROVADA (APRVO) ,
~nuncjada a' matéria. E lida a Emenda nn o l .. PLE~, do Sr.
AlvaPo Dias. A seguir o Sr. Luiz Otávio, Relator da matéria na
CAE, profere Parecer nO 831/2000 (de plenário), favorável a
emenda. Aprovado o projeto e a emenda de parecer favorável.
À COIR para redação final. Leitura do Parecer nO
B32/2000-CDIR, Relator Senador Ronaldo Cunha Lima,
oferecendo a redação final da emenda do Senado ao projeto.
Aprovada a redação final. À Câmara dos Deputados. A SGM
com destino à SSEXP.
10/08/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
Procedida a revisão da Redação Final (fls. 26). A- SSEXP.
10/08/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE" SSEXP
Recebido neste órgão às19: llhs~
11/08/2000"SlJ6SECRETARIA pE EXPEDIENTE - SSEXP
À SSCLSF pa'f~:;revisão dos aut~gra!os.
11/08/2000 SUBSeC. COORDENAÇAO LEGISLATIVA DO
SENADO - Ss.cts-tt:~'.
-,
Procedida a' revisão' dos autógrafos. A Subsecretaria de
Expediente. _
11/08/2000 SUaSECRETARIA DE EXPEDIENTE .. SSEXP
Recebido neste órgão às 15h30min.
-"

•

'"''
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Otrcio 1.256 (SF)
§ 3 Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em jurispruBrasília, 17 de agosto de 2000
dência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou
A Sua Excelência o Senhor
em súmula deste tribunal ou do tribunal superior
Deputado Ubiratan Aguiar
competente". (NR)
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
"Art. 498. Quando o dispositivo do acórdão conSenhor Primeiro-Secretário,
tiver julgamento por maioria de votos e julgamento
unânime, e forem interpostos embargos infringentes,
Comunico a Vossa Excelência que o Senado
o
prazo para recurso extraordinário ou recurso espeFederal aprovou, em revisão e com emendas, o Procial,
relativamente ao julgamento unânime, ficará soll
ll
jeto de Lei da Câmara n 36, de 2000 (PL n 2.974.
brestado
até a intimação da decisão nos embargos.
de 2000, nessa Casa), que "reabre o prazo de opParágrafo
único. Quando não forem interpostos
ção ao Refis".
embargos infringentes, o prazo relativo à parte unâniEm anexo, encaminho a Vossa Excelência os
me da decisão terá como dia de início aquele em que
autógrafos referente à emenda em apreço, bem
transitar em julgado a decisão por maioria de votos"
como, em devolução, um da proposição primitiva.
(NR)
Atenciosamente. - Senador Eduardo Supllcy "Art. 515
.
Primeiro-Secretario, em exercício

nSl

PROJETO DE LEI Nt 3.474, DE 2000

(Do Poder Executivo)
MENSAGEM Nt 1.110100
Altera dispositivos da Lei nll 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 - Código de Pro-

C8aao Civil, referentes a recurso. e ao re-

§ 3!l Nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 267), o tribunal pode julgar
desde logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento." (NR)
"Art. 520
.

exame necessário.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - Art. 24,11)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q Os artigos da Lei nQ5.869 de 11 de janeiro de 1973, que instituiu o Código Civil, a seguir mencionados, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito
Federal, o Município, e as respectivas autarquias e
fundações de direito público;
" - que julgar procedentes, no·todo ou em parte,
os embargos à execução de dívida ativa da Fazenda
Pública (art. 585. VI).
§ 1Q Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, haja ou não
apelação; não o fazendo, deverá o presidente do tribunal avocá-los.
I § 2Q Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for
de valor certo não excedente ao de quarenta salários
mínimos, bem como nos casos de procedência dos
embargos do devedor na execução de dfvida ativa do
mesmo valor.

VII - confirmar a antecipação dos efeitos da tuteIa;

VIII - tiver como fundamento súmula do Supremo Tribunal Federal ou do tribunal superior
competente." (NR)
"Art. 523
.
§ 2!llnterposto o agravo, e ouvido o agravado no
prazo de dez dias. o juiz poderá reformar sua decisão.
§ 4Q Será retdo o agravo das decisões proferidas
na audiência de instrução e julgamento e das posteriores à sentença, salvo nos casos de inadmissão da
apelação." (NR)
"Art. 526
.
Parágrafo único. O não cumprimento do disposto neste artigo, desde que argüido e provado pelo
agravado, importa inadmissibilidade do agravo." (NR)
"Art. 527. Recebido o agravo de instrumento no
tribunal, e distribuído incontinenti, o relator:
I - negar-lhe-á seguimento, liminarmente, nos
casos do art. 557;
11 - poderá converter o agravo de instrumento
em agravo retido, quando não houver perigo de lesão
grave e de difícil reparação, remetendo os respectivos
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autos ao juízo da causa, onde serão apensados aos
autos principais;
11I_ poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso
(art. 558) ou deferi~ em antecipação de tutela total
. '
,
_
.'
ou p~rclalment?, _a ~retensao recursal, comunicando
ao JUIZ sua decl~ao, . . .
_
. .
IV - podera requIsitar Informaçoes ao JUIZ da causa, que às prestará no prazo de dez dias;
V - mandará intimar o agravado, na mesma
oportunidade, por ofício dirigido ao seu advogado,
sob registro e com aviso de recebimento, para que
responda no prazo de dez dias, facultando-lhe juntar
cópias das peças que entender convenientes; nas comarcas sede de tribunal e naquelas cujo expediente
forense for divulgado no diário oficial, a intimação farse-á mediante a publicação no órgão oficial:
VI- ultimadas as providências dos incisos anteriores, mandará ouvir o Ministério Público, se for o
caso, para que se pronuncie no prazo de dez dias.
................................................................."(NR)
"Art. 530. Cabem embargos infringentes quando
o acórdão não unânime houver reformado, em grau
de apelação, a sentença de mérito, ou houver julgado
procedente ação rescisória. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto da
divergência." (NR)
"Art. 531. Interpostos os embargos, abrir-se-á
vista ao recorrido para contra-razões; após, o relator
do acórdão embargado apreciará a admissibilidade
do recurso.'(NR)
"Art. 533. Admitidos os embargos, serão processados e julgados conforme dispuser o regimento do
tribunal." (NR)
"Art. 534. Caso a norma regimental determine a escolha de novo relator, esta recairá, se possível, em juiz
que não haja participado do julgamento anterior." (NR)
"Art. 542. Recebida a petição pela secretaria do
tribunal, será intimado o recorrido para apresentar
contra-razões.
................................................................."(NR)
"Art. 544
.
2
_§ 1 O agravo de instrumento será instruído com
as peças apresentadas pelas partes, devendo constar obrigatoriamente, sob pena de não conhecimento,
cópias do acórdão recorrido, da certidão da respectiva intimação, da petição de interposição do recurso
denegado, das contra-razões, da decisão agravada,
da certidão da respectiva intimação e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do
agravado. As cópias das peças do processo poderão
ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob
sua responsabilidade pessoal.
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§
A petição de agravo será dirigida à presidência do tribunal de origem, não dependendo do pagam~nt~ de cust~s e ~espesas postais. O agrav~do
será mtlmado, de Imediato, ~ara n~ prazo de d~z dias
oferecer resposta. podendo instrUI-Ia com cópias das
peças que entender conveniente. Em seguida. subirá
o agravo ao tribunal superior, onde será processado
na forma regimental.
"Art. 547
..
Parágrafo único. Os serviços dc protocolo poderão, a critério do tribunal, ser descentralizados, mediante delegação a ofícios de justiça de primeiro grau." (NR)
"Art. 555. No julgamento de apelação ou de
agravo, a decisão será tomada, na câmara ou turma,
pelo voto de três juizes.
§ 1li Ocorrendo relevante questão dc direito, que
faça conveniente prevenir ou compor divergência entre câmaras ou turmas do tribunal, poderá o relator
propor seja o recurso julgado pelo órgão colegiado
que o regimento indicar: reconhecendo o interesse
público na assunção de competência, esse órgão colegiado julgará o recurso.
§ 22 A qualquer juiz integrante do órgào julgador,
é facultado pedir vista por uma sessão, se não estiver
habilitado a proferir imediatamente o seu voto." (NR)
Art. 22 Esta lei entrará em vigor três meses
após a data de sua publicação.
Brasilia.
CONSTITUiÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
TfTUlO IV
Da Organização Dos Poderes
CAPfTUlO I
Do Poder Legislativo

.

~:'.,.~

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

....................................................................................
,
,
SUBSEÇÃO 11I
Das Leis
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
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ao Procurador-Geral da.República e aos cidadãos, na
11 quando ficar parado durante mais de 1 (um)
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
ano por negligência das partes;
2
, § .1 São ~e iniciativa privativa do Presidente da
.
111- quando, por não promover os atos e diJigênRepubhca as leiS que:
elas que lhe competir, o autor abandonar a causa por
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças
mais de 30 (trinta) dias;
Armadas;
IV - quando se verificar a ausência de pressu11 - disponham sobre:
postos de constituição e de desenvolvimento válido e
a) criação de cargos, funções ou empregos
regular do processo;
públicos na administração direta e autárquica ou
V - quando o juiz acolher a alegação de peaumento de sua remuneração;
rempção, litispendência ou de coisa julgada:
~) ?rgan!zação administrativa e judiciária,
VI- quando não conCC?r~~r qua~qu~~ das con~!maténa tnbutána e orçamentária, serviços públicos e
ç~es da ação, como a poSSibIlidade Jundlca, a legltlpessoal da administração dos Territórios:
midade das partes e o Interesse processual;
c) servidores públicos da União e Territórios,
VII - pela convenção de arbitragem;
* Inciso VII com redação determinada pela Lei nR 9.307. de
seu . ~egime juridico, provimento de cargos,
estabilidade e aposentadoria;
2309 1996
*Alfnea c com redsçAo dsds pela EITI6fIda ConstitucionalnD
VIII - quando o autor desistir da ação;
18, de 5-2-1998
IX - quando a ação for considerada intransmisd) organização do Ministério Público e da
sCvel por disposição legal'
Defensoria Pública da União, bem como normas
X
d
'
gerais para a organização do Ministério Público e da
- quan o 0c:o rrer confusa~ entre autor e réu;
N

N

Defensoria Pública dos Estados do Distrito Federal e
dos T e r r i t ó r i o s ; '
e) criação, estruturação e atribuições dos
Ministérios e órgãos da administração pública;
f) militares das Forças Armadas, seu regime
juridico, provimento de cargos, promoções, estabilidade,
remuneração, reforma e transferência para a reserva.
* .Alfnes cT'6SCida pels Emenda Constitucional nll 18, de

5.2.1998

§ 22 A.. iniciativa popular pode ser exercida pela
a~resentaçao à Câmara dos Deputados de projeto de
lei subscrito por, no mfnimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuCdo pelo menos por cinco Estados. com não menos de três décimos por cento dos
eleitores de cada um deles.

.....

XI- nos demaiS casos prescritos neste Código.
§ 12 O juiz ordenará, nos casos dos ns. 11 e 111, o
arquivamento dos a~to~, declarando a extinção do
p'"?Cesso, se a parte, Intimada ~essoalmente, não supnr a§fa::;m 48 (qdouareránta e,0ito) h~ras.
2
o caso
pa gra~o antenor, quanto ao n
11, as parteslagarão proporClon8ilmente as custas e,
quanto ao n 111. o autor ser~ condenado ao pagamento das despesas e honorános de advogado (art. 28).
§ 32 O juiz. c~n~ecerá de otrcio, _em qualquer
tempo e grau de !urrsdrção, e~quanto nao proterida a
sentença de ,!,érito, da matéria constante dos nlls. IV.
V e VI; ~odaVla, o réu que a .não alegar, na primeira
oportumdade em que lhe caIba falar nos autos, responderá pelas custas de retardamento.
2
§ 4 Depois de decorrido o prazo para a resposta, o autor não poderá, sem o consentimento do réu
desistir da ação.
'

LEI Nil 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
Institui o Código de Proceno Civil.
LIVRO I
Do Processo de Conhecimento
TfTULOVI
Da Formação, da Suspendo e da Extinção do
Processo

TrrULO VIII
Do Procedimento Ordinário

CAPfTULOV
Do Julgamento Conforme O Estado Do Proceuo
SEÇÃO 11

Do Julgamento Antecipado da Lide
cAPfrULO 111
Da Extinção do Procesao
Art. 267. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito:
I - quando o juiz indeferir a petição inicial;

Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido. proferindo sentença:
I - quando a questão de mérito for unicamente
de direito, ou. sendo de direito e de fato, não houver
necessidade de produzir prova em audiência;
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\I - quando ocorrer a revelia art. 319).
.. Artigo com redação detennlnada pela Lei nll 5.925, de 111
de outubro de 1973.

....................................................................................
CAPrTULO VIII
Da Sentença e da Coisa Julgada
SEÇÃO 11
Da Coisa Julgada
Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição,
não produzindo efeito senão depois de confirmada
pelo tribuna], a sentença:
1- que anular o casamento:
11- proferida contra a União. o Estado e o Município;
11I- que julgar improcedente a execução de dfvida ativa da Fazenda Pública (art. 585. VI).
Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal,
haja ou não apelação voluntária da parte vencida; não
o fazendo, poderá o presidente do tribunal avocá los.

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

Art. 520. A apelação será recebida em seu efeito
devolutivo e suspensivo. Será. no entanto, recebida só
no efeito devolutivo. quando interposta de sentença que:
"Artigo, "caput", com redação dada pela Lei nll
5,925, de 1-10-1973.
I - homologar a divisão ou a demarcação;
"Inciso I com redaçAo dada pela LeinIl 5.925. de 1-10-1973.
11 - condenar à prestação de alimentos:

nll

5.925, de

11I - julgar a liquidação de sentença:
.. Inciso /1/ com redação dada pela Lei nll

5.925, de

"Inciso li
01-10-1973.

com

....................................................................................
Art. 498. Quando o dispositivo do acórdão contiver julgamento por maioria de votos e julgamento
unânime e forem interpostos simultaneamente embargos infringentes e recurso extraordinário ou recurso especial, ficarão estes sobrestados até o julgamento c;laquele.
..Artigo com redsçAo detennlnsdapelalel nIl 8.038, de28 de
maio de 1990.

CAPrTULO 11
Da Apelaçlo

.....................................................................................
Art. 515. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
§ 12 Serão. porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e
discutidas no processo. ainda que a sentença não as
tenha julgado por inteiro.
§ 22 Quando o pedido ou a defesa tiver mais de
um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a
apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos
demais.
'

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

redação dada pela Lei

1-10-1973.

IV - decidir o processo cautelar:
"Inciso 11I com redação dada pela. Lei nll 5.925, de
1-10-1973.

V - rejeitar liminarmente embargos á execução
ou julgá-los improcedentes:
.. Inciso V
13-12-1994

com

redação dada pela Lei nll 8.950, de

VI- julgar procedente o pedido de instituição de
arbitragem.
"Inciso VI acrescido pela Lei nIl 9.307 de 23-9-1996

, TrTULOX
Dos Recursos
CAPrTULO I
Das Disposições Gerais
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CAPrTULO 11I
Do Agravo
"CapItulo
30-11-1995.

com deslgnaçAo dada pela Lei nll 9.139, de

Art. 523. Na modalidade de ag~vo retido o
agravante requererá que o tribunal dele conheça,
preliminarmente, por ocasião do julgamento da
apelação.
.. Artigo, caput
30-11-1995.

com redaçAo

dada pela Lei

nll 9.139,

de

§ 1Jl Não se conhecera do agravo se a parte não
requerer expressamente, nas razões ou na resposta
d~ ape,lação, sua apreciação pelo Tribunal.
.. § 111 com redaçAo dada pela Lei nll 9.139, de 30-11-1995.

§ 2lllnterposto o agravo, o juiz poderá reformar
sua decisão, após ouvida a parte contrária, em 5
(cinco) dias,
..§ 211 com redaçAo dada pela Lei n1l 9. 139, de 30-11-1995.

§ gsz Das decisões interlocutórias proferidas em
audiência admitir-se-á interposição oraI do agravo retido,
a constar ~ respectivo termo, expostas sucintamente às
nazÕ8S que justifiquem o pedicfodenova decisão.
'
..§ ~ com redaçAo dada pela Lei fIIl9.139, de 30-11-1995.
§ 411 Será sempre retido o agravo das decis~
posteriores à sentença, salvo caso de inadmissão ,da

apelação.

'

. ,

..§ 41l com redaçAo dada pela Lei nll 9.139, de 30-11-1995•

....................................................................................
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Art. 526. O agravante, no prazo de 3 (três) dias,
requererá juntada aos autos do processo, de cópia da
petição do agravo de instrumento e do comprovante
de sua interposição, assim como a relação dos documentos que instruíram o recurso.
*Artigo com redaçAo dada. pela LeinIl 9.139, de 30-11-1995.

Art. 527. Recebido o a-avo de instrumento no
tribunal, e distribuído incontinenti, se não for caso de
indeferimento liminar (art. 557), o relator:
I- poderá requisitar informações ao juiz da causa, e as prestará no prazo de 10 (dez) dias:
11 - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso
(art. 558),comunicando ao juiz tal decisão:

111- intimará o agravado. na mesma oportunidade, por oficio dirigido ao seu advogado, sob registro e
com aviso de recebimento, para que responda no prazo de 10 (dez) dias, facultando-lhe juntar cópias das
peças que entender convenientes; nas comarcas
sede de tribunal, a intimação far-se-á pelo órgão oficia):
IV - ultimadas as providências dos incisos anteriores, mandará ouvir o Ministério Público, se for o
caso, no prazo de 10 (dez) dias.
"Artigo, caput com redação dada pela Lei nll 9.139, de
30-11-1995.

Parágrafo único. Na sua resposta. o agravado
observara o disposto no § 2!! do art. 525.
"Parágrafo único com redação dada. pela Lei nIl 9.139, de
30-11-1995.

CAPíTULO IV
Dos Embargos Infringentes
Art. 530. Cabem embargos infringentes quando
não for unânime o julgado proferido em apelação e cm
ação rescisória. Se o desacordo for parcial. os embargos serão restritos á matéria objeto da divergência.
Art. 531. Compete ao relator do acórdão embargado apreciar a admissibilidade do recurso.
" Artigo. caput com redação dada pela lei nll 8.950, de
13-12-1994

nll 8.950,

Parágrafo único. Revogado pela lei
de
13-12-1994}.
Art. 532. Da decisão que não admitir os embargos caberá agravo. em cinco dias, para o órgão competente para o julgamento do recurso.
"Artigo com redação dada pela lei n Il 8.950, de 13-12-1994

Art. 533. Admitidos os embargos. proceder-se-á
ao sorteio de novo relator.
"Artigo, caput, com redação dada pela lei nll 8.950, de
13-12-1994
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Parágrafo único. A escolha do relator recairá,
quando possível. em juiz que não haja participado do
julgamento da apelação ou da ação rescisória.
"Parágrafo único com redaçAo dada peJa lei n ll 8.950, de
13-12-1994-

Art. 534. Sorteado o relator e independentemente de despacho, a secretaria abrirá vista ao embargado para a impugnação.
Parágrafo único. Impugnados os embargos. serão os autos conclusos ao relator e ao revisor pelo
prazo de 15 (quinze 1 dias para cada um. seguindo-se
o julgamento.
.
CAPíTULO VI
Oos recursos para o Supremo Tribunal
Federal e o Superior
Tribunal de Justiça
*Capítulo VI com denominação dada pela
Lei nll 8.950, de 13-12-1994

SEÇÃO 11
Do Recurso Extraordinário e do Recurso Especial
*Seçio /I com denominação dada pela
Lei ng 8.950, de 13..12-1994
Art. 542. Recebida a petição pela secretaria do
tribunal e ai protocolada, sera intimado o recorrido,
abrindo-se-lhe vista para apresentar contra-razões.
"Artigo, caput, com redação dada pela lei nll 8.950, de
13-12-1994

§ 1li Findo esse prazo. serão os autos conclusos
para admissão ou não do recurso, no prazo de quinze
dias, em decisão fundamentada.
"§ 111 com redação dada pela lei n Il B.950, de 13-12-1994

§ 2 11 Os recursos extraordinário e especial serão
recebidos no efeito devolutivo.
"§ 2 11 com redação dada pela Lei n1l 8.950, de 13-12-1994

§ 311 O recurso extraordinário, ou o recurso especial, quando interpostos contra decisão interlocutória
em processo de conhecimento, cautelar, ou embargos à execução ficará retido nos autos e somente
será processado se o reiterar a pane. no prazo para a
interposição do recurso contra a decisão final, ou
para as contra-razões.
"§ 311 aCf'9SCido pela Lei n ll 9.756, de 17-12-1998

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

,

.

Art. 544. Não admitido o recurso extraordinário
ou o recurso especial. caberá agravo de instrumento,
no prazo de 10 (dez) dias, para o Supremo Tribunal
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Federal ou pra o Superior Tribunal de Justiça, confor*Artigo, caput com redação dada pela Lei nIJ 9.756, de
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me o caso.

17-12-1998

* Artigo, caput, com redação dada pela Lei n IJ 8.950, de
13-12-1994

§ 1!! - A Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior o relátór poderá dar provimento o ao recurso.
'

§ 11! O agravo de instrumento será instruído com
as peças apresentadas pelas partes, devendo
constar. obrigatoriamente, §ob pena de não
conhecimento. cópia do acórdão recorrido, da petição
de interposição do recurso denegado. das contra-razões, da decisão agravada, da certidão da
respectiva intimação e das procurações outorgadas
aos advogados do agravante e do agravado.
*§1 IJ comredaçãodadapelalein IJ 8.950,de13-12-1994

§ 2 2 Distribuído e processado o agravo na forma
regimental. o relator proferirá decisão.
*§ 2IJ com redação dada pela lei nIJ 8.950, de 13-12-1994

§ 31! Poderá o relator, se o acórdão recorrido estiver em confronto com a súmula ou jurisprudência
dominante do Superior !ribunal de Just~ça, conhecer
do ~mavo para ~ar proVlr~ento ao próprio r.ecurso especlal; poderá a~n~a, se ? Instrumento contl~er os elementos necessarlos ao Julgamento do mérito, determinar sua conversão. observando-se, dai em diante, o
procedimento relativo ao recurso especial.
*§ 3IJ com redação dada pela Lei nIJ 9.756, de 17-12-1998

§ 42 O disposto no parágrafo anterior aplica-se
também ao agravo de instrumento contra denegação
de recurso extraordinário, salvo quando. na mesma
causa, houver recurso especial admitido e que deva
ser julgado em primeiro lugar.
*§ 4IJ com redação dada pela lei nIJ 8.950, de 13-12-1994
....................................................................................

* § 1IJ _ A acrescido pela Lei nIJ 9 756. de 17-12-1998

!!' _
,.,
.
§.1 Da dec~sao cabera agravo, n~ prazo de
cinco dias, ao órgao competente para o Julgamento
do recurso, e, se não houver retratação, o relator
apresentará o processo em mesa, proferindo voto;
provido o agravo, o recurso terá seguimento.
IJ

*§ 1 acrescido pela Lei nR 9.756, de 17-12-1998

§ Quando manifestamente inadmissível ou infundado o agravo, o tribunal condenará o agravante a
pagar ao agravado multa entre um e dez por cento do
valor 'corrigido da causa, ficando a interposição de
qualquer outro recurso condicionada ao depósito do
respectivo valor.
22

*

IJ
IJ
§ 2 com redação dada pela Lei n 9.756, de 17-12-1998

Art. 558 O relator poderá, a requerimento do
agravante, nos casos de ,prisão civil, adjudicação, remição de bens, levantamento de dinheiro sem caução
idônea e em outros casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante a
fundamentação, suspender o cumprimento da decisão até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara.
.. Artigo, caput com redação dada pela Lei nQ 9.139, de
30-11-1995

CAPfTULO VII
DA ORDEM DOS PROCESSOS NO TRIBUNAL.
... Capitulo VII com redação dada pela
Lei n tl 8.950, de 13-12-1994
Art. 547. Os autos remetidos ao tribunal serão
registrados no protocolo no dia da sua entrada cabendo á secretaria verificar-lhes a numeração das folhas
e ordená-los para distribuição.
Art. 555. O julgamento da turma ou câmara será
tomado pelo votodetrês juízes. seguindo-se ao do relator o do revisor e o do terceiro juiz.
Parágrafo único. E facultado a qualquer juiz. que
tiver assento na turma ou câmara, pedir vista. por
uma sessão. se não estiver habilitado a proferir
imediatamente o seu voto.
Art. 557. O relator negará seguimento a recurso
manifestamente inadmissível e improcedente.
prejudicado ou em confronto com súmula ou com
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do
Supremo Tribunal Federal. ou de Tribunal Superior.

Parágrafo único. Aplicar-se-á o disposto neste
artigo às hipóteses do art. 520.
.. Parágrafo único com redação dada pela Lei nIJ 9.139, de
30-11-1995

LIVRO 11
Do Processo de Execução
TfTULO I
Da Execução em Geral

CAPITULO 111
Dos Requisitos Necessários.para Realizar
Qualquer Execução

SEÇÃO 11
Do Título Executivo
Art. 585. São títulos executivos extrajudiciais:
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- Artigo, caput com redação dada pela Lei 5.925 de
REGIMENTO INTERNO
1-10-1973.

1- a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque:
-Inciso I com redação dada pela. Lei ~8.953, de 13-12-1994

11- a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor; o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas; o instrumento de transação referendado pelo Ministério
Público, pela Defensoria Pública ou pelos advogados
dos transatores;
- Inciso 11 com redação dada pela Lei nll 8.953, de

13-12-1994

111- os contratos de hipoteca, de penhor, de anticrese e de caução, bem como de seguro de vida e de
acidentes pessoais de que resulte morte ou incapacidade;
- inoiso 111 com redação dada pela Lei 5.925 de 1-10-1973.

IV - O crédito decorrente de foro, laudêmio,
aluguel ou renda de imóvel, bem como encargo de
condomínio desde que comprovado por contrato
escrito;
- inciso IV com redação dada pela Lei 5.925 de 1-10-1973.

V - O crédito de serventuário de justiça, de perito, de intérprete, ou de tradutor, quando as custas,
emolumentos ou honorários forem aprovados por decisão judicial;
-Inciso V com redação dada pela Lei 5.925 de 1-10-1973.

VI- a certidão de divida ativa da Fazenda Pública da União, Estado, Distrito Federal, Território e Município, correspondente aos créditos inscritos na formada lei:
-Inciso VI com redação dada pela Lei 5.925 de 1-10-1973.

VII - todos OS demais títulos, a que, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.
-Inciso VII com redação dada pela Lei 5.925 de 01/UY1973.

§ 12 A propositura de qualquer ação relativa ao
débito constante do titulo executivo não inibe o credor
de promover-lhe a execução.
- § 111 com redação dada pela Lei nIl 8.953, de 13-12-1994

§ 22 Não dependem de homologação pelo Supremo Tribunal Federal, para serem executados, os títulos executivos extrajudiciais, oriundos de pais estrangeiro. O titulo, para ter eficácia executiva, há de
satisfazer aos requisitos de formação exigidos pela lei
do lugar de sua celebração e indicar o Brasil como o
lugar de cumprimento da obrigação.
- § 2 fJ com redação determinada pela Lei n Il 5.925, de 1(/ de
outubro de 1973.

DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTiÇA
PARTE I
Da Composiçio, Organizaçio e Competência
TfTULO I
Do Tribunal
CAPfTULO 11
Da Competência do Plenário,
Da Corte Especial, das seções e das Turmas
SEÇÃO IV
Da Competência das Seções
Art. 12. Compete às Seções processar e julgar:
I - os mandados de segurança, os habeas corpus e o habeas data contra ato de Ministro de Estado;
11 - as revisões criminais e as ações rescisórias
de seus julgados e das Turl'Tlfas que compõem a respectiva área da especialização;
111 - as reclamações para a preservação de
suas competências e garantia da autoridade de suas
decisões e das Turmas:
IV - os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvadas a competência do Supremo Tribunal Federal (Constituição, artigo 102, I, "0 "),
bem assim entre Tribunal e Juízes a ele não vinculados e Juízes vinculados a Tribunais diversos;
V - os conflitos de competência entre relatores
e Turmas integrantes da Seção;
VI - os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre
autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro, ou do Distrito Federal, ou entre as deste
e da União;
VII - as questões incidentes em processos da
competência das Turmas da respectiva área de especialização, as quais Ih,as tenham sido submetidas por
essas:
VIII - as suspeições e os impedimentos levantados contra os Ministros, salvo em se tratando de processo da competência da Cone Especial;
IX - os incidentes de uniformização de jurisprudência, quando ocorrer divergência na interpretação
do direito entre as Turmas que as integram, fazendo
editar a respectiva súmula.
Parágrafo único. Compete. ainda, às Seções:
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I - julgar embargos infringentes e de divergênArt. 22. O Relator submeterá o feito ao julgacia (artigos 260 e 266, la parte);
mento do Plenário, quando houver relevante argüição
11 - julgar feitos de competência de Turma, e por
de inconstitucionalidade ainda não decidida.
esta remetidos (art. 14);
"
Parágrafo único. Poderá o Relator proceder na
UI - sumular a jurisprudência uniforr:ne das T~rforma de~te artigo:
mas da r~spectiva área de especiaUzaç~o e delib'erar
a) quando houver matéria em que divirjam as
sobre a alteração e o can,cela,mento de súmulas.
Turmas entre si ou alguma delas em relação ao
Plenário;
SEÇÃàv
b) quando, em razão da relevância da questão
.Da Competência das Turmas
jurídica ou da necessidade de prevenir divergência entre as Turmas, convier pronunciamento do Plenário.
Art. 14. As Turmas remeterão os feitos de sua
competência à Seção de que são integrantes:
I - quando algum dos Ministros propuser reviMensagem n2 1.11 O
são da jurisprudência assentada em Súmula pela SeSenhores Membros do Congresso Nacional,
ção;
Nos termos do artigo 61 da Constituição Fede11 - quando convier pronunciamento da Seção,
ral,
submeto
à elevada deliberação de Vossas Exceem razão da relevância da questão, e para prevenir dilências,
acompanhado
de Exposição de Motivos do
vergência entre as Turmas da mesma Seção;
Senhor Ministro de Estado da Justiça, o texto do pro111 - nos incidentes de uniformização de jurisjeto de lei que "Altera dispositivos da Lei n!2 5.869, de
prudência (art. 118).
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, reParágrafo único. A remessa do feito à Seção
ferentes a recursos e ao reexame necessário".
far-se-á independentemente de acórdão, salvo no
Brasília, 18 de agosto de 2000 - Fernando
caso do item 111 (art. 118, § 1SI).
Henrique Cardoso.

EM N2 274
Brasília. 12 de julho de 2000

REGIMENTO INTERNO
DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
DISPOSiÇÃO INICIAL
Art. 1SI Este Regimento estabelece a composição e a competência dos órgãos do Supremo Tribunal
Federal, regula o processo e o julgamento tios feitos
que lhe são atribuídos pela Constituição da República
e a disciplina dos seus serviços.
PARTE I
Da Organlzaçio e Competincla
TrTULO I
Do Tribunal

...................................................."

,,,

.

CAPITULOV'
Dos Mlnl8troá

.....................................................................................
SEÇÃO 11
Do Relator

..•.................................................................................

Excelentfssirno Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
anexo Projeto de Lei que "Altera dispositivos da Lei nSl
5.869. de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, referentes a recursos e ao reclame necessário".
2. Trata-se de proposta elaborada pela Comissão constituída em 1991 para estudar o problema da
morosidade processual e propor soluções objetivando a simplificação do Código de Processo Civil, coordenada pelos Drs. Sálvio de Figueiredo Teixeira. Ministro do Superior Tribunal de Justiça e Diretor da
Escola Nacional dc Magistratura, e Athos Gusmão
Carneiro, Ministro Aposentado do Superior Tribunal
dc Justiça e representante dOI Instituto Brasileiro de
Direito Processual, presidido pela ProtA Ada Pellegrini
Grinover.
3. Como fundamento da iniciativa, permito-me
transcrever o relatório detalhado sobre o texto que me
foi oferecido pelos juristas integrantes da Comissão, o
qual denota a necessidade da adoção das normas
projetadas.
. "Art. 1S1 do Projeto - São as seguintes as alterações propostas ao Código de Processo Civil:
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Art. 475. Não obstante objeções de ordem doutrinária. ainda se apresenta conveniente manter, no
sistema processual brasileiro, o reexame necessário,
também impropriamente nominado "recurso de ofício", tendo em vista melhor preservar os interesses
do erário, tutelan~o p~trimônio que é. em última análise, de todo~ os cldadaos. ..
.
Todavl~, a b.?m d~ eficiênCia. do processo, algumas alteraçoes sao alVItradas, a fIm de:
a) eliminar sua incidência nas'ações anulatórias
de casamento, pois nelas o reexame necessário não
mais apresenta qualquer sentido, em sistema jurídico
que passou a admitir o divórcio a vínculo;
b) corrigir erro de técnica, substituindo a
referência à "improcedência da execução" de divida
ativa da Fazenda, pela correta menção à "procedência
dos embargos" opostos à execução da dívida ativa.
Procedentes ou improcedentes são sempre os
embargos do executado. não a execução propriamente
dita, na qual o contraditório se apresenta mínimo;
c) eliminar o reexame nas causas de vafor não
excedente a quarenta salários mínimos, nas quais
evenmal defesa do erário não compensa a demora e
a redobrada atividade procedimental ,que o reexame
necessariamente impõe, sobrecarregando os
tribunais. Os descalabros contra o erário acontecem,
isto sim, nas demandas de grande valor;
d) também não se justifica o reexame quando a
sentença estiver fundada em jurisprudência do
plenário do Supremo Tribunal Federal' (v.g", ações
diretas de inconstitucionalidade), ou súmula $Bte Tribunal ou do tribunal superior com~tents'í ~m tais
casos, aliás, a própria Administraçâ,o t~m',b~xado
instruções a seus procuradores dispen~ndo a
interposição de apelação, providência es~" todavia
inoperante se for mantido o reexame de ofiCS"'6l
Art. 498. A nova redação proposta busCá'éimplificar o procedimento nos casos de "recurso eitraordinário e/ou recurso especial contra al:!<Srdão oojeto'tfe
embargos infringentes do julgado, s8hdo lhfificado o
prazo recursal contra o acórdão dàJ.ftpelaçlfel(parte
unânime) e contra o acórdão prO'feMlc ~4I1udidos
embargos. Esta proposta"partiu d8Il!ftJgeflflb do Dr.
Osmar Tognolo, então Jui:t~ TR~.1· Re'Qlão, sob
o argumento de que "nada'se d~nte9"l!Je julgamenta dos embargos, não ~ ikiminadO'lf àqueles recursos inicialmente ifft9i'pOsla, nerri':Í1leSmo
quanto a sua admissibilidJdé-. EI~plesmente ficam nos autos sem qualquEff s~ia. Com a proposta, apenas após o julgâmênto ddà.embargos, com
a publicação do acórdão, será inicíSlill'a contagem do
prazo para os recursos especi~ extraordinário,
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abrangendo todo o julgado, mesmo aquele não objeto
dos embargos".
O parágrafo único cuida do decurso do prazo recursaI na hipótese em que não hajam sido interpostos
embargos infringentes.
Art. 515, Cuida-se de sugestão que valoriza os
princípios da instrumentalidade e da efetividade do
processo, permitindo-se ao tribunal o julgamento imediato do mérito, naqueles casos em que o juiz não o
tenha apreciado mas, sendo a questão exclusivamente de direito, a causa já esteja em condições de ser inteiramente solucionada. Anota-se que o duplo grau
não é imposição constitucional. Consoante Carreira
Alvim, ·como o processo não é um fim em si mesmo,
mas um meio destinado a um fim, não deve ir além
dos limites necessários à sua finalidade. Muitas matérias já se encontram pacificadas no tribunal - como,
por exemplo, na Justiça Federal e na dos Estados, as
questões relativas a expurgos inflacionários - mas
muitos juízes de primeiro grau, em lugar de decidirem
de vez a causa, extinguem o processo sem julgamento do mérito, o que obriga o tribunal a anular a sentença, devolvendo os autos à origem para que seja julgada no mérito. Tais feitos, estão, muitas vezes, devidamente instruídos, comportando julgamento antecipado da lide (art. 330, CPC), mas o julgador, por apegado amor às formas, se esquece de que o mérito da causa constitui a razão primeira e última do próprio processo·.
Art. 520. Quando da elaboração deste Projeto
cogitou-se adotar, como regra, a não suspensividade
da apelação, atribuindo-se assim maior eficácia à
sentença, na trilha de exemplos em direito comparado. Todavia, respeitáveis objeções conduziram à ma·
nutenção, corno regra geral, da sistemática do duplo
efeito, de longa tradição, pelo menos no estágio atual
das reformas no Código e enquanto não se dispõe de
estatísticas precisas a respeito do número percentual
de apelações que são total ou parcialmente providas.
Além disso, busca-se inclusive evitar um previsível
acúmulo, em segunda instância, de pedidos cautelares tendentes à concessão do efeito suspensivo à
apelação.
Propõe-se, no entanto, a inclusão de mais dois
incisos no art. 520. a fim de que a) o efeito da apelação seja apenas o devolutivo também nos casos em
que a sentença tenha confirmado a antecipação dos
efeitos da tutela, pois certamente esses efeitos já terão sido efetivados; b) afastar o efeito suspensivo
também quando a sentença tiver por fundamento súmula do Supremo Tribunal Federal ou do tribunal IUperiar competente, pelo alto grau de probabilidade
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deque venha a ser confirmada em segundo grau de
jurisdição.
"

,
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• .m ~ Iogo.lOIucionar a questão processual
, .. .;~:~,~. ~t. ' .

Art. 523. É reformulada a redação do § 2!l. tomando explícito que o prazo anterior à eventual retra:.
tação diz respeito ao exercício do contraditório pela
parte agravada.
Modifica-se, igualmente. o § 4!l, no sentidó de
que também o agravo interposto de decisões proferidas durante a audiência de instrução e julgamento
deve ser retido, buscando-se com isso diminuir, na
medida do possível, o número de agravos por in~trymento (vide, neste Projeto, o art. 527, 11)
.

:~j!.~'}~~," eXplicitado que o relator poderá
~~'l,trlJUi"'efeito suspensivo ao agravo (art.
SSiJ.l·-'lIIribim. linha de jurisprudência preva~~;.~.:.9: Impropri~mente chamado. "efeito
~1~.~~.a~~lpar,total ou parclalmen.~ .~:~~ PfMenc::llda no recurso.
,: "'..: '~;).~~'~"'·ô' ampliada a possibilidade de inti~~,_~.'peIa imprensa oficial. não só nas
~:~,~..~nal, c~mo ~ambém na~uela~
~;;,"~:'~:~""te sejam Igualmente InclUl-

Art. 526. Ao art. 526, relativo à comunicação do
agravo de instrumento perante o juízo de primeiro
grau. propõe-se acrescentar parágrafo único, a fim de
dar solução às controvérsias surgidas sobre se tal
providência, a cargo do agravante, é meramente facultativa ou se constitui condição de admissibilidade
do recurso.
Inclina-se o Projeto pela segunda alternativa,
com amparo em autorizada doutrina, porquanto inconcebível impusesse,a lei ao recorrente uma obrigação, fixando-lhe prazo: sem nenhuma conseqüência
processual para o descumprimento. Aliás, a comuni~
cação prevista no art. 526 tem por objetivo maior o de
proporcionar ao agravado imediato e perfeito conhecimento dos termos do agravo. de molde a habilitá-lo
a bem oferecer sua resposta sem necessidade de
deslocar-se para consultar os autos do recurso na secretaria do tribunal (J.E. Carreira Alvim. "Novo Agravo". ed. Del Rey. 21 ed.. 1996. pp. 106/110: Athos Gusmão Carneiro. "O Novo Recurso de Agravo", ed. Forense, 21 ed. n2 46. pp. 44/45).
Neste sentido é o enunciado n!l2 aprovado pelo
Centro de Debates e Estudos do antigo Tribunal de
Alçada do Rio de Janeiro, verbls: "Não será conhecido o agrav~ quando desaten~i~~ o disposto no art.
526 do Código de Processo CIVIl.
Art. 527. São renumerados, deformarnais.sistemática, os respectivos incisos. Assim, a disposição
atualm~n~e constante do caput, relati~a. ao. in~eferimento IImmar do agravo, passa a constituir o mClsq 1.,
Inovação importante é a previsão de que, em
não ocorrendo perigo de dano grave e de diffcil reparação, o relator possa converter o agravo de in$trumento em agravo retido, com remessa dos autos ao
juiz da causa. Visa esta providência diminuir o avultàdo número dos agravos de instrumento que tramitam
nos tribunais de segundo grau. Trata-se de faculdade.
não de dever do relator, uma vez que. conforme as circunstâncias, o relator poderá vislumbrar a conveniên..

.
,"", .:!~ • • ~~Noaluslvoaorecurso de embar~~~.;~ 9Omis~0 de ~eforma r~cebeu su~:.,~ dr.,.res. inclUSIve ~o ,sentido de sua
~.~~ paralelo no direito comparado.
~:todaVia de'meio de impugnação amplamen"'~"'.~o brasileira, e com bons resulta. . .~.~~. àperfeiçoamento da prestação ju-
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" .~ ,
que' O "'acórdão não-unl!lnrme tenha
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'*"'iídO'.;. . . .; ,volta-se. destarte. ao sistema

prevlI'~ ~no código processual de 1939.
Çom
;'.:. ~ ',lC6rdio confirma a sentença,
:lUC8Isivas no mesmo sentido, e
~~,,;~.bOa·PoI(ticajudiciária proporcionar
ao,~ ,. ... caJO.. mais um recurso ordinário:
,': ,; ,Ia)
COvergência tenha surgido em
màt6ria"" ~ 'im6rilo; nlo simplesmente em tema
~...~;. "~"
:<' ,::,;.l:'.:~' 'jescisória tenha sido julgada
~' .:.' , '., .
~... ,', '.-:'~ . .' ~. adequadas a reduzir bas, __ ~O'~.,~rgos, o recurso é mantido.
"':'~~":1';~~bty~:
atendendo ponderações do
J_~;~ de São Paulo, o Projeto dis~~.;.~ nos ar:tigos 531, 533 e 534 do
~~ O procedimento ~os embargos ~n~".~~ndo sua ad~ptaça? à e~trutura In~~.~.. (no BraSil. h.á,tribunais ,:om pe~: . ~', , • jur~ e não diVididos ~m eamaras,
,~,~oqm,""'~umacentenademtegrantese
~~~' ~os feitos em Câmaras, Gru~;~' •.,~).
' :::(:~:'~.~~ ~ art. 542 é proposta a retira~""':"'7:· {protoeolada", com isso facultan~!~.
"
-"der o chamado "protocolo

..r.mo.

"em _ •

<,

":, :,
...

Pêité.

••

4à.•
~ ~
•

~;f~J {:'~~':I~: :.jl'I'f'~' ~~;'H'. t~'

l•.

"

,

, ..

~'

•

l'

•

•

44554 Quarta-feira 23

DIÁRIO DA cÂMARA OOS DEPUTAOOS

unificado". também ao recebimento das petições de
recurso extraordinário e especial
Art. 544. A proposta de reforma do atual art. 544
busca, de início, afeiçoar o texto da lei aos parâmetros
recomendados (reetlus, ordenados) pelos tribunais
superiores em tema de agravo de instrumento decorrente da negativa de seguimento ao recurso extraordinário e ao recurso especial.
Corno novidade simplificadora e antiformalista,
a possibilidade de o próprio advogado declarar a autenticidade das cópias, "sob sua responsabilidade
pessoal", ou seja, responsabilidade civil, responsabiIidade perante os órgãos disciplinares da própria OAB
e eventual responsabilidade criminal.
Também inova ao dispensar, nesses agravos de
instrumento, o pagamento ao erário de custas e despesas postais: são quantias simbólicas, de todo irrelevantes do ponto de vista orçamentário, mas que representam para o advogado, e para a parte mais um
Onus a ser diligenciado, sob a pena gravíssima da deserção. Aliás, o STJ, por disposição regimental, já não
cobra custas: todavia, à falta de previsão em contrário, ainda se exige o pagamento das despesas postais de remessa e retorno, sob ameaça de deserção.
Art. 547. A introdução de um parágrafo único no
art. 547 reconhece pleno embasamento legal à possibilidade, já concretizada em vários Estados, de instituição do chamado "protocolo unificado", operando-se a descentralização dos serviços de protocolo
de petições e recursos, a critério dos tribunais e na órbita de suas jurisdições.
Art. 555. A melhor redação pu gerida para ocaput do art. 555 explicita. em texto conciso, que ojulgamento por três juízes se refere às apelações e aos
agravos de instrumento. E excluída a menção ao revisor. função não existente nos agravos.
Já o § 1" é proposto a fim de permitir. em tais recursos, ouso da técnica consagrada no RISTJ. art. 14.
inciso 11. e art. 12. parágrafo único, inciso 11- remessa
do recurso a um colegiado maior, buscando compor
ou prevenir divergência entre Turmas ou Câmaras em
relevante questão de direito. Tal colegiado julgará plenamente o recurso, e a decisão, em conseqüência, irá
impor-se como precedente jurisprudencial a ser tomado em conta pelo tribunal nos subseqüentes julgamentos sobre a mesma matéria.
Esta sistemática supera com grande vantagem
técnica e operacional, a do instituto da uniformização
de jurisprudência, de Iimitadíssimo emprego em nossa prática forense. Diga-se que igualmente RISTF
prwt, nesses casos, possa a Turma transferir ao PIe-
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nário a competência para o julgamento do feito - art.
22. parágrafo único, alíneas "a" e ub".
Nada mais adequado, destarte, que permitir
também no âmbito dos tribunais de segundo grau o
uso desta faculdade, com manifesto proveito ao superior interesse dos jurisdicionados na estabilidade jurídica que uma jurisprudência uniformizada propicia.
O atual parágrafo único torna-se § 22 , com mínima alteração de redação.
Art. 2ll do Projeto - Institui vacatlo legls de três
meses, a partir da data de publicação da lei.
4. Estas são, em síntese, as normas que submeto ao elevado descortino de Vossa Excelência, as
quais, se aceitas, virão ao encontro da almejada eficiência e celeridade da prestação jurisdicional.
Respeitosamente, José Gregori, Ministro de
Estado da Justiça.
Aviso n" 1.348 - C. Civil.
Em 18 de agosto de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentrsslrno Senhor Presidente da República relativa a projeto de lei que "Altera dispositivos da Lei n"
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, referentes a recursos e ao reexame necessário".
Atenciosamente, Sllvano Glannl, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República, Interino.
PROJETO DE LEI N2 3.475, DE 2000

(Do Poder Executivo)
MENSAGEM Nll 1.111/00
Altera dispositivos da lei n2 5.869,

de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, relativos ao processo de c0nhecimento.
(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - Art. 24, 11)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q Os artigos da Lei nQ5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, a seguir mencionados, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 14. São deveres das partes, de seus
procuradores e todos aqueles que de qualquer forma
participam do processo:
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V - cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final.
Parágrafo único. A violação do disposto no inciso V deste artigo constitui ato atentatório ao exercício
da jurisdição, podendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar
ao responsável multa em montante a ser fixado de
acordo com a gravidade da conduta e não superior a
vinte por cento do valor da causa; não sendo paga no
prazo estabelecido, contado do trânsito em julgado da
decisão final da causa, a multa será inscrita sempre
como dívida ativa da União ou do Estado." (NR)
"Art. 154
.
Parágrafo único. Atendidos os requisitos de segurança e autenticidade, poderão os tribunais disciplinar, no âmbito da sua jurisdição, a prática de atos processuais e sua .comunicação às partes, mediante a
utilização de meios eletrônicos." (NR)
"Art. 175. São feriados, para efeitos forenses, os
sábados, os domingos e os dias assim declarados por
lei." (NR)
"Art. 178. O prazo legal ou judicial, contado em
dias, suspender-se-á nos dias feriados e naqueles em
que não houver expediente forense, salvo nos casos
previstos no art. 188." (NR)
"Art. 253. Distribuir-se-ão por dependência as
causas de qualquer natureza:
I - quando se relacionarem, por conexão ou
continência, com outra já ajuizada;
11 - quando, tendo havido desistência, o pedido
for reiterado, mesmo que em litisconsórcio com outros
autores:'
(NR)
"Art. 407. Incumbe às partes, no prazo que o juiz
fixará ao designar a data da audiência, depositar em
cartório o rol de testemunhas, precisando-lhes o
nome, profissão, residência e o local de trabalho; omitindo-se o juiz, o rol será apresentado até dez dias antes da audiência." .....•......................................(NR)
Art. 433
.
Parágrafo único. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de dez dias,
após intimadas as partes da apresentação do laudo."
(NR)
"Art. 575
.
IV - o juízo cível competente, quando o título
executivo for sentença penal condenatória ou sentença arbitral." (NR)
"Art. 584
.

111- a sentença homologatória de conciliação ou
de transação, ainda que verse matéria não posta em

juizo;
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VI - a sentença arbitral.~' (NR)
..
..

"Art. 599. .

11- determinar que o devedor relacione os bens
sujeitos à execução, indiçanda precisamente onde se
encontram." (NR)
"Art. 600.............................•.......•........•..........•.•
IV - não relaciona corretamente os seus bens
sujeitos à execução (art. 599, 11, e 655, § 12 ) ou não indica ao juiz onde se encontram e os respectivos
valores." (NR)
Art. 22 Ficam acrescidos à Lei n2 5.869, de 1973,
os seguintes arts. 431-A e 431-8:
"Art. 431-A. As panes terão ciência da data e locai designados pelo juiz ou indicados pelo perito para
ter início a produção da prova." (NR)
"Art: 431-B. Tratando-se de perícia complexa,
que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, o juiz poderá nomear mais de um perito e
a parte indicar mais de um assistente técnico." (NR)
Art. 32 Fica revogado o inciso 111 do art. 575 da
Lei n2 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
Art. 42 Esta lei entrará em vigor três meses após
a data de sua publicação.
Brasília,
v

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS
CONSTITUiÇÃO
DA
REPUBLlCA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
TfTULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPfTULO I
Do Poder Legislativo
SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo
SUBSEÇÃO 111
Das Leis
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
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rrrULOV
Dos Atos Proce88uals
CAPrrULO I
Da Forma dos Atos Processuais
SEÇÃO I

Dos Atos em Geral
Art. 154. Os atos e termos processuais não dependem de forma determinada senão quando a lei expreSsamente a exigir, reputando-se válidos os que,
realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade
eSsencial.
. Art. 155. Os atos processuais são públicos. Correm, todavia, em segredo de justiça os processos:
I - em que o exigir o interesse público;
11- que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio,
alimentos e guarda de menores.
*/nciso 1/ com redaçáo determinada pela Lei nIl 6.515, de
26-9-77.

Parágrafo único. O direito de consultar os autos
e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e
a seus procuradores. O terceiro, que demonstrar interesse jurrdico, pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e partilha resultante do desquite.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 • • • • • 111

.
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CAP(TULO 11
Do Tempo e do Lugar dos Atos Processuais
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partes oferecer mais de três testemunhas para a prova de cada fato, o juiz poderá dispensar as restantes.

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

SEÇÃO I
Do Tempo

~

.

SEÇÃO VII
, Da Prova Pericial

Art. 175. São feriados, para efeito forense, os
domingos e os dias declarados por lei.

Art. 4~1. (Revogado pela Lei n2 8.455, de
24-8-92). "
,,
CAP(TULO 11I
Art. 432. Se o perito, por motivo justificado, não
Dos Prazos
puder apresentar o laudo dentro do prazo, o juiz conc~der-Ihe-á, por"uma vez, prorrogação, segundo o
SEÇÃO I
seu prudente arbítrio.
Das Disposições Gerais
parágrafo único. (Revogado pela Lei n2 8.455,
de 24-8-92).
Art. 178. O prazo, estabelecido pela lei ou pelo
Art. 433. O perito apresentará o laudo em cartójuiz. é continuo, não se interrompendo nos feriados.
rio, no prazo, fixado pelo juiz, pelo menos vinte dias
..- -ântes da audiência de instrução e julgamento.
"'Artigo, csput CfJfTJ redaçáo dada pela Lei nfJ 8455, de
CAP(TULOVI
24-8·92.
De Outros Atos Processuais
Parágrafo Único. Os assistentes técnicos ofereSEÇÃO I
cerão seus pareceres no prazo comum de dez dias
Da Distribuição e do Registro
após a apresentação do laudo, independentemente
de intimação., '
Art. 253. Distribuir-se-ão por dependência os feitos de qualquer natureza quando se relacionarem,
por conexão ou continência, com outro já ajuizado.
Parágrafo único. Havendo reconvenção ou intervenção de terceiro, o juiz, de ofício, mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor.

"'Parágrafo único com redaçáo dada pela Lei nfJ 8.455, de
24-8-92.
•••••••••••••••••••••••••• IJ •• i ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LIVRO 11
Do Processo de Execução

TfTULO I
D~

T(TULO VIII

··~,,;···,o;ll~············ ·.,II:~·v··························

Do Procedimento Ordinário

CAP(TULOVI
Das Provas

....................................................................................
SEÇÃO VI
Da Prova Testemunhal
1 • • • • ' I 11 • • • • • • • I i

~ ~.'"

••• 11. I ' I ' ••••••••• Ii

'I?a 'Competência

Art. 575. A execução. fundada em título judicial,
P'!oce~sfl~~se-~ perante:
., .I,::, p~ tribu,nais superiores, nas causas de sua
competência or!iinária;
'i'i1lj;i) J;lír~~fttiJe décidiu a causa no primeiro grau
de'jutisdi9ão;",~~~' ",
'.;',
I!'~, o juíz~?.g\-!~ h0":l0logou a sentença arbitral;
IV - o juízo cível competente, quando o título
executivo for a sentença penal condenatória.
o

SUBSEÇÃO"
Da Produção da Prova Testemunhal

,

,

Art. 407. Incumbe à parte, 5 (cinco) dias a!'tes da
audiência, depositar em cartório o rol de testemunhas"
precisando-Ihes o nome, a profissão e a residência. '
Parágrafo único. É Ifcito a cada parte ofetéCer,
no máximo, dez testemunhas; quando qualquer das

.

CAP(TULO 11

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

• I • • • • • • • • 1 • • 1 • • 11

Execução em Geral

,

,'t

,'1:1i~il:i:

..: ;'..,

'CAP(TULO 11I
Dos Requlsitoa':Necessárlos para
Reli"r Qualquer Execução
o

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11;

.
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SEÇÃO"
Do Titulo Executivo
Art. 584. São títulos executivos judiciais:
1- a sentença condenatória proferida no processocivil;
11 - a sentença penal condenatória transitada
em julgado;
111 - a sentença arbitral e a sentença homologatória de transação ou de conciliação;
"Inciso 111 com redaçáo dada pela Lei nR9.307, de 23-9-96.
IV - a sentença estrangeira, homologada pelo
Supremo Tribunal Federal;
V - o formal e a certidão de partilha.
Parágrafo único. Os t{tulos a que se refere o número V deste artigo têm força executiva exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e
aos sucessores a título universal ou singular.
CAPfTULOV
Das Disposições Gerais

Art. 599. O juiz pode, em qualquer momento do
processo:
I - ordenar o comparecimento das partes;
11 - advertir ao devedor que o seu procedimento
constitui ato atentatório à dignidade da justiça.
..Artigo com redação determinada pela Lei nll 5.925, de
111..10-73.

Art. 600. Considera-se atentatório à dignidade
da justiça o ato do devedor que:
I - frauda a execução;
11- se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos;
111- resiste injustificadamente às ordens judiciais;
IV - não indica ao juiz onde se encontram os
bens sujeitos à execução.
..Artigo com redação determinada pela Lei nll 5.925, de
111..10-73.

MENSAGEM N2 1.111
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado da Justiça, o texto do
projeto de Lei que "Altera dispositivos da lei n25.869,

de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil,
relativos ao processo de conhecimento".
Brasnia, 18 de agosto de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM Nll275
Br~nia, 12

de julho de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
anexo projeto de lei que "Altera dispositivos do Código de Processo Civil, relativos ao processo de conhecimento."
2. Trata-se da proposta elaborada pela Comissão constituída em 1991 para estudar o problema da
morosidade processual e propor soluções objetivando a simplificação do Código de Processo Civil, coordenada pelos Drs. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Ministro do Superior Tribunal de Justiça e Diretor da
Escola Nacional de magistratura, e Athos Gusmão
Carneiro, Ministro Aposentado do Superior Tribunal
de Justiça e representante do Instituto Brasileiro de
Direito Processual, presidido pela Profl Ada Pellegrini
Grinover.
3. Como fundamento da iniciativa, transcrevo o
relatório detalhado sobre o texto que me foi oferecido
pelos juristas integrantes da Comissão, o qual denota
a necessidade da adoção das normas projetadas:
"Art. 1li do Projeto - Art. 14. O Projeto busca reforçar a ética no processo, os deveres de lealdade e
de probidade que devem presidir ao desenvolvimento
do contraditório, e isso não apenas em relação às
partes e seus procuradores, mas também a quaisquer outros participantes do processo, tais como a
autoridade apontada coatora nos mandados de segurança, ou as pessoas em geral que devam cumprir ou
fazer cumprir os mandamentos ideais e abster-se de
colocar empecilhos à sua efetivação. ~ que o processo, como observou Agrícola Barbi, com remissão a
José Olympio de Castro Filho,"é campo muito vasto
para o mau uso dos poderes concedidos para defesa
dos direito ('Comentários ao CPC'•Ed. Forense. 51 ed.
nIl 154).
O inciso V que o Projeto acrescenta, bem como
o parágrafo único, visam estabelecer explicitamente o
dever de cumprimento dos provimentos mandamentais, e o dever de tolerar a efetivação de quaisquer
provimentos judiciais, antecipatórios ou finais, com a
instituição de sanção pecuniária a ser imposta ao_responsável pelo ato atentatório ao exercício da jurisdição, como atividade estatal inerente ao Estado de Direito, Em suma: repressão ao contempt of court. na
linguagem do direito anglo-americano.
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Art. 154. A fim de que a atividade processual
da Argentina (federal) e do México ('Comentários ao
não permaneça anacrônica em relação aos novos esCPC'. Forense. v. 11, 9ft ed. 1998, n2 103-A).
A redação do art. 175 é alterada no sentido de
tágios da tecnologia, ao art. 154. relativo à forma dos
incluir o sábado entre os dias feriados.
atos processuais, é aditado um parágrafo único, facult 253 f'
tando-se aos tribunais disciplinar, no âmbito das resA t 253 E lt
d
P td
r .. d" t d'd
. 't d
r.
. a era o o ca u o ar .
, a Im
pec Ivas JUrlS IÇO~~ e a en I o~ os requlsl os " e s,?de que a distribuição seja feita por dependência
gurança e autentlc~dade, ,a prática .~ a c..?munlca~ao
não apenas nos casos de conexão ou continência
com outro feito já ajuizado, como ainda nos casos
de a!o~ processuais mediante a utlhzaçao de meios
eletronlcos.
de 'ações repetidas', que versem idêntica questão
Arts. 175 e 178. A fim de facilitar o trabalho dos
de direito. Evitar-se-ão, assim, as ofensas ao prinadvogados, com evidente repercussão na eficiência
cípio do juiz natural. atualmente 'facilitadas' nos fodo processo e sua capacidade de alcançar uma justa
ros das grandes cidades: o advogado, ao invés de
composição da lide, o Projeto propõe seja reformulapropor a causa sob litisconsórcio ativo, prepara
da a atual sistemática de contagem dos prazos.
uma série de ações similares e as propõe simultaDe início, uma observação; os prazos constanneamente, obtendo distribuição para diversas varaso A seguir, desiste das ações que tramitam nos
tes do CPC são prazos curtos, em termos de direito
processual comparado, alguns deles demasiadamenjuízos onde não obteve liminar, e para os autores
dessas demandas postula litisconsórcio sucessite exíguos. As delongas no procedimento não são, e
bem o sabem os que militam no foro, devidas aos pravo, ou assistência litisconsorcial, no juízo onde a Iizos: suas causas são outras, como, por exemplo, o reminar haja sido deferida.
duzido número de juízes e a burocracia cartorária, a
A alteração desse artigo do CPC foi inclusive suentravar o cumprimento dos despachos e provimengerida pelo Tribunal Regional Federal da 1l! Região,
tos judiciais, além do desmedido acúmulo das depor ofício datado de 19-5-94, e encaminhado ao Conmandas 'repetitivas'.
selho da Justiça Federal (of. 270/94-Presi), com esse
A proposta maior é a de desconsiderar o princíobjetivo: obstar as "distribuições conduzidas".
Art. 407. A experiência tem demonstrado ser depio da continuidade dos' prazos, atualmente prestigiado no art. 178 do CPC. Propõe-se. ao contrário, que
masiadamente exíguo o prazo de 5 dias para as dilios prazos contados por dias (e são a maioria deles)
gências de intimação das testemunhas arroladas
não tenham curso nos feriados e naqueles dias em
para a audiência. Dai a proposta sugerida por vários
que não houver expediente forense.
magistrados, de que o rol seja apresentado no prazo
Em suma: os prazos, salvo nos casos referidos
que o juiz fixar, ou, se não o fizer, em até 10 dias antes
no art. 188 (prazos majorados), correrão apenas nos
da audiência. Ficará afastado, destarte, um dos freqüentes motivos para o adiamento de audiências e a
dias 6teis. Evitar-se-á, assim, que um prazo de cinco
dias fique, como freqüentemente ocorre, reduzido a
procrastinação dos processos.
Art. 433, parágrafo único. O Projeto propõe, outrês, ~ até a apenas dois dias, como acontece quando
trossim, alteração do parágrafo único do art. 433, a
a inti~ação se dá em quinta-feira. De outra parte, desaparecerão as dúvidas sobre a contagem dos prafim de que as partes venham a ser cientificadas da
zos nôs feriados sucessivos, como no Carnaval e na
apresentação do laudo pelo perito do juízo, só então
Semana Santa, e nos "recessos" antecedentes às fédecorrendo o decêndio para oferecimento dos parerias fórenses de janeiro.
.
ceres pelos respectivos assistentes técnicos.
Agosto de 2000

Como constou do ofício de 16-5-97, subscrito
por i1u~tre advogado, então Rresidente do Instituto
dos Ad.vogados de São Paulo, ~se alterado for o artigo
178, a' classe dos advogados 'se s~!1tirá, merecidamente;.' ,:,"ais tranqüila durant~ o cuiSo dos feriados
alonga~os, ainda que criados por ficção legislativa
estadual, como é'o caso do per,íodo de 2 a 20 de janeiro ass,i,m considerado no E~tadq d~ê~o PaulÇ)~.
â' sistemática agora·, Qreconizada mereceu, a
propósito, o apoio de Egas Moniz de Aragão, com remissão a normas dos códigos processuais do Chile,

Art. 575. O Projeto apenas harmoniza o disposto
neste artigo com as normas da nova Lei de Arbitragem, que não mais prevê a homologação da chamada sentença arbitral.
Art. 584. A nova Lei da Arbitragem - Lei n2
9.307, de 23-9-96 - ao modificar o art. 584, CPC,
inadvertidamente afastou a expressa previsão de que
a transação ou a conciliação possa versar também
sobre "questão não posta em juízo", em muito prejudicando, destarte, tão desejáveis formas de composição das lides.
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A presente proposta, com melhor técnica processual, não só mantém os objetivos visados peJa Lei
da Arbitragem, corno restaura a amplitude plena dos
provimentos conciliatórios.
Art. 599. Ao invés de uma inoperante 'advertência', constante do atual inciso 11 do art. 599 (poderes
do juiz no processo de execução). o Projeto prevê a
obrigação de o devedor relacionar os bens sujeitos à
execução, indicando precisamente onde se encontrem.
Art. 600. Em conjugação com a norma proposta
para o artigo anterior, o art. 600, inciso IV, inclui entre
os atos 'atentatórios à dignidade da Justiça', a omissão do devedor no relacionar corretamente os seus
bens sujeitos à execução.
Art. 211 do Projeto - Arts 431-A e 431-8. Os arts.
buscam acudir fundados reclamos relativos à atividade dos assistentes técnicos, a fim de que melhor possam eles atender a seus encargos como "assessores" da pane que os tenha indicado. Dar a redação ora
proposta para os aludidos artigos:
a) com a previsão de que deva ser dada ao assistente técnico ciência da data e local em que terá
início a produção da prova pericial, melhor lhe permitindo o contato com tal prova (o doente a ser examinado: os livros contábeis a serem compulsados, etc.)
bem como o informal relacionamento com o perito;
b) a fim de tomar claro que a pane pode indicar,
se for necessário, mais de um assistente técnico (v.g.,
paciente a ser examinado por cardiologista e por nefrologista).
Art. 32 do Projeto - Fica revogado o inciso 111 do
art. 575, tendo em vista que, conSQante a Lei da Arbitragem (Lei n2 9.307/96), a sentença arbitral não mais
está sujeita à homologação.
Art. 42 do Projeto -Institui vacatio leg18 de três
meses, a partir da data de publicação da lei:
4. Estas, em síntese, as normas que integram a
presente propositura e que, se adotadas, muito aperfeiçoarão o processo de conhecimento.
Respeitosamente, - José Gregorl, Ministro de
Estado da Justiça.
Aviso nll 1.349-C. Civil.
Em 18 de agosto 'de 2000
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssirno Senhor Presidente da República relativa a projeto de lei que"Altera dispositivos da Lei nll
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, relativos ao processo de conhecimento".
Atenciosamente, Silvano Glanni, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República, interino.
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PROJETO DE LEI Ni 3.476, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM Ni 1.112/00
Altera 8 lei ni 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - Art. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Os artigos da Lei nIl 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, a seguir mencionados, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 273
.

§ 311 A efetivação da tutela antecipada observará, no que couber e conforme.sua natureza, as nomas
previstas nos arts. 588, 461, §§ 411 e 511, e 461-A.

§ 611 A tutela antecipada também poderá ser
concedida quando um ou mais dos pedidos cumulados, ou parcela deles, mostrar-se incontroverso.
§ 7lI Se o autor, a título de antecipação de tutela,
requerer providência de natureza cautelar, poderá o
juiz, quando presentes os respectivos pressupostos,
deferir a medida cautelar em caráter incidental do processo ajuizado." (NR)
"Art. 275
..
1- nas causas, cujo valor não exceda a quarenta
vezes o valor do salário mínimo;
................................................................".(NR)
"Art. 280. No procedimento sumário não são admissíveis os embargos infringentes, a ação declaratória incidental e a intervenção de terceiros, salvo a assistência, o recurso de terceiro prejudicado e a intervenção fundada em contrato de seguro." (NR)
"Art. 287. Se o autor pedir que seja imposta ao
réu a abstenção da prática de algum ato, tolerar alguma atividade, prestar ato ou entregar coisa, poderá
requerer cominação de pena pecuniária para o caso
de descumprimento da sentença ou da decisão antecipatória de tutela (arts. 461, § 42 , e 461-A)." (NR)
"Art. 331. Se não ocorrer qualquer das hipóteses
p~evistas nas seções precedentes, e versar a causa
sobre direitos que admitam transação, o juiz designará audiência preliminar, a realizar-se no prazo de trinta dias, para a qual serão as partes intimadas a comparecer, podendo fazer-se representar por procurador ou preposto, com poderes para transigir.
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§ 3 Se o direito em litígio não admitir transação,
eventual prorrogação, aplicar-se-á o disposto no art.
ou se as circunstâncias da causa evidenciarem ser
601 .
§ 22 Poderá o juiz, antes de determinar a citaimprovável sua obtenção, o juiz poderá, desde logo,
sanear o processo e ordenar a produção da prova,
ção, valer-se do contador do juízo quando a memónos termos do parágrafo anterior." (NR)
ria apresentada pelo credor aparentemente exce"Art. 461.
der os limites da decisão exeqüenda e, ainda, nos
.......
casos de assistência judi9iária. Se o credor não
§ 52 Para a efetivação da tutela éspecífica ou a
concordar com esse demonsfrativo, far-se-á a exeobtenção do resultado prático equivalente, poderá
cução pelo valor originariamente pretendido, mas a
o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as
penhora terá por base o valor encontrado pelo conmedidas necessárias, tais como a imposição de
tador." (NR)
multa, busca e apreensão, remoção de pessoas e
"Art. 621. O devedor de obrigação de entrega de
coisas, desfazimento de obras e impedimento de
coisa certa, constante de título executivo extrajudicial,
atividade nociva, se necessário com requisição de
será citado para, dentro de 10 (dez) dias, satisfazer a
força policial.
obrigação ou, seguro o juízo (art. 737, li), apresentar
§ 62 O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou
embargos.
a periodicidade da multa, caso verifique que se tomou
Parágrafo único. O juiz, ao despachar a inicial,
poderá fixar multa por dia de atraso no cumprimeninsuficiente ou excessiva." (NR)
"Art. 588. A execução provisória da sentença
to da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito a
far-se-á do mesmo modo que a definitiva, observadas
alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo."
as seguintes normas:
(NR)
I - corre por conta e responsabilidade do exe"Art. 624. Se o executado entregar a coisa, laqüente, que se obriga, se a sentença for reformada,
vrar-se-á o respectivo termo e dar-se-á por finda a
execução, salvo se esta tiver de prosseguir para o pafr~~parar os prejuízos que o executado venha a so·
gamento de frutos ou ressarçjmento de prejuízos."
(NR)
11- o levantamento de depósito em dinheiro, e a
..
"Art. 627
prática de atos que importem alienação de domínio
2
§ 1 Não constando do título o valor da coisa, ou
ou dos quais possa resultar grave dano ao executado,
sendo impossível a sua avaliação, o exeqüente
dependem de caução idônea, requerida e prestada
far-Ihe-á a estimativa, sujeitando-se ao arbitramento
nos próprios autos da execução;
judicial.
111- fica sem efeito, sobrevindo acórdão que mo§ 2º Serão apurados em liqüidação o valor da
difique ou anule a sentença objeto da execução, resticoisa e os prejuízos." (NR)
tuindo-se as partes ao estado anterior;
"Art. 644. A sentença relativa a obrigação de faIV - eventuais prejuízos serão liquidados no
zer ou não fazer cumpre-se de acordo com o art. 461,
mesmo processo.
observando-se, subsidiariamente, o disposto neste
§ 1º No caso do nº 111, se a sentença provisoriaCapítulo." (NR)
mente executada for modificada ou anulada apenas
"Art. 659
..
em parte, somente nessa parte ficará sem efeito a
execução.
§ 411 A penhora de bens imóveis realizar-se-á
§ 2º A caução pode ser dispensada nos casos de
mediante auto ou termo de penhora, cabendo ao execrédito de natureza alimentar, até o limite de 40 (quaqüente, sem prejuízo da imediata intimação do execurenta) vezes o salário mí.limo, quando o exeqüente se
tado (art. 669), providenciar, para presunção absoluta
encontrar em estado de necessidade." (NR)
de conhecimento por terceiros, o respectivo registro
..
"Art. 604
no ofício imobiliário, mediante apresentação de certidão de inteiro teor do ato e independentemente de
§ 1 Quando a elaboração da memória do cálcumandado judicial.
lo depender de dados existentes em poder do'deve§ 52 Nos casos do parágrafo anterior, -quando
dor ou de terceiro, o juiz, a requerimento do credor,
apresentada certidão da respectiva matrícula, a pepoderá requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta)
nhora de imóveis, independentemente de onde se lodias para o cumprimento da diligência; se os dados
calizem, será realizada por termo nos autos, do qual
não forem apresentados no prazo assinado, ou no de
Agosto de 2000
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será intimado o executado, pessoalmente ou na pessoa de seu advogado, e por este ato constituído depositário." (NR)
"Art. 814
.
Parágrafo único. Equipara-se à prova literal da
dívida líqüida e certa, para efeito de concessão de arresto, a sentença, líqüida ou ilíquida, pendente de recurso, condenando o devedor ao pagamento de dinheiro ou de prestação que em dinheiro possa converter-se." (NR)
Art. 22 Acresce-se à Lei nll 5.869, de 1973, o seguinte art. 461-A:
"Art. 461-A. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica,
fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.
§ 12 Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e quantidade, o credor a individualizará na petição inicial, se lhe couber a escolha; cabendo
ao devedor escolher, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.
§ 2ll Não cumprida a obrigação no prazo estabelecido, expedir-se-á em favor do credor mandado de
busca e apreensão ou de imissão na posse, conforme
se tratar de coisa móvel ou imóvel.
§ 3ll Aplicam-se à ação prevista neste artigo o
disposto nos § § 111 a 611 do artigo anterior." (NR)
Art. 311 A Seção 11I do Capítulo V do Título VIII do
Livro I da Lei nIl 5.869, de 1973, passa a denominar-se
"Da audiência preliminar".
Art. 411 O art. 744 da Lei nIl 5.869, de 1973, passa
a integrar o Capítulo 11I do Título 11I do Livro 11, vigorando seu caput com a seguinte redação:
"Art. 744. Na execução para entrega de coisa
(art. 621) é Ircito ao devedor deduzir embargos de retenção por benfeitorias." (NR)
Art.511 Esta lei entrará em vigor três meses após
a data de sua publicação.
Brasília,
MENSAGEM N1l1.112
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado da Justiça, o texto do projeto de lei que "Altera a Lei nIl 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil".
Brasília, 18 de agosto de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS CeDI"

CONSTITUiÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
TrTULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPrTULO I

Do Poder legislativo
SEÇÃO VIII
Do Processo legislativo
SUBSEÇÃO 11I
Das leis
Art. 61 . A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 111 São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças
Armadas;
/I - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos
públicos na administração direta e autárquica ou
aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária,
matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e
pessoal da administração dos Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios,
seu regime juridico, provimento de cargos,
estabilidade e aposentadoria;
lO Alines "c· com redação dada pela EITl6Ilds (ConstJtucfonBJ
nR UI,. de 05-02-1998.

: d) organização do Ministério Público e da
Pública da União, bem como normas
gerais para a organização do Ministério Público e da
Defénsoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios;
Def~nsoria
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e) criação, estruturação e atribuições dos
§ 3 A execução da tutela antecipada observará,
Ministérios e órgãos da administração pública;
no
disposto nos incisos /I e 111 do art. 588.
f) militares das Forças Armadas, seu regime
jurídico, provimento de cargos. promoções,
§ S!l acrescentado pela Lei n!l 8.952, de
estabilidade, remuneração, reforma e transferência,
13-12-1994.
para a reserva.
§ 412 A tutela antecipada poderá ser revogada ou
..A/fnea "t" acrescida pela Emenda Constitucional nJl 18, de
qualquer tempo, em decisão fundamentada.
05-02-1998.

§ 22 A iniciativa popular pode ser exercida pela
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de
lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitora.do nacional. distribuído pelo menos por cinco Estados, com não mel)os de três décimos por cento dos
eleitores de cada um deles.

............................,

.

LEI N' 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

.. § 4 J1 acrescentado pela Lei nfl 8.952, de 13-12· 1994.

§ 5!l Concedida ou não a antecipação da tutela,
prosseguirá o processo até final julgamento.
.. § 5J1 acrescentado pela Lel nJl 8.952, de 13-12-1994.

cAPfrULO /I
Do Procedimento Ordinário
Art. 274. O procedimento ordinário reger-se-á segundo as disposições dos Livros I e 11 deste Código.
cAPfrULO 11/
Do Procedimento Sumário

Institui o Código de Processo Civil.

LIVRO I
Do Processo de Conhecimento

TITULO VI/
Do Processo e do Procedimento
CAPITULO I
Das Disposições Gerais
Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte,
antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela
pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da
alegação e:
I - haja fundado receio de dano irreparável ou
de diflcil reparação:
ou
, /I - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.
.. Artigo, "caput' c Incisos com redação dada pela Lei nJl
8.952, de 13-12·1994

§ 12 Na decisão que antecipar a tutela. o juiz indicará, de modo claro e preciso, as razões do seu
convencimento.
§ 1Il acrescentado pela Lei n' 8.952, Leis
13-12-94.
§ 211 Não se concederá a antecipação da tutela
quando de irreversibilidade do provimento antecipado.
..§ 2!1 acrescentado pela Lei nJl B.952, de 13-12·1994.

*Capítulo nominado pela Lei n!l 9.245, de
26-12-1995.
Art. 275. Observar-se-á o procedimento sumário:
.. Artigo. "caput' com redação dada pela Lei nJl 9.245, de
26-12-1995.

1- nas causas, cujo valor não exceder 20 (vinte)
vezes o maior salário mínimo vigente no Pais:
"Inciso I com redação dada pela Lei nJl 5.925, de 1J1 de outubrade 1973.

11- nas causas, qualquer que seja o valor:
a) de arrendamento rural e de parceria agrícola;
b) de cobrança ao condómino de quaisquer
quantias devidas ao condominio;
c) de ressarcimento por danos em prédio urbano
ou rústico;
d) de ressarcimento por danos causados em
acidente de veiculo de via terrestre;
e) de cobrança de seguro, relativamente aos
danos causados em acidente de veículo, ressalvados
os casos de processo de execução:
f) de cobrança de honorários dos profissionais
liberais, ressálvado o disposto em legislação especial:
g} nos demais casos previstos em lei.
.. Inciso 11 com redação dada pela Lei nJl 9.245, . de
26-12-1995, Parágrafo único. Este procedimento não será observado nas açlSes relativas ao estado e á capacidade das pessoas..
.. Parágrafó único com redação dada pela Lei nJl 9.245, 'de

26-12-1995

Art. 280. No procedimento sumário:
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I - não será admissível ação declaratória incidental, nem a intervenção de terceiro, salvo assistência e recurso de terceiro prejudicado;
li - o perito terá o prazo de quinze dias para
apresentação do laudo:
11I - das decisões sobre matérias probatória,
ou proferidas em audiência, o agravo será sempre
retido.

Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido,
proferindo sentença:
1- quando a questão de mérito for unicamente de
direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência;
11- quando ocorrer a revelia (art. 319).

.. Artigo com redaçAo dada pela Lei nll 9.245, de
26-12·1995.

outubro de 1973.

Seção li
Do Julgamento Antecipado da Lide

.. Artigo com redaçAo determinada pela Lei n1l 5.925, de 11l de

Seção 11I
rfrULO VIII
Do Procedimento Ordinário
cAPfrULO I
Da Petição Inicial
SEÇÃO I
Dos Requisitos da Petição Iniciai
Art. 282. A petição inicial indicará:
I - o juiz ou tribunal, a que é dirigida:
11 - os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicilio e residência do autor e do réu:
11I - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
IV - o pedido, com as suas especificações:
V - o valor da causa;
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados:
VII - o requerimento para a citação do réu.
SEÇÃO li

Do Saneamento do Processo
Art. 331. Se não se verificar qualquer das hipóteses previstas nas seções precedentes e a causa versar
sobre direitos disponíveis, o juiz designará audiência
de conciliação, a realizar-se no prazo máximo de trinta
dias, à qual deverão comparecer as partes ou seus
procuradores, habilitados a transigir.
.. Artigo, "cspuf', com redaçAo dada pela Lei nll 8.952, de
13-12-1994.

§ 1li Obtida a conciliação, será reduzida a termo e
homologada por sentença.
.. § 1fi acf8SCldo pela Lei nfl 8.952, de 13-12-1994.

§ 22 Se, por qualquer motivo, não for obtida a conciliação, o juiz fixará os pontos controvertidos, decidirá
as questões processuais pendentes e determinará as
provas a serem produzidas, designando audiência de
instrução e julgamento, se necessário.
.. § 2Il aCf9SCldo pela Lei n Il 8.952. de 13·12·1994.

CAP fTULO VI
Das Provas
Seção I

Do Pedido

Das Disposições Gerais

Art. 287. Se o autor pedir a condenação do réu
a abster-se da prática de algum ato, a tolerar alguma
atividade, ou a prestar fato que não possa ser realizado por terceiro, constará da petição inicial a cominação da pena pecuniária para o caso de descumprimento da sentença (artigos 644 e 645).

Art. 332. Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos. ainda que não especificados neste
Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos,
em que se finda a ação ou a defesa.

CAPfTULOV
Do Julgamento Conforme O Estado Do

Processo
SEÇÃO I
Da Extinção do Processo
Art. 329. Ocorrendo qualquer das hipóteses
previstas nos artigos 267 e 269, li a V, o juiz declarará extinto o processo.

cAPfrULO VIII
Da sentença e da Coisa Julgada
Seção I

Dos Requisitos e dos Efeitos da Sentença
Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem
o resultado prático equivalente ao do adimplemento.
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.. Artigo, "csput'~ com redação dada pela Lei n fl 8.952, de
13·12·1994.

§ 12 A obrigação somente se converterá em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a
tutela específica ou a obtenção do resultado prático
correspondente.
.. § 1fl acrescido pela Lei nfl 8.952, de 13-12-1994.
§ 22 A indenização por perdas e danos dar-se-á
sem prejuízo da multa (art. 287).
.. § 2 fl acrescido pela Lei nfl 8.952, de 13-12·1994.
§ 31! Sendo relevante o fundamento da demanda
e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. A
medida liminar poderá ser revogada ou modificada, a
qualquer tempo, em decisão fundamentada.
.. § 3 fl acrescido pela Lei nfl 8.952, de 13·12-1994.
§ 42 O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente
ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito.
.. § 4 fl acrescido pela Lei nfl 8.952, de 13-12-1994.
§ 51! Para a efetivação da tutela específica ou
para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as
medidas necessárias, tais como a busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de
obras, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial.
.. § 5 fl acrescido pela Lei nfl 8.952, de 13·12-1994.
Art. 462. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo
em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.
..ArUgocom redação determinada peja Lein fl5.925, de 1fl de
outubro de 1973.

Seção 11
Da Coisa Julgada

....................................................................................
Art. 473. É defeso à parte discutir, no curso do
processo, as questões já decididas, a cujo respeito se
operou a preclusão.

....................................................................................
T[TULOX
Dos Recursos

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

~

.
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CAPrTULO 111

Do Agravo

.. Capftulo com designação dada peJa Lei nfl 9. 139, de
30-11-1995.

Art. 523. Na modalidade de agravo retido o agravante requererá que o tribunal dele conheça, preliminarmente, por ocasião do julgamento da apelação.
.. Artigo, "csput", com redação dada pela Lei nfl 9. 139, de
30-11-1995.

§ 1g Não se conhecerá do agravo se a parte não
requerer expressamente, nas razões ou na resposta
da apelação, sua apreciação pelo Tribunal.
.. § 112 com redação dada pela Lei nfl 9.139, de 30-11-1995.
§ 22 Interposto o agravo, o juiz poderá reformar
sua decisão, após ouvida a parte contrária, em 5 (cinco) dias.
*§ 2iI Com redação-dada pela Lei tÍfl 9. 139 de 30-11-1995.

§ 311 Das decisões interlocatórias proferidas em
audiência admitir- se-á interposição oral do agravo retido, a constar do respectivo termo, expostas sucintamente as razões que justifiquem o pedido de nova decisão.
*§ 3 fl com redação dada pela Lei nQ 9.139, de 30-11-1995.
§ 411 Será sempre retido o agravo das decisões
posteriores à sentença, salvo caso de inadmissão da
apelação.
.. § 4 fl com redação dada peja Lei nfl 9.139, de 30-11-1995.
LIVRO"
DOP~88odeEx~ução

TITULO I
Da Execuçio em Geral
CAPITULO 111
Dos Requisitos Necessários para
realizar qualquer Execução
Seção 11
Do Tftulo Executivo
Art. 588. A execução provisória da sentença
far-se-á do mesmo modo que a definitiva, observados
os seguintes princrpios:
1- corre por conta e responsabilidade do credor,
que prestará caução, obrigando-se a reparar os danos causados ao devedor;
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11 - não abrange os atos que importem alienação do domínio, nem permite, sem caução idônea, o
levantamento de depósito em dinheiro;
111 - fica sem efeito, sobrevindo sentença que
modifique ou anule a que foi objeto da execução, restituindo-se as coisas no estado anterior.
Parágrafo único. No caso do número 111, deste
artigo, se a sentença provisorianiente executada for
modificada ou anulada apenas em pane, somente
nessa parte ficará sem efeito a execução.
Art. 589. A execução definitiva far-se-á nos autos principais; a execução provisória, nos autos suplementares, onde os houver, ou por carta de sentença,
extraída do processo pelo escrivão e assinada pelo
juiz.
CAPfTULOV
Das Disposições Gerais
Art. 601. Nos casos previstos no artigo anterior,
o devedor incidirá em multa fixada pelo juiz, em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução. sem prejuízo de outras
sanções de natureza processual ou material, multa
essa que reverterá em proveito do credor, exigível na
própria execução.
.. Artigo, "caput·, com redsção dada pels Lei nQ 8.953, de
13-12-1994.

Parágrafo único. O juiz relevará a pena, se o devedor se comprometer a não mais praticar qualquer
dos atos definidos no artigo antecedente e der fiador
idôneo, que responda ao credor pela dívida principal,
juros, despesas e honorários advocatícios.
.. Parágrafo único com redação determinada pela Lei nll
5.925, de 1f1 de outubro de 1978.

CAPfTULO VI
Da Liqüidação da Sentença
Art. 604. Quando a determinação do valor da '
condenação depender apenas de cálculo aritmético,
o credor procederá à sua execução na forma do art.
652 e seguintes, instruindo o pedido com a memória
discriminada e atualizada do cálculo,
, ..Artigo com redaçAo dada pela Lein 8.898, de 29-06-1994.
Q

Art. 605. Para os fins do art. 570, poderá o devedor proceder ao cálculo na forma do artigo anterior,
depo,sitando, de imediato, o vaiar apurado.
,
.. Artigo, "caput", com rec/ação dada pela Lei nfl 8.898, de
29-06-1994.
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Parágrafo único. Do mandado executivo constará, além do cálculo, a sentença.
..
TfTULO 11
Das Diversas Espécies de Execuçiio
CAPfTULO I
Das Disposições Gerais
Art. 614. Cumpre ao credor, ao requerer a execução, pedir a citação do devedor e instruir a petição
inicial:
I - com o título executivo, salvo se ela se fundar
em sentença (art. 584);
11 - com o demonstrativo do débito atualizado
até a data da propositura da ação, quando se tratar de
execução por quantia certa;
.. Inciso 11 com redaçAo dada pela Lei nQ 8.953, de
13-12-1994 (DOU. 00 14-12-1994, em vigor 60 dias após a publicaçAo).

111 - com a prova de que se verificou a condição,
ou ocorreu o termo (art. 572).
* Inciso 111 acrescido pela Lei nfl 8.958, de 18-12-1994.

CAPfTULO 11
Da Execução para a entrega

~e

Coisa

SEÇÃO I
Da Entrega de Coisa certa
Art. 621. O devedor de obrigação de entrega de
coisa certa, constante de trtulo executivo, será citado
para, dentro de 10 (dez) dias, satisfazer a obrigação,
ou, seguro o juízo (art. 737, li), apresentar embargos.
..ArtigocomredaçAo dada pela Leinfl B.953, de 13-12-1994.

Art. 622. O devedor poderá depositar a coísa,
em vez de entregá-Ia, quando quiser opor embargos.
..Artigo com redaçAo determinada pela LeinQ5.925, de 1fi 00
outubro de 1973.

Art. 624. Se o devedor entregar a coisa, lavrar-se-á o respectivo termo e dar-se-á por finda a
execução, salvo se esta, de acordo com a sentença,
tiver de prosseguir para o pagamento de frutos e ressarcimento de perdas e danos.
.Artigo com redaçáo determinada pela LeinIl 5.925, 00 111 de
outubro 001978.

Art. 627. O credor tem direito a receber, além de
perdas e danos, o valor da coisa, quando'!3Sta nãa~he
for entregl,le, se deteriorou, não for encontrada ou Qão
for reclamada do poder de terceiro adquirente.
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2
§ 1 Não constando da sentença o valor da cai§ 3 No caso do parágrafo anterior e bem assim
sa, ou sendo impossível a sua avaliação, o credor
quando não encontrar quaisquer bens penhoráveis, o
far-Ihe-á a estimativa, sujeitando-se ao arbitramento
oficial descreverá na certidão os que guarnecem aresidência ou o estabelecimento do devedor.
judicial.
§ 22 O valor da coisa e as perdas e danos serão
§ 42 A penhora de bens imóveis realizar-se-á
apurados em liquidação de sentença.
mediante auto ou termo de penhora. e inscrição no
..............•.....•.....•..•..............
respectivo registro.
_
CAP[TULO 111
Da Execuçio das Obrigações de
Fazer e de Não Fazer

.§ 4Qacrescidopela ü l nQ-S.953, de 13·12·1994.

Art. 660. Se o devedor fechar as portas da casa,
a fim de obstar a penhora dos bens, o oficial de justiça
comunicará o fato ao juiz, solicitando-lhe ordem de arrombamento.

SEÇÃO 111
Das DlisposiçÕ8S Comuns às
seções Precedentes
Art. 644. Na execução em que o credor pedir o
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, determinada em título judicial, o juiz, se omissa a sentença, fixará multa por dia de atraso e a data a partir
da qual ela será devida.
* Artigo, Ilcsput", com redação dada pela Lei nll
8.953, de 13-12-1994.
Parágrafo único. O valor da multa poderá ser
modificado pelo juiz da execução, verificado que se
tomou insuficiente ou excessivo.
* Parágrafo único acrescido pela Lei nll 8.953, de
13-12-1994.

TfTULO 111
Dos Embargos do Devedor
CAP[TULO I
Das Disposições Gerais

Art. 737. Não são admissíveis embargos do devedor antes de seguro o juízo:
1- pela penhora, na execução por quantia certa;
11 - pelo depósito, na execução para entrega de
coisa.

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

CAP[TULO 11
Dos Embargos à Execução Fundada em
sentença

CAP[TULO IV
Da Execução por Quantia certa Contra
Devedor Solvente

Art. 741. Na execução fundada em título judicial,
os embargos só poderão versar sobre:

SEÇÃO I
Da Penhora, da Avaliaçio e da Arrematação

• Artigo, -ClIput- com redaçáo dada pela Lei nll 8.953, de
13·12-1994.

v-

SUBSEÇÃO 111

excesso da execução, ou nulidade desta até
a penhora;

Da Penhora e do Depósito

Art. 659. Se o devedor não pagar, nem fizer nomeação válida, o oficial de justiça penhorar-lhe-á tantos bens quantos bastem para o pagamento do princi--,
paI, juros, custas e honorários advocatícios.
§ 111 Efetuar-se-á a penhora onde quer que se
encontrem os bens, ainda que em repartição pública;
caso em que precederá requisição do juiz ao respectivo chefe.
§ 22 Não se levará a efeito a penhora, quando
evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento
das custas da execução.

Art. 744. Na execução de sentença, proferida
em ação fundada em direito real, ou em direito pessoal sobre a coisa, é licito ao devedor deduzir também
embargos de retenção por benfeitorias.
§ 12 Nos embargos especificará o devedor, sob
pena de não serem recebido.s:
I - as benfeitorias necessárias, úteis ou voluptuárias;
11 - o estado anterior e atual da coisa;
111- o custo das benfeitorias e o seu valor atual;
IV - a valorização da coisa, decorrente das benfeitorias.
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§ 2 Na impugnação aos embargos poderá o
Parágrafo único. Equipara-se à prova literal da
credor oferecer artigos de liqüidação de frutos ou
dívida líqüida e certa, para efeito de concessão de
de danos, a fim de se compensarem com as benfeiarresto, a sentença líqüida ou ilíqüida, pendente de
torias.
recurso ou o laudo arbitral pendente de homologa§ 311 O credor poderá, a qualquer tempo, ser imição. condenando o devedor no pagamento de ditido na posse da coisa, prestando caução ou deposinheiro ou de prestação que em dinheiro possa contando:
verter-se.
I - o preço das benfeitorias'
.. Parágrafo único com redação determinada pela Lei ntl
'd b f' .
5.925, de 111 de outubro de 1973.
II - a diferença entre o preço as en eltonas e o
valor dos frutos ou dos danos, que já tiverem sido IiqOidados.
LEI Mil 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995
CAPfTULO 11I

Oos Embargos à Execução Fundada em
Tftulo Extrajudicial
Art. 745. Quando a execução se fundar em título
extrajudicial, o devedor poderá alegar, em embargos,
além das matérias previstas no art. 741, qualquer outra que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento.
TfTULO IV
Da Execução por Quantia Certa Contra
Devedor Insolvente

CAP[TULO 11I
Da Insolvência Requerida pelo Devedor ou
Pelo seu Espólio
Art. 759. É licito ao devedor ou ao seu espólio, a
todo tempo, requerer a declaração de insolvência.
LIVRO 11I.
Do Processo Cautelar
TfTULO ÚNICO
Das Medidas Cautelares

CAP[TULO 11
Dos Procedimentos Cautelares Específicos
SEÇÃO I
Do Arreslo
. Art. 814. Para a concessão do arresto é essencial:
I - prova literal da dívida líqüida e certa;
11 - prova documental ou justificação de algum
dos casos mencionados no artigo antecedente.
.. Artigo com redação determinada pela Lei nIl 5.925, de 1t1
d6 outubro de 1973.

Dispõe sobre os Juizados Especiais
Crveia e Criminais e dá outras provldinclas.

CAP[TULO 11
Doa Juizados Especiais Cíveis
SEÇÃO I
Da Competência
Art. 3ll O Juizado Especial Civel tem competência
para conciliação, processo e julgamento das causas
cíveis de menor complexidade, assim consideradas:
1- as causas cujo valor não exceda a quarenta
vezes o salário mínimo;
11 - as enumeradas no art. 275, inciso 11, do Código de Processo Civil;
11I - a ação de despejo para uso próprio;
IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de
valor não excedente ao fixado no inciso, I deste artigo.
§ 111 Compete ao Juizado Especial promover a
execução:
I - dos seus julgados;
11 - dos títulos executivos extrajudiciais, no valor
de até quarenta vezes o salário mínimo, observado o
disposto no § 12 do art. 8!l desta Lei.
§ 22 Ficam exclufdas da competência do Juizado Especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e
ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de 1
cunho patrimonial.
§ 311 A opção pelo procedimento previsto nesta
lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese
de conciliação.
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LEI N!l8.952, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1994
Altera Dispositivos do Código deProcesso Civil sobre o Processo de <;0nhecimento e o Processo Cautelar
O Presidente da Câmara dos Deputados no
exercício do cargo de Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1S! Os dispositivos a seguir enumerados, da
Lei nS! 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil, passam a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 10. O cônjuge somente necessitará do consentimento do outro para propor
ações que versem sobre direitos reais imobiliários.
§ 12 Ambos os cônjuges serão
necessariamente citados para as ações:
I - que versem sobre direitos reais
imobiliários;

§'2~'N;~";ÇÕ~~'p~~~~~~óri~~:'~'p~rti~i~
pação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nos casos de composse ou de ato por ambos praticados.
•••••1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Art. 18. O juiz, de ofício ou a requerimento, condenará o litigante de má-fé a indenizar à parte contrária os prejuízos que
esta sofreu, mais os honorários advocatícios
e as despesas que efetuou.

§ 2,2 O valor da indenização será desde logo fixado pelo juiz, em quantia não superior a vinte por cento sobre o valor da causa, ou liquidado por arbitramento.
.
Art. 20

Art. 125

.

IV - tentar, a qualquer tempo, conciliar
as partes

§ 42 Nas causas de pequeno valor,
nas de valor inestimável, naquelas em que
não houver condenação ou for vencida a:-'
Fazenda Pública, e nas execuções, embar-;
gadas ou não, os honorários serão fixados '
consoante apreciação eqüitativa do juiz,
atendidas as normas das alíneas a, b e c do '
parágrafo anterior.
> '

.
Art 33
Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em
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juízo O valor correspondente a essa remuneração. O numerário, recolhido em depósito bancário à ordem do juízo e com correção monetária, será entregue ao perito após
a apresentação do laudo, facultada a sua Iiberação parcial, quando necessária.
.
.
Art. 38. A procuração geral para o foro,
conferida por instrumento público, ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, salvo para receber citação inicial, confessar,
reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre que
se funda a ação, receber, dar quitação e firmar compromisso.
.
.
Art. 45. O advogado poderá, a qualquer tempo, renunciar ao mandato, provando que cientificou o mandante a fim de que
este nomeie substituto. Durante os dez dias
seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário
para lhe evitar prejuízo.
Art. 46
.
Parágrafo único. O juiz poderá limitar o
litisconsórcio facultativo quanto ao número
de litigantes, quando este comprometer a
rápida solução do litígio ou dificultar a defesa. O pedido de limitação interrompe o prazo para resposta, que recomeça da intimação da decisão.

Art. 62

..

§ 42 Os atos meramente ordinatórios,
como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo
juiz quando necessários.
Art. 170. É lícito o uso da taquigrafia,
da estEmotipia ou de outro método idôneo,
em qualquer juízo ou tribunal.
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Art. 172. Os atos processuais realizar-se-ão em dias úteis, das seis às vinte
horas.
§ 12 Serão, todavia, conclufdos depois
das horas os atos iniciados antes, quando o
adiamento prejudicar a diligência ou causar
grave dano.
§ 2l! A citação e a penhora poderão,
em casos excepcionais, e mediante autorização expr~ssa do juiz, realizar-se em domingos e feriados, ou nos dias úteis, fora do
horário estabelecido neste artigo, observado
o disposto no artigo 5l!, inciso XI, da Constituição Fed~ral.
§ 32 quando o ato tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de
petição, esta deverá ser apresentada no
protocolo, dentro do horário de expediente,
nos termos da lei de organização judiciária
local.

I - haja fundado receio de dano irreparável ou de diffcil reparação; ou
11 - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito
protelatório do réu.
§ 12 Na decisão que antecipar a tutela,
o juiz indicará, de modo claro e preciso, as
razões do seu convencimento.
§ 2ll Não se concederá a antecipação
da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado.
§ 3l! A execução da tutela antecipada
observará, no que couber, o disposto nos incisos 11 e 11I do artigo 588.
§ 4l! A tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo, em
decisão fundamentada.
§ 52 Concedida ou não a antecipação
da tutela, prosseguirá o processo até final
julgamento.

Art 219. ..
.
§ 1l! A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.
§ 2ll Incumbe à parte promover a citação do réu nos dez dias subseqOentes ao
despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.
§ 32 Não sendo citado o réu, o juiz
prorrogará o prazo até o máximo de noventa
dias.

Art. 296. Indeferida a petição inicial, o
autor poderá apelar, facultado ao juiz, no
prazo de quarenta e oito horas, reformar
sua decisão.
Parágrafo único. Não sendo reformada
a decisão, os autos serão imediatamente
encaminhados ao tribunal competente.

Art. 239
Parágrafo único

.
..

11I - a nota de ciente ou certidão de
que o interessado não a após no mandado.
Art. 272. O procedimento comum é ordinário ou sumário.
Parágrafo único. O procedimento especial e o procedimento sumário regem-se
pelas disposições que lhes são próprias,
aplicando-se-Ihes, subsidiariamente, as disposições gerais do procedimento ordinário.
Art. 273. O juiz poderá, a requerimento
da parte, antecipar, total ou parcialmente, os
efeitos da tutela pretendida no pedido inicial,
desde que, existindo prova inequfvoca, se
convença da verossimilhança da alegação

e:

Art. 331. Se não se verificar qualquer
das hipóteses previstas nas seções precedentes e a causa versar sobre direitos disponfveis, o juiz designará audiência de conciliação, a realizar-se no prazo máximo de
trinta dias, à qual deverão comparecer as
partes ou seus procuradores, habilitados a
transigir.
§ 1l! Obtida a conciliação, será reduzida a termo e homologada por sentença.
§ 22 Se, por qualquer motivo, não for
obtida a conciliação, o juiz fixará os pontos
controvertidos, decidirá as questões processuais pendentes e determinará as provas a
serem produzidas, designando audiência de
instrução e julgamento, se necessário.
Art. 417. O depoimento, datilografado
ou registrado por taquigrafia, estenotipia ou
outro método idôneo de documentação,
será assinado pelo juiz, pelo depoente e pelos procuradores, facultando-se às partes a
sua gr~ação.
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Parágrafo UnlCO. O depoimento será
passado para a versão datilográfica quando
houver recurso da sentença, ou noutros casos, quando o juiz o determinar, de ofício ou
a requerimento da parte.
.................................
Art. 434. Quando o exame tiver por objeto a autenticidade ou a falsidade de documento, ou for de natureza médico-legal, o
perito será escolhido, de preferência, entre
os técnicos dos estabelecimentos oficiais
especializados. O juiz autorizará a remessa
dos autos, bem como do material sujeito a
exame, ao diretor do estabelecimento.

de obras, impedimento de atividade nociva,
além de requisição de força policial.
.
Art. 800
.
Parágrafo único. Interposto o recurso,
a medida cautelar será requerida diretamente ao tribunal.
.
Art. 805. A medida cautelar poderá ser
substituída, de ofício ou a requerimento de
qualquer das panes, pela prestação de caução ou outra garantia menos gravosa para o
requerido, sempre que adequada e suficiente para evitar a lesão ou repará-Ia integralmente."

Art. 460
.
Parágrafo único. A sentença deve ser
certa, ainda quando decida relação jurídica
condicional.
Art. 461. Na ação que tenha por objeto
o cumprimento de obrigação de fazer ou
não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido,
determinará providências que assegurem o
resultado prático equivalente ao do adimplemento.
§ 1 2 A obrigação somente se converterá em perdas e danos se o autor o requerer
ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente.
§ 2 2 A indenização por perdas e danos
dar-se-á sem prejuízo da multa (artigo 287).
§ 32 Sendo relevante o fundamento da
demanda e havendo justificado receio de
ineficácia do provimento final, é licito ao juiz
conceder a tutela liminarmente ou mediante
justificação prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada ou modificada, a
qualquer tempo, em decisão fundamentada.
§ 42 O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa
diária ao réu, independentemente de pedido
do autor, se for suficiente ou compatível
com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável
para o cumprimento do preceito.
§ 52 Para a efetivação da tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a
requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a busca e apreensão,
remoção de pessoas e coisas, desfazimento

Art. 211 Ficam revogados o inciso I do artigo
217 e o § 211 do artigo 242, renumerando-se os incisos 11 a V daquele artigo e o § 311 deste, do Código
de Processo Civil.
Art. 311 Esta lei entra em vigor sessenta dias
após a data de sua publicação.
Brasília, 13 de dezembro de 1994; 1732 da Independência e 10611 da República - INOcêNCIO
OLIVEIRA, Alexandre de Pauta Dupeyrat Martins.

LEI Nlt 8.898, DE 29 DE JUNHO DE 1994
Altera Dispositivos do Código de
Processo Civil, Relativos À Liquidação
de Sentença.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 12 Os artigo 603, 604, 605 e 609 da Lei nll
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil, passam a vigorar com a seguinte
redação:
..
"Art. 603
Parágrafo único. A citação do réu, na
liquidação por arbitramento e na liquidação
por artigos, far-se-á na pessoa de seu advogado, constituído nos autos.
Art. 604. Quando a determinação do
valor da condenação depender apenas de
cálculo aritmético, o credor procederá à sua
execução na forma do artigo 652 e seguintes, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo.
Art. 605. Para os fins do artigo 570,
poderá o devedor proceder ao cálculo na
forma do artigo anterior, depositando, de
imediato, o valor apurado.
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Art. 609. Observar-se-á, na liquidação
por artigos, o procedimento comum regulado no Livro I deste código."
Art. 22 Esta Lei entra em vigor dois meses
após a data de sua publicação.
Art. 311 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 29 de junho de 1994; 173" da Independência e 1062 da República -ITAMAR FRANCO, Alexandre de Paula Dupeyrat Martins.
§ 52 Para a efetivação da tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a
requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a busca e apreensão,
remoção de pessoas e coisas, desfazimento
de obras, impedimento de atividade nociva,
além de requisição de força policial.
Art. 800
..
Parágrafo único. Interposto o recurso,
a medida cautelar será requerida diretamen·
te ao tribunal.
Art. 805. A medida cautelar poderá ser
substituída, de ofício ou a requerimento de
qualquer das partes, pela prestação de caução ou outra garantia menos gravosa para o
requerido, sempre que adequada e suficien·
te para evitar a lesão ou repará-Ia integralmente.
1I

Ficam revogados o inciso I do artigo
Art.
217 e o § 2 2 do artig.... 242, renumerando-se os incisos 11 a V daquele artigo e o § 32 deste, do Código
de Processo Civil.
.
Art. 32 Esta lei entra em vigor sessenta dias
após a data de sua publicação.
Brasnía, 13 de dezembro de 1994; 173" da Independência e 106" da República - INOcêNCIO
OLIVEIRA, Alexandre de Paula Dupeyrat Martins.
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LEI N2 8.953, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1994

Altera dispositivos do Código de
Processo Civil relativos ao Processo de
Execução.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no
exercício do cargo de Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei:
Art. 10 Os dispositivos a seguir enumerados, da
Lei n" 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
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Processo Civil, passam a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 569
.
Parágrafo único. Na desistência da execução,
observar-se-á o seguinte:
a) serão extintos os embargos que versarem
apenas sobre questões processuais, pagando o credor as custas e os honorários advocaticios;
b) nos demais casos, a extinção dependerá da
concordância do embargante.
Art. 584

.

11I- a sentença homologatória de laudo arbitral,
de conciliação ou de transação, ainda que esta não
verse questão posta em juízo:
Art. 585
.
1- a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque:
11- a escritura pública ou outro'documento público assinado pelo devedor: o docum~nto particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas; o instrumento de transação referendado pelo Ministério
Público, pela Defensoria Pública ou pelos advogados
dos transatores;
§ 1g A propositura de qualquer ação relativa ao
débito constante do titulo executivo não inibe o credor
de promover-lhe a execução.
Art. 601. Nos casos previstos no artigo anterior,
o devedor incidirá em multa fixada pelo juiz, em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, sem prejuízo de outras
sanções de natureza processual ou material, multa
essa que reverterá em proveito do credor, exigível na
própria execução.
Art 614

.

11 - com o demonstrativo do débito atualizado
até a data da propositura da ação, quando se tratar de
execução por quantia certa;
11I- com a prova de que se verificou a condição,
ou ocorreu o termo (artigo 572).
Art. 621. O devedor de obrigação de entrega de
coisa cena, constante de título executivo, será citado
para, dentro de dez dias, satisfazer a obrigação, ou,
seguro o juízo (artigo 737, li), apresentar embargos.
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Art. 623. Depositada a coisa, o exeqüente não
poderá levantá-Ia antes do julgamento dos embargos.
Art. 632. Quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o devedor será citado para satisfazê-Ia no prazo que o juiz lhe assinar,,se outro não estiver determinado no título executivo.
Art. 644. Na execução em que o credor pedir o
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, determinada em título judicial, o juiz. se omissa a sentença, fixará mult~ por dia de atraso e a data a partir
da qual ela será devida.
Parágrafô' único. O valor da multa poderá ser
modificado peid juiz da execução, verificado que se
tomou insuficiente ou excessivo.
Art. 645. Na execução de obrigação de fazer ou
não fazer, findada em titulo extrajudicial, o juiz, ao
despachar a inicial, fixará multa por dia de atraso no
cumprimento da obrigação e a data a partir da qual
será devida. ~
Parágrafo único. Se o valor da multa estiver previsto no título, o juiz poderá reduzi-lo, se excessivo.
Art. 655
§ 12

.
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111- houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (artigo 655, § 12 , V).
.
.
Art. 686
.

v - menção da existência de ônus, recurso ou
causa pendente sobre os bens a serem arrematados;
VI- a comunicação de que, se o bem não alcançar lanço superior àimportância da avaliação, seguir-se-á, em dia e hora que forem desde logo designados entre os dez e os vinte dias seguintes, a sua
alienação pelo maior lanço (artigo 692).
Art. 687. O edital será afixado no local do costume e publicado, em resumo, com antecedência mínima de cinco dias, pelo menos uma vez em jornal de
ampla circulação local.
§ 1!2 A publicação do edital será feita no órgão
oficial, quando o credor for beneficiário da justiça gratuita.
§ 211 Atendendo ao valor dos bens e às condições da comarca, o juiz poderá alterar a forma e a fmqüência da publicidade na imprensa, mandar divulgar
avisos em emissora local e açlotar outras providências tendentes àmais ampla publicidade da alienação.
Art. 659

.

.

V- atribuir valor aos bens nomeados á penhora.

A'!t. 659
.
...........................................................................
§ 42 A penhora de bens imóveis realizar-se-á
mediante auto ou termo de penhora, e inscrição no
respectivo registro.
Art. 669. Feita a penhora, intimar-se-á o devedor
para embargar a execução no prazo de dez dias.
Parágrafo único. Recaindo a penhora em bens
imóveis, será intimado também o cônjuge do devedor.

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

.

Art. 680. Prosseguindo a execução, e não configurada qualquer das hipóteses do artigo 684, o juiz
nomeará perito para estimar os bens penhorados, se
não houver, na comarca, avaliador oficial, ressalvada
a existência de avaliação anterior (artigo 655, § 1%

§ 411 A penhora de bens imóveis realizar-se-á
mediante auto ou termo de penhora, e inscrição no
respectivo registro.
Art. 669. Feita a penhora, íntimar-se-á o devedor
para embargar a execução no prazo de dez dias.
Parágrafo único. Recaindo a penhora em bens
imóveis, será mtimado também o cônjuge do devedor.
Art. 680. Prosseguindo a execução, e não configurada qualquer das hipóteses do artigo 684, o juiz
nomeará perito para estimar os bens penhorados, se
não houver, na comarca, avaliador oficial, ressalvada
a existência de avaliação anterior (artigo 655, § 111, V).

.

Art. 683

~

.

.

111- houver fundada dúvida sobre o valor atribuido ao bem (artigo 655, § 1Q, V).

V).

....
Art. 683

,

.
.

Art. 686

.

.

.
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V - menção da existência de õnus, recurso ou
causa pendente sobre os bens a serem arrematados:
VI- a comunicação de que, se o bem não alcançar lanço superior àimportância da avaliação, seguir-se-à, em dia e hora que forem desde logo designados entre os dez e os vinte dias seguintes, a sua
alienação pelo maior lanço (artigo 692).
Art. 687. O edital será afixado no local do costume e publicado, em resumo, com antecedência mfnima de cinco dias, pelo menos uma vez em jornal de
ampla circulação local.
§ 12" A publicação do edital será feita no órgão oficiai, quando o credor for beneficiário da justiça gratuita.
§ 22 Atendendo ao valor dos bens e às condições da comarca, o juiz poderá alterar a forma e a freqüência da publicidade na imprensa, mandar divulgar
avisos em emissora local e adotar outras providências tendentes àmais ampla publicidade da alienação.
§ 32 Os editais de praça serão divulgados pela
imprensa preferencialmente na seção ou Local reservado a publicidade de negócios imobiliários.
§ 42 O juiz poderá determinar a reunião de publicações em Listas referentes a mais de uma execução.
§ 5 12 o devedor será intimado pessoalmente, por
mandado, ou carta aviso de recepção. ou por outro
meio idôneo, do dia, hora e tocai da alienação judicial.

..........................,

,

.

Art. 692. Não será aceito lanço que, em segunda
praça ou leilão, ofereça preço vil.
Parágrafo único. Será suspensa a arrematação
logo que o produto da alienação dos bens bastar para
o pagamento do credor.

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

Art. 738. O devedor oferecerá os embargos no
prazo de dez dias, contados:
I - da juntada aos autos da prova da intimação
da penhora;
Art. 739
.
§ 1SI Os embargos serão sempre recebidos com
efeito suspensivo.
§ 22 Quando os embargos forem parciais, a execução prosseguirá quanto à parte não embargada.
§ 3lZ O oferecimento dos embargos por um dos
devedores não suspenderá a execução contra os que
não embargaram. quando o respectivo fundamento
disser respeito exclusivamente ao embargante.
Art. 741. Na execução fundada em trtulo judicial,
os embargos só poderão versar sobre:

..........................................................................
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Art. 747. Na execução por carta, os embargos
serão oferecidos no jufzo deprecante ou no jufzo deprecado, mas a competência para julgá-los é do jufzo
deprecante. salvo se versarem unicamente vfcios ou
defeitos da penhora avaliação ou alienação dos
bens.
'
Art. 791
.
I - no todo ou em parte, quando recebidos os
embargos do devedor (artigo 739, § 2 Q);
Art. 792
.
Parágrafo único. Findo o prazo sem
cumprimento da obrigação, o processo retomará o
seu curso."
Art. 20. Esta lei entra em vigor sessenta dias
após a data de sua publicação.
Brasflia. 13 de dezembro de 1994; 173Q da Independência e 106lZ República. - InoCtnclo Oliveira,
Alexandre de Paula Dupeyrat Martins.
Em n12 276
Brasília, 12 de julho de 2000
Excelentfssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
anexo Projeto de Lei que "Altera a Lei nSl 5.869, de 11
de janeiro de 1973 .. Código de Processo Civil."
2. A proposta, fruto dos trabalhos da Comissão de
alto nfval coordenada pelos Ors. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, Diretor da Escola Nacional de Magistratura, e
Athos Gusmão carneiro, Ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça, representante do Instituto
Brasileiro de Direito Processual, presidido pela Prol'
Ada Pellegrini Grinover, constitufda em 1991 para
estudar o problema da morosidade processual e propor
soluções com vistas à simplificação do Código de
Processo Civil, busca complementar a iniciada reforma
desse ordenamento codificado.
3. Para melhor elucidar as razões pelas quais
ofereço ao elevado descortino de Vossa Excelência a
presente propositura. optei reproduzir o teor do Relatório circunstanciado da referida Comissão, que bem
demonstra a pertinência e oportunidade das normas
nela contidas, nos seguintes termos:
"Art. 1Q do Projeto - Art. 273, § 1S1, § 3S1
e § elZ • Neste artigo, alusivo à antecipação
dos efeitos da tutela. são sugeridas as
seguintes modificações:
a) quanto ao § ~, a proposta
compatibiliza a "efetivação" (não se cuida de
"execução", no sentido processual) da tutela
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antecipada com as alterações sugeridas
para o art. 588, relativo à execução
provisória da sentença, e com as técnicas
de efetivação de tutela específica previstas
no art. 461, §§ 42 e 52 e 461- A;
b) é acrescentado, como § 6l1,
dispositivo sugerido por Luiz Guilherme
Marinoni, que explicita a possibilidade de o
juiz, nos casos em que uma parte do pedido
ou dos pedidos se tome in~ntroversa,
conc~er desde logo a ess,: respeito a tutela
antecipada. Esta sugestao apre~enta-se
consentânea com as preocupaçoes de
eficiência do 'novo' processo civil.
c) a redação proposta para o § 72
atende ~o princípio da economia processual,
com a adoção da fungibilidade do
procecliljl1ento, evitando à parte a necessidade
de requerer, em novo processo, medida
cautela~ adequada ao caso.
Art. 275. Efixada, em razão do valor, a
alçada de quarenta salários mínimos para
as causas sob rito sumário, mesmo porque
esta já é a alçada nas demandas sob rito
"sumaríssimo" perante os Juizados Especiais
(Lei nll 9.099/95, art. 32, I). Será, assim,
sanada a atual incongruência, por todos
apontada, da alçada do rito "sumaríssimo"
ser o dobro da fixada para o rito comum
sumário.
Art. 280. É simplificada a redação deste artigo. Isto porque o tema do agravo retido é 'remetido para a sede própria, art. 523,
§ 42, e o prazo para o perito apresentar seu
'Iaudo'passa a ser o mesmo do procedimento comum ordinário. Além disso, teremos
duas inovações:
'
Primeira - serão defesos os embargos
infringentes no proc~dimento sumário', a fim
-de acentuar a própria'sumariedade do rito e
-8 desejável celeridade processual.
,Segunda - de foná 'conteúdo pragmáti,co, abre-se a possi6ili~~âe de intervenção
de terceiro (denunciação da'lide ou çhamamento ao processo) nos 'casOs de pretensão
regressiva fundadà cm contrato de seguro;
"com efeito, apresenta-se conveniente, máxi'me nos' freqüentrssimoscasos de lides decorrentes de acidentes de ttânsito, que pos. sam ser resolvidas, desde logo a pretensão
='indenizatória e a pretensão de reembolso,
iinclusive possibilitando-se às eguradora
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avençar diretamente com o demandante a
composição do litígio.
Art. 287. A alteração proposta ao art.
287 visa a compatibilizá-lo com o disposto
no § 42 do art. 461 e no art. 461-A, ou seja,
com as modernas técnicas do adimplemento forçado das obrigações de fazer e de
não-fazer e das obrigações de entrega de
coisa.
Assim, é excluída a menção à "condenação", que tecnicamente implica um posterior processo de execução, não adequado
às sentenças mandamentais e executivas
lato sensu; a expressão "prestar fato que
não possa ser realizado por terceiro", é resumida simplesmente para "prestar fato",
pois também as obrigações de fazer fungíveis devem ser abrangidas pela norma legal; a expressão "constará da petição inicial
a cominação" é alterada para "poderá requerer", porquanto a pena pecuniária pode
ser imposta de oficio, como expressamente
prevê o art. 461, § 42; por fim, é aditada ao
artigo, in fine, a expressão "ou da decisão
antecipatória da tutela", dado que a pena
também pode ser cominada pelo não cumprimento de liminar, como, aliás, está no citado § 42 do art. 461.
Art. 331. O artigo 331 do CPC, na redação dada pela Lei n2 8.952/94, introduziu
como regra em nosso direito processual a
audiência preliminar, assim acolhendo sugestão do Código-Modelo de Processo Civil
para América Latina (editado pelo Instituto
IberoAmericano de Direito Processual) e na
,esteira, vale lembrar, da audiência preliminar do direito alemão e do direito austríaco;
da audiência prévia das sumnious directions do direito inglês; do pre-trial norte
americano, etc.
,
Substituiu-se a expressão' "direitos
disponíveis" pela expressão~ bem mais
abrange'nte, "direitos que admitam transação".
'De outra pane, a expressão "audiência de
.conciliação"
apresenta-se
imprópria,
porquanto se:' cuida áe ato processual
complexo deStinado à tentativa de
conciliação, ao' saneamento das questÕés
processuais pendentes, à ordenação das
provas' e à designação, se necessária, da
audiência de instrução J~' julgamento: daf:a
nova denominação alvitrada - "audiência
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preliminar". Pelo mesmo motivo, o titulo da
Seção passara a ser Da audiência preliminar.
Além disso, o Projeto acrescenta ao
art. 331 um § 3ll , tomando explícito que se o
direito em lide não admitir transação, poderá
ser dispensada a própria audiência preliminar, lançando o juiz nos autos, desde logo,
a decisão de saneamento e ordenação da
prova (orientação preconizada por José
Carlos Barbosa Moreira). Assim também se
as circunstâncias da causa evidenciarem
ser improvável a transação naquele momento processual.
Por fim, permite-se que a parte possa
fazer-se representar por procurador ou preposto com poderes para transigir, permissão
útil, v.g., para as pessoas jurídicas de maior
po rt e.
Art. 461. No texto do art. 461, concernente à tutela especffica das obrigações de
fazer e não-fazer, ao § 52 é acrescentada a
'imposição de multa diária' no rol das medidas previstas nesse dispositivo, tendentes a
permitir o imediato cumprimento do julgado.
É, outrossim, aditado um § 62, prevendo a
variação do valor da multa, quando se tome
excessivo ou insuficiente.
Art. 588. Será atribuída à execução
provisória maior abrangência e eficácia, de
molde a permitir que o exeqüente possa reaimente, de regra sob caução, receber o
bem da vida que o julgamento lhe reconheceu ou atribuiu.
O atual sistema brasileiro de execução
.provisória revela-se totalmente superado,
porque despido de eficácia prática.
Também aqui a proposta ora
apresentada ao exame do Poder
Legislativo
adota
parâmetros
já
consagrados: na Alemanha, a alienação
de bens, na execução provisória, é
possível após prestação de caução (ZPO,
par. 720). O mesmo se dá no direito
português, que prevê a caução para o
pagamento do exeqOente enquanto a
sentença estiver pendente de recurso (art.
473). Outrossim, no direito italiano, a
execução provisória atua ope legl. (art.
282), podendo levar à expropriação
independentemente de caução (apud Ada
Pellegrini Grinover).
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Tendo em vista acautelar os direitos
das pessoas menos abonadas, o Projeto
ressalva a possibilidade de execução provisória independente de caução, nos casos
de crédito de natureza alimentar, até o limite
de 40 (quarenta) vezes o salário mínimo,
quando o exeqüente se encontre em estado
de necessidade.
Art. 604. Em decorrência da Lei nll
8.898, de 29-6-94, a determinação do valor
da condenação, quando dependente
apenas de cálculo aritmético, não mais
exige um "cálculo do contador"; o credor
ingressará diretamente com a petição de
execução da sentença, "instruindo o
pedido com a memória discriminada e
atualizada do cálculo" - art. 604. Ou seja,
o cálculo é efetuado e apresentado pelo
próprio exeqüente, como está também no
art. 614, 11, podendo ser impugnado pela
via dos embargos do devedor (art. 741, V).
Vantagens: abolição do cálculo do
contador, de sua homologação pelo juiz e
dos novos, sucessivos e demorados
recursos daí decorrentes.
O anteprojeto busca sanar alguns problemas que a nova sistemática enseiou.
J
Assim, toma explícita a possibilidade de o
credor solicitar ao juiz a requisição de dados
existentes em poder do devedor, ou de terceiros, a fim de habilitá-lo, a ele credor, a
proceder à memória discriminada do cálculo; fixará então o magistrado prazo adequado para o atendimento da diligência, sob a
sanção do art. 601 .
De outra parte, visa o projeto atender a
casos especiais em que ocorra manifesto
descompasso entre a sentença exeqüenda
e a memória apresentada pelo credor; poderá o juiz, então, valer-se do contador do juízo, a fim de evitar que a penhora tenha por
base valores exagerados. Assim também
quando o credor for beneficiário da assistência judiciária, presumivelmente necessitado
de ajuda.
O exeqOente, apresentado o demonstrativo pelo contador do juízo, poderá aceitá-Io e, então, o adotará como "memória do
cálculo"; se dele discordar, far-se-á a execução pelo valor pretendido pelo exeqOente,
mas a segurança do juízo, através da penhora, terá por base o valor encontrado pelo
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contador. Busca-se, nestes termos, harmonizar os antagônicos interesses do credor e
do devedor.
Arts. 621 e 624. A redação dos artigos
621 e 624, relativos a entrega de coisa
cena, é adaptada à nova sistemática resultante do art. 461-A, de molde a que sua incidência fique limitada aos casos de título
executivo extrajudicial . No parágrafo único
do art. 621 tem-se a previsão de multa pelo
atraso no cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito a ser modificado caso a multa se tome excessiva ou insuficiente.
Art. 627. Os respectivos § 22 e 32 são
igualmente adaptados à nova sistemática de
efetivação das sentenças relativas a obrigações de entrega de coisa, pelo que o art.
627 passa a incidir apenas nos casos de
obrigação de dar decorrente de título executivo extrajudicial.
Art. 644. O art. 644, concernente às
obrigações de fazer e não-fazer, é igualmente adaptado à nova sistemática do CÓdigo, explicitando-se que, em se cuidando
de obrigação decorrente de sentença, as regras do Capítulo 111 apenas são aplicáveis
em caráter subsidiário, como aliás decorre
do disposto no art. 461
Art. 659. O atual art. 659, § 42, resultante da Lei n2 8.953, de 13-12-94, de alto
alcance na prevenção das fraudes e no resguardo dos direitos de terceiros de boa-fé
que venham a adquirir imóvel já penhorado,
suscita no entanto relevante dúvida: se o registro da penhora é 'integrativo' do próprio
ato complexo, o prazo para embargos somente terá início após tal registro; se, todavia, é requisito de eficácia, para oponibilida_de da penhora perante terceiros, a intimação da penhora deverá fazer-se logo após
lavrado o auto respectivo.
Na trilha da doutrina e da jurisprudência majoritárias, o projeto dilucida tal controvérsia, adotando a segunda orientação: a
exigência do registro não impede a imediata
intimação do executado, constituindo-se o
registro em condição de eficácia plena da
penhora perante os terceiros, cabendo ao
exeqüente as devidas providências junto ao
ofício imobiliário.
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Art. 814. A alteração do parágrafo único do art. 814 busca tão-somente sanar
omissão da Lei de Arbitragem, que, não
obstante haja abolido a exigência de homologação cio laudo arbitral, deixou de modificar o aludido dispositivo no qual é feita menção a laudo arbitral pendente de homologação.
2
Art. 2 do Projeto - Art. 461-A. A
mesma sistemática do art. 461 é proposta,
por sugestão de Teori Zavascki, para as
obrigações de entrega de coisa, ficando
eliminada a ação autônoma de execução de
tais obrigações nos casos em que o título
for judicial (permanece a ação de execução,
evidentemente, nos casos de título extrajudicial que consubstancie obrigação de dar).
Art. 32 do Projeto - Visa melhor
adequar o título da Seção 111, do Capítulo V,
do Título VIII, do Livro I, ao novo texto do
art. 331 do CPC.
Art. 42 do Projeto - A alteração ao caput do art. 644 visa igualmente adaptar o
dispositivo legal, que alude aos casos de
retenção por benfeitorias nas execuções
para entrega de coisa, à nova sistemática
do Código, que distingue - entre o
cumprimento de sentença que imponha a
prestação de dar - art. 461-A, e a execução
de obrigação para entrega de coisa com
fundamento em título executivo extrajudicial.
Art. 52 do Projeto - Institui vacatio
legis de três meses, a partir da data de
publicação da lei ."
4. Estas, Senhor Presidente, as normas que
integram a presente proposta e que, se aceitas, hão
de constituir importante passo para a reformulação
do Direito Processual Civil, assegurando uma
prestação jurisdicional mais célere e eficaz.
Respeitosamente, - José Gregori, Ministro de
Estado 'da Justiça.
Aviso nº 1.350 - C. Civil.
Em 18 de agosto de 2000
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do,
Excélentíssimo Senhor Presidente da República
relativa a projeto de lei que "Altera a Lei é 5.869, de
11 de Janeiro de 1973 - Código de Processo Civil".
Atencisamente, - Silvano Gianni, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República, Interino.
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INDICAÇÃO Ni 1.074, DE 2000
Senhor Presidente,
(Do Sr. Luciano Castro)
Nos termos do ad. 113, inciso I e § 1!l, do RegiSugere ao Poder Executivo, por Inmenta interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
termédlo do Ministério da saúde, o deV. Ext. seja encaminhada ao Poder Executivo a Indisencadeamento das provldincias neceacação em anexa, sugerindo o envio, a esta Casa, de
&árias à Inclusio, no âmbito do Plano de
projeto de lei destinado a incluir os servidores lotados
Carreiras da área de Ciência e Tecnolono DATASUS no Plano de Carreiras disciplinado pela
Q
Lei n 8.691, de 28 de julho de 1993, destinado à área
gla, dos servidores públicos federais lotados no DATASUS.
de Ciência e Tecnologia da administração pública fe-
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(Publique-Se. Encaminhe-se.)
Excelentfssimo Senhor Ministro de Estado da
Saúde:

deral.
Sala das Sessões, 16 de agosto de 2000. - Deputado Luciano Castro.

A complexa tarefa desempenhada pelo sistema
de informática do Ministério da Saúde, apto a exercer
jurisdição sobre atividades desempenhadas no âmbito de todas as esferas administrativas e alcançando a
totalidade do território federal, não se coaduna com a
situação funcional dos servidores encarregados desse mister.
Destarte, para que se produza a justiça e para
que um grupamento de servidores envolvido em atividade da mais alta especialização não se veja marginalizado, tomam-se indispensáveis os procedimentos
necessários à imediata incisão daqueles servidores
na esfera da carreira que evidentemente lhes é aplicável, a que regulamenta a situação funcional dos
profissionais do serviço público federal voltados às
atividades de ciência e tecnologia.
Conta-se, pois, com a notária boa vontade que
V. Ex". tem apresentado na solução de problemas
dessa natureza para que, de imediato, seja a distorção funcional aqui abordada plenamente superada.
Se essa importante iniciativa for adotada, parte significativa dos problemas enfrentados pelo Ministério
brilhantemente comandado por V. ExA. representará
episódio pretérito.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS
LEGISLATIVOS-CeDI

Aguarda-se, portanto, com justa e positiva expectativa, pelo rápido encaminhamento da solução
ao problema aqui apresentado.
Sala das Sessões, 16 de agosto de 2000. _ Deputado Luciano Castro.
REQUERIMENTO
(Do Sr. Luciano Castro)
Requer o envio de Indicação ao Poder Executivo, relativa à Incluslo dos
servidores lotados no Departamento de
Informática do SUS - DATASUS, órgão
integrante do Ministério da Saúde, no
Plano de Carreiras a que se refere a lei
nIl 8.691, de 28 de Julho de 1993.

LEI

NR 8.691, DE 28 DE JULHO DE 1993.

Dispõe sobre o plano de carreiras
para a área de clincia e tecnologia da
admlnlstraçio federal direta, das autarqulas e das fundações federais e dá outras provldincias.
CAPrTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. J2 Fica estruturado, nos termos desta Lei, o
Plano de Carreiras dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional, integrantes da área de Ciência e Tecnologia,
que tenham como principais objetivos a promoção e a
realização da pesquisa e do desenvolvimento cientffico e tecnológico.
11
§ 1 Os órgãos e entidades de que trata o caput
são os seguintes:
I - Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT
\I - Comissão Nacional de Energia Nuclear CNEN;

11I- Instituto Nacional de Propriedade Industrial
- INPI;
IV -Instituto Nacional de Metrologia, Normalização
e Qualidade Industrial-INMETRO;
V - Conselho Nacional de Desenvolvimento
Cientffico e Tecnológico - CNPq;
VI- Fundação Centro Tecnológico para Informática

-CTI;
VII - Coordenação de Aperfeiçoamento do
Pessoal de Nfvel Superior - CAPES;
VIII - Fundação Joaquim Nabuco - FUNDAJ;
IX - Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ;
X- Fundação instituto Brasileiro de Geografia e
Estatfstica - IBGE;
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XII - Fundação Jorge Duprat Figueiredo de
REGIMENTO INTERNO
Segurança
e
Medicina
do
Trabalho
DA
FUNDACENTRO;
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
RESOLUÇÃO N217 DE 1989
XII-Instituto de Pesquisas da Marinha -IPqM;
XIII - Centro de Análise de Sistemas Navais Aprova ~ regimento interno da
CASNAV;
Câmara dos Députâdos
XIV -' Instituto de Estudos do Mar Almirante
Paulo Moreira -IEAPM;
XV - Coordenadoria para Projetos Especiais TITULO IV
COPESP. do Ministério da Marinha;
Das
Proposições
XVI - Secretaria da Ciência e Tecnologia do
Ministério do Exército
-SCTIMEx: j
CAPITULO 11I
XVII
Departamento de Pesquisa e
Das Indicações
Desenvolvimento do Ministério da Aeronáutica Art. 113. Indicação é a proposição através da
DEPEDIMAer; .
qual o Deputado:
XVIII - (VETADO).
'"ArtJgttalterado pela Resoluçáo n1l 10, de 1991.
XIX - Instituto Evandro Chagas - IEC/FNS;
I - sugere a outro Poder a adoção de
XX - Instituto Nacional do Câncer - INCa:
providência, a realização de ato administrativo ou de
XXI- (VETADO).
gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria de sua
XXII - (VETADO).
iniciativa exclusiva:
XXIII - (VETADO).
11 - sugere a manifestação de uma ou mais
XXIV - (VETADO).
Comissões acerca de deterrnihado assunto, visando
XXV"': (VETADO).
a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
XXVI- (VETADO).
Câmara
XXVII - (VETADO).
§ 111 Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
XXVIII - Fundação Casa de Rui Barbosa;
'" Inciso XXVIII acrescido peIs Lei n09.557. de 17- 12·1997
Presidente e publicado no Diário do Congresso
Nacional
XXIX - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico
.. Alterado para Diário da CSmara dos Deputados, por Ato
do Rio de Janeiro.
'" inciso XXIX acrescido pela Lei nO 9.557, de 17-12-1997.

§ 211 O Plano de Carreiras, objeto desta Lei, adequar-se-á às diretrizes de Planos de Carreira para a
Administração Federal Direta, Autárquica e Fundacional a serem implementadas pela Secretaria da
Administração Federal, nos termos do caput do
art.39 da Constituição Federal, e seus parágrafos
12 e 22 •
CAPrTULO 11

Das Carreiras
Art. 22 O Plano de Carreiras de que trata esta Lei
tem a seguinte composição:
- Carreira de Pesquisa em Ciência e Tecnologia;
11- Carreira de Desenvolvimento Tecnológico;
11I - Carreira de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia.

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

...............................,

.

dos Presid9fltes das Mesas das duas (Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ ,211 Na hipótese do inciso li, serão observadas
as seguintes normas:
I - as indicações recebidas pela Mesa serão
lidas em súmula, mandadas à publicação no Diário do
Congresso Nacional e encaminhadas às Comissões
competentes;
'" Alterado para Diário do Congresso Nacional, por Ato dos
Presidentes das Mesas das duas casas do Congresso Nacional de
2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será
.proferido no prazo de vinte sessões, prorrogável a
critério da Presidência da Comissão;
11I - se a Comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projeto,
seguirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;
IV - se nenhuma Comissão opinar em' tal
sentido, o Presidente da Câmara, ao chegar o
processo á Mesa, determinará o arquivamento da
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in~icação, cientificando-se o Autor para que este, se
qUIser, ofereça projeto próprio à consideração da
Casa;
V - não serão aceitas proposições que
objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de Lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.
.................•..........

INDICAÇÃO NS! 1.075, DE 2000
(Do Sr. Inaldo Leitão)
Sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Previdência e
Assistência Social, a inclusio das
microrregiões do alto sertão do Estado
da paraiba no Plano de Apolo aos
Estados de Menor Desenvolvimento
Humano - IDH14.
(Publique-se. Encaminhe-se.)
Excelentíssimo Senhor Ministro da Previdência
e Assistência Social:
O Deputado Federal que a esta subscreve dirige-se a V. Excelência para expor e, ao final, reivindicar o que segue.
1. Esse operoso Ministério, através da Secretaria de Estado de Assistência Social, selecionou os municípios paraibanos que deverão ser contemplados pelo Programa
IDH14, polarizados pelas microrregiões de
Umbuzeiro, Sapé, Serra do Teixeira e Itabaiana.
2. Tal seleção desmereceria correção se
não tivessem sido excluídos municípios
com baixíssimos índices de desenvolvimento humano, como é o caso das microrregião polarizadas pelos municípios
de Patos. Sousa. Catolé do Rocha e Cajazeiras, encravados no Alto Senão do
Estado, na área denominada POlÍGONO
DAS SECAS.
3. A exclusão destas áreas importa em grave
equivoco dos responsáveis pela identificação dos municípios que têm baixo índice de
desenvolvimento humano e o mais completo desconhecimento de dados disponíveis
em órgãos do próprio Governo Federal, notadamente no Ministério da Integração Nacional.
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4.

A fome, a miséria, o desemprego, a subnutrição, a mortalidade infantil, o analfabetismo e falta de assistência médica são a marca âmpiedosa da exclusão social de milhares de homens, mulheres, jovens e crianças, titulares de uma única profissão: esperança.
5. Basta que V. Ex·. tome como referência o
município do Lastro, situado a 37 km de
Sousa. e vai poder constatar mais do que a
precariedade da esperança de vida (longevidade) do grau de conhecimento (indicadores educacionais) e da renda per capta.
Trata-se, Senhor Ministro, do município
mais pobre do Brasil e está excluído do programa!
6. O IDH dos municípios selecionados pelo
Programa varia de 0,309 a 0,493. Dados da
publicação "Desenvolvimento Humano e
Condições de Vida: Indicadores Brasileiros", estudo elaborado pelo IPEA, Fundação João Pinheiro e IBGE, que serviu de
base para aferir o índice de Desenvolvimento Humano divulgado pelo Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), revela que o IDH do Brasil é de
0,830.
7. Por esses dados, o Brasil está classificado com sendo um país de alto desenvolvimento humano, embora fazendo fronteira
com o médio nível. O problema é quando
se faz comparação entre os IDHs das regiões brasileiras. Surgem, ai, os famosos
dois brasis: o pobre e o rico, o desenvolvido e o atrasado, o industrializado e o pouco industrializado, o que progride e o que
regride.
8. Ainda segundo esses dados, o IDH da região Sul é de 0,860; do Sudeste, 0,857;
do Centro-Oeste, 0,848; do Norte, 0,757:
e o do NORDESTE? Apenas 0,608! Note-se que as três primeiras regiões têm
índices acima da média nacional e o do
Nordeste está distante anos-luz de todas.
9. É diante deste quadro, Senhor Ministro,
que toma-se imperativo rever os critérios
que nortearam a identificação das áreas
de atuação do Plano denominado IDH14.
Pelas razões expostas, é a presente para
reivindicar de Vossa Excelência a inclusão das micro - regiões polarizadas pelos municípios de Patos,

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Agosto de 2000

Sousa, Cajazeiras e Catolé do Rocha no Plano de
Apoio aos Estados de menor Desenvolvimento
Humano (IDH14).
Sala das Sessões, 16 de agosto de 20oo.-Deputado Inaldo Leitão, PSDB/PB
REQUERIMENTO
(Do Sr.lnaldo Leitão)
Requer o envio de Indicação ao MInistério da Previdência e Assistincia 50cial, reivindicando a inclusio das microregiões polarizadas pelos municfpios de
Patos Sousa, Catolé do Rocha e Cajazelras, Estado da Paraiba no Plano de Apoio
aos Estados de Menor Desenvolvimento
Humano - (IOH14).
Senhor Presidente,
.
§ 12 d R .
NOS termos do art. 113, .
InCISO 1 e
, o eglmento interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a V. ExA. que seja encaminhada ao Poder Executivo
a Indicação em anexo, reivindicando a inclusão de
municípios paraibanos no Plano IDH14, conforme
está descrito na ementa.
Sala das Sessões, 16 de agosto de 2000.-deputado Insldo Leitão, PSDB/PB.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEG~SLATIVOS CeDI'
REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
....................................................................................

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.
§ 12 Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
P~esidente e publicado no Diário do Congresso NacIonal.
.. Alterado para Diário da CAmara dos Deputados, por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas Gasas do Congresso Naclonal de 2 de outubro de 1995.

§ 22 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:
I _ as indicações recebidas pela Mesa serão
lidas em súmula, mandadas à publicação no Diário
do Congresso Nacional e encaminhadas às
Comissões competentes;
.. Alterado para Diário da CAmara dos Deputados, por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso Naclonslde2 de outubro de 1995.

11_ o parecer referente à indicação será proferido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério
da Presidência da Comissão;
11I - se a Comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;
IV - se nenhuma Comissão opinar em tal
sentido, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à Mesa, determinará o arquivamento da indicação, cientificando-se o Autor para que este, se
quiser, ofereça projeto próprio à consideração da
Casa:'

v- não serão aceitas proposições que objeti-

RESOLUçAo N2 17 DE 1989
Aprova o Regimento Interno da Cimara dos Deputados

TfTULO IV
Das Proposições

CAPfTULO 11I
Das Indicações
Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:
..Artigo alterado pels Resoluçãon!l10, de 1991.

1 - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;
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vem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de
qualquer Poder, de seus órgãos e autoridades.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NR 606, DE 2000
(Do Sr. Rogério Silva e Outros)
Dispõe sobre a realização de plebiscito para a criação do Estado do Mato
Grosso do 'Norte.
(Às Comissões de Finanças E Tributação (Art. 54); e de Constituição e Justiça e
de Redação.)
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O Congresso Nacional decreta:
Art 12 - O Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso realizará no prazo de 06 (seis) meses, a
contar da data da publicação deste Decreto
Legislativo, plebiscito nos municfpios de Alta
Floresta, Apiacás, Aripuanã, Brasnorte, Boa
Esperança do Norte, Carlinda, Castanheira,
Cláudia, Colfder, Colniza, Cotriguaçú, Feliz Natal,
Guarantã do Norte, Ipiranga do Norte, Itanhangá,
Itaúba, Juara, Jufna, Juruena, Lucas do Rio Verde,
Marcelândia, Matupá, Nova Bandeirantes, Nova
Canaã do Norte, Nova G.uar~ta, Nova Mo~te Verde,
Nova Mutum, Nova Ublrata, Novo HOrizonte do
Norte, Novo Mundo, Nova Santa Helena, Pa~nafta,
Peixoto de Azevedo, Porto dos G~uchos,
Rondolândia, Santa Carmem, Santa Rita do
Trivelato, São José do Rio Claro, Sinop, Sorriso,
Tabaporã, Tapurah, Terra Nova do Norte, União da
Sul, e vera..
..
.
.
A~. 2ll O T~bunal Su~enor Ele.ltoral expedirá
Instruçoes ao Trlb~nal Regl.onal Eleitoral. de.Mato
Grosso para organizar , reah~ar,. apurar, flscahzar e
proclamar o resultado do PlebiSCitO.
Art. 32 No prazo de 02 (dois) meses contados
da proclamação do resultado do Plebiscito, se
favorável à criação do Estado do Mato Grosso do
Norte, a Assembléia Legislativa de Mato Grosso
proc~erá a. ~udiência do seus membros sobr~ a
medida, partIcipando o resultado em 03 (três) dIas
úteis, ao .Congresso Nac~o~a~ para os fins do inciso
VI, do artigo 48 da ConstitUlçao.

Parágrafo único- Não efetuada a deliberação
pela Assembléia Legis!ativa ou feita a comuni~ção
nos prazos estabeleCidos, o Congresso NaCional
considerará atendida a exigência Nacional.
Art. 42 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data da sua publicação.
Art. 52 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
A popula~o do Norte d? .Estado do Mato
Grosso, é constitufda por braSileiros de todos os
estados desta imensa nação, incluídos af os
sulistas, oriundos do Paraná, St' Catarina e Rio
Grande do Sul.
Somando hoje mais de 1.200.000 habitantes,
ainda que muito gratos pelo carinho, apoio, e
estímulos que receberam do Sul do Mato Grosso,
estão ressentindo-se dos problemas gerados pela
distância da Capital, que atinge até 1.000 kms,
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dificultando no todo suas atividades, seja pela falta
de manutenção das estradas, notadamente a
BR-163, seja pela necessidade da construção de
mais pontes e, principalmente pela falta de
agilização para tomar viável a Hidrovia Teles Pires Tapajós, assim como a Hidrovia do Rio "Madeira, jà
utilizada atualmente, que colocarão aquela região
em condições de embarcar seus produtos sem
depender somente do transporte rodoviário, que tem
penalizado sobremaneira seus custos.
Aquela região trabalhando como Unidade
Federal, poderá mais facilmente obter os recursos
necessários a todas essas obras, bem como
agilizar o levantamento agroecológico e
econômico, o que lhe possibilitará ser explorada
plena e racionalmente, tomando-se assim, de fato,
o "Celeiro do Brasil".
Deve-se destacar o problema gerado pela
imensidão daquele estado, somando hoje uma área
equivalente ao total das áreas dos Estados de São
Paulo, Paraná e StI Catarina, o que toma mais diffcil
sua administração, e que poderá ser resolvido, a
exemplo do que aconteceu logo em seguida à
primeira divisão ocorrida, com a criação do Mato
Grosso do Sul, bem como no caso de Goiás, com a
criação do Estado do i -'Cantins.
~ necessário citar ainda na região Norte do
nosso estado, o probl~ma g~rado pela falta de
melhor atendimento às áreas de saúde pública,
educação, saneamento, energia elétrica, e
assistência técnica.
O Governo do' Estado do Mato Grosso
sente-se impotente pelo alto custo do~
investimentos necessários a esses setores apesar
do interesse em atendê-los que sempre tem
manifestado.
A população da Região Norte do Mato Grosso
pede ao Congresso Nacional a aprovação deste
Projeto de Lei, dando-lhe a oportunidade de, através
de um Plebiscito, manifestar a sua vontade e tomar
suas próprias decisões, podendo assim lutar pela
sua real participação no desenvolvimento da Nação
Brasileira.
Este projeto de Lei, hoje de minha autoria, foi
anteriormente apresentado conjuntamente com o
Deputado Welinton Fagundes, quando recebeu a
aprovação na Comis~o de Constituição, Justiça e de
Redação, corno Decreto Legislativo n2 55/95, em 18
de maio de 1995, tendo sido, porém, arquivado pelo
término do ano legislativo.
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T(TULO IV

Offcio n2 179/2000
Brasma, 21 de agosto de 2000
Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que o Projeto de
Decreto Legislativo do Sr. Deputado ROGÉRIO SILVA
E OUTROS, que "Dispõe sobre a realização de plebiscito para a criação do Estado do Mato Grosso do
Norte", contém número suficiente de signatários,
constando a referida proposição de:
175 assinaturas confirmadas;
004 assinaturas não confirmadas;
002 assinaturas repetidas.
Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Souza, Chefe.
.LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATWOSCeDI
CONSTITUiÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 111 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Da Organização dos Poderes

CAP(TULO I
do Poder Legislativo
Seção 11
Das Atribuições do Congresso Nacional
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida
esta para o especificado nos artigos 49, 51 e 52,
dispor sobre todas as matérias de competência da
União, especialmente sobre:

I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;

11 - plano plurianual, diretrizes orçamentárias,
orçamento anual, operações de crédito, drvida pública e emissões de curso forçado;
111 - fixação e modificação do efetivo das Forças ~rmadas;
IV - planos e programas nacionais, regionais e
setoriais de desenvolvimento;
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V -limites do território nacional, espaço aéreo e
marftimo e bens do domínio da União;
VI - incorporação, subdivisão ou desmembramenta de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as
respectivas Assembléias Legislativas;
VII - transferência temporária da sede do Govemo Federal;
..., .
VIII - conc~ssã~ de an~s~ia;.
.. IX.- o~g~mzaçao admlmS!ratl~a'.Judlclan~~do
Mlmsténo Publico e da Defensóna Publica da Umao e
dos Territórios e organização judiciária, do Ministério
Público e da Defensória Pública do Distrito Federal;
X - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas;
XI - criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração pública;
XII - telecomunicações e radiodifusão;
XIII - matéria financeira, cambial e monetária,
instituições financeiras e suas operações;
XIV - moeda, seus limites de emissão, e
montante da divida mobiliária federal.
XV - fixação do subsidio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, por lei de iniciativa conjunta
dos Presidentes da República, da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõem os arts. 39, §
411, 150, 11, 153, 111, e 153, § 211, I.
* Inciso
4-6-1998.

xv acrescido pela Emenda Constitucional n '9, de
ll

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N5I 607, DE 2000
(Do Senado Federal)
PDS Nll 159/00
Aprova a Programação Monetária
relativa ao terceiro trimestre de 2000.
{Às Comissões de Economia, Indústria e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de
Comércio; de Finanças e Redação (art. 54»
O ConQresso Nacional decreta:
Art. 1ll E aprovada a Programação Monetária relativa ao terceiro trimestre de 2000, com estimativas
das faixas de variação dos principais agregados monetários, nos termos da Mensagem nll 138, de 2000
(n 2 945, de 2000, na origem)
Art. 211 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Senado Federal, 17 de agostC' de 2000. - Senador ceando Maldaner, 411 Secretá•. 0, no exercício da
Presidência.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS -

CeDI
LEI N1I 9.069, DE 29 DE JUNHO DE 1995
Dispõe sobre o Plano Real, o Slstema Monetário Nacional estabelece as regras e condições de e~jssão do real e 08
critérios para conversão das obrigações
para o real e dá outras providências
'
•
.
CAPíTULO"
Da Autoridade Monetária
Art. ali o Presidente do Banco Central do Brasil submeterá ao Conselho Monetário Nacional, no
início de cada trimestre, programação monetária
para o trimestre, da qual constarão, no mínimo:
1- estimativas das faixas de variação dos principais agregados monetários compatíveis com o objetivo de assegurar a estabilidade da moeda; e
" - análise da evolução da economia nacional
prevista para o trimestre, e justificativa da programação monetária.

§ 111 Após aprovação do Conselho Monetário
Nacional, a programação monetária será encaminhada à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado
Federal.
§ ,2il O Congresso Nacional poderá, com base em
parecer da Comissão de Assuntos Econômicos do Sanado Federal, rejeitar a programação monetária a que se
refere o caput deste artigo, mediante decreto legislativo,
no prazo de dez dias a contar do seu recebimento.
§ 312 O Decreto Legislativo referido no parágrafo
anterior limitar-se-á à aprovação ou rejeição in tatum
da programação monetária, vedada a introdução de
qualquer alteração.

§ 4ll Decorrido o prazo a que refere o § 2ll deste artigo, sem apreciação da matéria pelo Plenário
do Congresso Nacional, a programação monetária
será considerada aprovada.
§ 511 Rejeitada a programação monetária, nova
programação deverá ser encaminhada, nos termos
deste artigo, no prazo de dez dias, a contar da data de
rejeição.
§ 62 Caso o Congresso Nacional não aprove a
programação monetária até o final do primeiro mês
do trimestre a que se destina, fica o Banco Central do
Brasil autorizado a executá-Ia até sua aprovação.
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Programação Monetária para o terceiro trimestre e para o ano de 2000
A. A economia no segundo trimestre de 2000
1.
OProdutoInternoBroto(PIB) cresceu 1,23%no primeiro trimestre de 2000,
confonneestatísticadessazonaJi7J)da
. "". ::~'P&1I""""-~~.':. 'I~~'
","f'''í':~'~,
17.!,.
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..;.:..,.:.;;.1.1.
••
GeografiaeEstatística.(ffiGE).Esse
1»resultado deriva do desempenho
positivo deO,45% emserviços, que
compensou as variações negativas
de 1,43% na agropecuária e de
0,84% na indústria. A expansão do
Pffi, relativamente ao mesmo periodo de 1999, alcançou 3,08%, com
crescimentos de 5,690!ó na indústria
ede2,28% em serviços econtração
de 0,84% na agropecuária.
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3.
Ofaturamento real do comércio varejista na Região Metropolitana de São
Paulo (RMSP) registrou crescimen~
to deO,23% emmaio, emrelação ao
verificadono mês anterior, segundo
estatísticas da Federação-do Co~
mércio do Estado de São Paulo
(Fcesp), dessazonalizadaspeloBan'I'
-',
co Central. Comparativamente ao
.
mesmo mês do ano precedente, a
expansão atingiu20,8%, comelevação de 2~,4% nas vendas de bens
duráveis. Nosprimeiroscinco meses
do ano, comparativamenteao mesmo período do ano anterior, ocrescimento situou-se em 12,8%. Excluindo-se as vendas de concessionárias, o faturamento
manteve-se estável no mês de maio, mas elevou-se20,3% emrelação ao do mesmo período de
:

11

1

,

1999.

Os índices de preços apresentam trajetória declinante em 2000. Nesse
sentido, oIPCAacumulouvariação .. ',,:.::,
de 1,41% nos cinco primeirosmeses .~~:'.
do ano, o IPC-Fipe, de 0,69% e o 22~;"' '
IGP-DI, de 2,22%, comparativa- 17
mente a 3,76%, 2,59% e 8,23%, 12
respectivamente, nomesmoperíodo 7
.,,~
,;pr
do ano anterior. Em doze meses 2
•• • .. • •
·,;r
acumulados até maio, o IPCA, o -3 +--...._...,....--,
- _..-..,.._~~_-..---; ...
IPC-Fipe e o IGP-DI registraram, 1:: MIt.. set . , ~'lt:' sOe)'" Jan MIl'" ~\" ';,é'~I: UliIIi.c,
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•

_
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5.
A taxa de desemprego aberto situou-se em 7,8% em maio, mantendo·se
estável emrelação a abril, mas supe- %
r-"'~AIWto
rior à de mesmo período de 1999,
7,7%, deacordo comestatísticas do 8,O·,l.
IBGE. A taxa média nos primeiros 7.5
7.0'
cinco meses do ano atingiu 7. golcJ, 8.5tI
enquanto em igual período de 1999 6,0 t
alcançara 7~8%, o que retlete a ex- 5.5'
pansão de 4% no número de pesso- 6,0
4,1
as ocupadas. de 5,1 % no número de 4,Q +---.,..-----;--.,....---'"1----..,-....,...---;
pessoasdesocupadasede4,I%cIa
.IM MIl SII' JIIIr" MM;l. 9«:1 J.. u.I
'.1'· .
,.'
população economicamemeativa. O FCll*: I&QE
rendimento médio real das pessoas
ocupadas, aindasegundo oIBGE, elevou-se 0,08% ernabril, re1ativamente a março. Aexpansão
mais intensa nos rendimentosocorreu no comércio. 6,9%, eacontraçlo mais ac entuada, 1,5%,
naindústria de transfonnação. Dentre as categorias de ocupação, houve elevação de 2,16% no
rendimento dos trabalhadores semcarteirae de 0,65% no dos comcarteira, enquanto ocorreu
redução de 8.47% e de 0,98% nas categoriaS de empregadores e por conta própria.

8,5.r-------.;.------------.

t

T.

.

Oesforço do governo nacontenção de gastos, comvistas ao atingimento das
metas fiscais para 2000, tem sido
r.ultIdo.PlIlIIlirio dD Gowmo F. . .
AStIINIn
evidenciado pelosresultados fiscais 30
continuamentefavoráveis. Assim, a 25 j
I
despesa total do Governo Federal 20 j
i
somou RS 50,4 bilhões e a receita 11
1
I
6.

·j

"-1- - - - - - - - - - - - - - - -

líquidatotal, após excluídasastrans·
1D ~
I
ferências a Estados e Municípios,
restituições e incentivos fiscais, ri ~
l.I++- 4- +RS 61,5 bilhões, no primeiro oJ_.
.... l~..
JuI....• .-.
~
__
_
Ncw·· Jan.J,'
quadrimestre do ano, determinando
1.·
2lXlO,
.
superávit primário de R$ 11,16 bi- FanIe: BTN
........
Ihões, 14,3% superior ao obtido no
mesmo penado de 1999. A receita líquida total representou 16,5% do PlB no primeiro
quadrimestre de 2000, comparativamentea 17,6% do PIB no período correspondente do ano
anterior. enquanto a despesa total declinou 1% do PIB.
l&.l.

~.

ao-P..... .
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7.
A Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) alcançouRS 536,2 bilhões em
abril, equivalente a 47,5% do Pffi,
DMdaUqlll_ do Setor Nbllco.
em comparação aRS 527,2 bilhões, ~doo_f1_B
-.
470/0 do PlB no mês anterior. A 50.
dívida interna líquida situou-se em
45~
R$ 425,7 bilhões, 37.7% do Pffi,
40 ~
dos quais 21,7% do Pffi referem·se
.
35..i
ao governo central, 12,7% do pm:
aos governos estaduais, 2,1% do 30 ~~~~~,..",,~
pm, aos governos municipaise 1,2%
doPffi, às empresas estatais. Adívida externa situou-se em R$ I 10,5
bilhões, equivalentea 9,8% do pm,
valor 6,27% inferiorao registrado em março.
I

As Necessidades de Financiamento do Setor Público (NFSP) registraram
NK. . . . . . . .f1nn. . . . .
superávit primário de R$ 17,3 bilhões, no primeiro quadrimestre do % do PlB
'''''.P6b11éo
F.... IICUmUIadaI ..... 12 .....
ano, equivalente a 4,65% do PIB, 18 '-1
-,
superando em 60, 1% o relativo ao 12 j
mesmo período de 1999. As despei
8.

sas com juros nominais atingiram

B~

R$27,1 bilhões, oquesignifica 7,3% 4 J
doPlli. Dessafonna, o déficitnomi- ~ ~:.,,_.......lIiiiiiiijjjillll~#~~~~$~'~ . . .~
nal alcançouRS 9,8 bilhões, corres- ... ! '-...,
pondentea2,65% doPffi, quando

em igual período do ano anterior
atingiraR$ 55,4bilhões, equivalentes a 17,7% do pm.

~i

J..

J.n·Abr JuI Oli . . Abr' Jul 0Ut .Ia" Abr .AA!·Oitl~n"'Abr:

,.,

,.

-Nom/rwl

,.

~NominUt

.: 2000
-PrfnWiD.
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9.
Arecuperação do saldo comercial iniciadano decorrer de 1999 persisteno
corrente ano. Assim, no primeiro
'1I.,to CDI. . . .
trimestre do ano observou-se supe- IJ~~
. . . . . . . . .m:<12 n-.
- ..
rávit de US$ 26 milhões, enquanto
\1-------------~~~
..
no mesmo trimestre do ano anterior
-2 i
ocorrera déficit de US$ 816 mí... J
lhões. )lo bimestre abril-maio, as
exportações atingiram US$ 9,2 bi.fi •
,.
lhões e as importações USS 8,7 bilhões, respectivamente 14,2% e .10 ......
-.J
1l,8%superioresàsdeigualperíoJIn
MIl
Set,.
.....
.......
Sér
JIIF.
""'(
1
do de 1999. Aelevação das impor- ~':C.I"
·:t· . . . .
·ZIClO.
tações está associada à recuperação
da demanda interna e ao aumento
dos preços do petróleo, enquanto a das exportações, a expansão das vendas de produtos
manufaturadosaosmercados norte-americano elatino-americano. Assim. osuperávitcomercial
atingiu USS 575 milhõesno período, ante USS 342 milhOcs no bimestre abril-maio de 1999.
10.
Osaldo emtransaÇÕes correntes foi deficitárioem USS4, I bilhõesno primeiro
trimestre de2000, contraindo-se22% emcomparaçlo ao do mesmotrimestre do ano anterior.
No bimestre abril-maio, o déficit alcançou USS 4,7 bilhões, com crescimento de 13,90A.
relativamente ao de igual período de 1999, refletindo, principalmente, opagamento de USS 1,4
bilhlo dejuros da dívida externa no mês de abril.

11.
O ingresso líquido de investimentos estrangeiros diretos totalizou CS$ 6,8
bi1hõesno primeiro trimestre de 2000,
In
............
registrando redução de 11,2% relaU.1IlIhOn
1II11CW1U1dl11*'1 1 2 _
tivamente ao de igual período de 35
1999. No bimestreabril-maio, ore- 30~ -li -li -.. '" ...
cebimento liquido desses recursos 25 f
alcançou USS 3 bilhões, mostrando 20 1
estabilidadeemre1açãoaoobserva- 15
--do no ano anterior. Assinale-se a 10""" - - - - - - reduçlona participaçãodosinvesti- li -.....,-..---'r--r-~~-.----.--~-.----,.-:__--:f
mentos diretos associados a JIn Fw MIl' -... ~: . .Mt ~ Arp Stt_'.~'!,:~'·~

--

;.---------".."..

privatizações,quepassoude43.70!cl,

-

-

1..,

,.

... • • 1 . '

.:

'''i

entrejaneiro e maio de 1999, para
1()oA. emigual período de 2000. Oincremento dosinvestimentosautÔDomos reafirmaatendbia
de expansão dos investimentos diretos no país.
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12.
As reservas internacionaistotaJizaram USS 39,2 bilhões ao final do primeiro
trimestrede2000. Nobimemeabril----.s......ClnIII.
maioprocedeu-se à amortização an- U8I__ ·
, " -de'llIJPGI'fIIi;Io .
'. ......
tecipadadepane dos empréstimos 80..,...:-'- - - - - - - - - - - -_ _ 18
concedidos pelo Fundo Monetário ~
t~
eo'
Internacional,Banco Intemacional de
10'
Compensações e Banco do Japão, 40~
8
Ire II
no âmbito do acordo internacional
liderado peloFMI emnovembro de ~.
201998, ocorrendo contraçãono nível
......
.das reservas, que totalizaram
USS 28,6 bilhões ao final demaio.

:

1_....

•

I. . . . .

B. Política MODetária no primeiro trimestre de 2000

Abasernonetáriarestrita,.medidapeloconceito demédiados saldosdos dias
úteis.,comportou-sedeacordoc:omoprevistonaProgramaçioMonetáriaparaoprimeirotrimestre,
situando-se emas 40,9 bilhões, com variação de .3,1% no mês ede 8,101'0 em. 12 meses. Dentre
seuscomponentes, asreservasbancáriasatingiramRS 17.3 bilhões, contraindo-se3,6%emre1açlo
8.0 mês anterioreexpandindo-se 5,3% em 12 meses. enquanto o saldo do papel-moedaemitido
alcançouRS23,6bilhões,comconttaçãode2,7%nomêsecrescimentode11,4%em12meses.
13.

14.
Abasemonetáriaampliada, somatório dabase restrita, depósitos compulsórios em espécieetítulospúblicosfederais fora da carteiradoBancoCentral, totaUzou RS469,5
bilhões em março. Essemontanterepresenta variação deO,7% no mês, derivada da. contração
de 6. 7% da base restrita, saldos defun deperiodo, compensadapore1evaçãesde 1,701'0 edeO,4%
nos saldos de títulos públicos do Tesouro Nacional e do Banco Central, respectivamente. A
evoluçãodossaldosdabasemonetáriaampliadasituou-se, aexemplo doocorridoparaos demais
agregados, no intervalo previsto naProgramação Monetáriaparaoprimeirotrimestre do ano,
acumulando expanslo de 21 % em 12 meses.
Quadro 1. Roultados p...vistos pala progl1lmaçlo mo~. 8
ocorridos no primeiro trlmut... de 2000 11

M1

eG,4-58,2

17.7

53,5

aa.1'RtrIta 31

aa.4-otti.1

11,0

40.9

8.7

Bale amplllda 41

417,2 .488,8

111,8

488,5

21,0

M4 ...

52a.a ·620.8

20A

674,8

20,3

11 ReJItMe 10 lÀIIilIlO mk do lIIriodo.
IIPtn o ailcuIo dei v.n... percenlIail conaid..-e o ponto m6dIo da~.
:li MiclIe dai . . . . l1QI dlellbll do 6ItImo
do periocIo.
~ a.Idoa em 11m de perioao.

"*

14.8
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15.

Osmeios de pagamento (M 1), conceito demédia dos saldosdiários, atingiram
R$ 53,S bilhões em março, com
1IIMaa.*,pIlgln'llllta:
redução de 1,8% no mes e cresci· ~
V~~.m·12~
mento de 14,8% em 12 meses. O ao ~---------------..
papel-moeda em poder do público,
que alcançouR$ 20,4 bilhões, con·
traiu-se 3,30/0 no mês e apresentou
expansão de 10,3% em 12 meses.
Os depósitos à vistasituaram-seem
I
i'
R$ 33 bilhões, com decréscimo de oJM,
MIl. SeI;. JIÍn~; ,..... Set-, _;: MIIi' s.t : ....., , MlII-.
1.· .'.
::
1SlQQ.
2000
0,9% no mês e elevação de 17,8% 1_
'.
• ..••• M4
em 12 meses.
i

i

i

i

O agregado monetário mais amplo, M4, alcançouRS 574,6 bilhões, com
crescimento de 0,4% no mês e de 20,3 % em 12 meses.
16.

17.
As operações comtítulos públicosfederais no primeiro trimestre deste ano,
incluídas as de ajuste de liquidezrealizadas peloBanco CentraJ, apresentaram comportamento
contracionistaernRS 9,4 bilhões. No mercado primário, verificou-seexpansãodeRS2,8 bilhões,
com colocação líquida de R$ 8,3 bilhões em títulos do Tesouro Nacional e resgate líquido de
R$ 11,1 bilhõesemtítulos do Banco Central. No mercado secundário, as operações comtítulos
púbJicosdeterminaramimpaetocontracionistadeRS12, 1 bilhões.

18.

No primeiro trimestre, o Comitê de PoUtica Monetária do Banco Central
(Capam) manteve, nos meses dejaneiro efevereiro, a metapara ataxa dejuros Selic em 19%
a.a., sem a definição deviés. Nareunião de 22 demarço, ametafoi mantida, tendo sido definido
viésde redução, efetivamente empregado pelo Presidentedo Banco Central no dia28 do mesmo
mês, quando ameta da taxa dejuros Selicfoi reduzidaemmeio ponto percentual, situando-se em
18,S%a.a.
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c. Políôca monetária no bimestre abrü·maio de 2000
19.
Abase monetária restrita atingiu R$ 38,5 bilhões em maio, no conceito de
médiados saldos diários. No mês, esseagregado apresentoudeclinio de0,2%, enquanto em 12
meses expandiu-se 8,3%. Opapel-moedaemitido situou-seemRS 23,5 bilhões, comredução
deO,3% no mês eelevação de 17,1%em 12 meses. As reservas bancárias totalizararnR$ 14,9
bilhões, reduzindo-se 0,2% no mês e3,1%em 12 meses.
20.
Abase monetária ampliada situou-se emRS 495,7 bilhões no mês de maio,
com crescimento de 4% em relação ao mês anterior e de 25% em 12 meses.
21.
Os meios de pagamento (MI), média dos saldos diários, alcançara:mRS 54
bilhões em maio, com variação de 0,5% ao mês e de 22, 1% em 12 meses. O papel-moeda em
poderdo públicototalizouRS20,3 bilhões, comdeclínio de0,2%no mês ecrescimento de 16,4%
em 12 meses. Os depósitos à vista atingiram R$ 33,7 bilhões, expandindo-se 0,9% no mês e
25,9% em 12 meses.
Quadro 2. Resultados previstos pela programaçio monetilrfa para o segundo
~ trimestre de 2000 e ocorridos no penodo abriUm.io 11 .

\

M1
Base restrita 31
Base ampliada 41
M4'"

38,5
23,6

4115.7

26.0

21,0

586,1

20.7

" R. . . .se ao último m611 do penodo.
21 PI,. o cálculo da varieç6e1 percentueil colllidenHe o ponto médio da prll'olls6M.
31 M6dla 00. IIIlldoa nos dia. úteis do último m6a do perfodo.

41 S.1doI em fim de período.

22.
O saldo de M4, agregado monetário mais amplo, situou-se em R$ 586,1
bilhões no mês de maio, com crescimento de 1%no mês e de 20,7% em 12 meses. Arelação
M4IPm atingiu 51,6% no mês, ante 51,5% emabril.
23.
As operaçõescomtítulos públicosfederais no bimestreapresentaram caráter
expansionista. Assim, no mercado primário foi registrada expansão de R$ 12,3 bilhões, com
resgateslíquidos do Banco CentraldeRS 7,5 bilhões, edoTesouro Nacional, de R$ 4,8 bilhões.
Omercado secundário de títulos públicosregistrou colocaçõeslíquidasde R$-9-,8 bilhões.
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24.
Nas duasreuniões do bimestreabril-maio, oCopomdecidiu manterestável
ametaparaataxadejurosSelic, situada em 18,5%a.a. apartirde28 demarço, sema definição
de viés, posturaconsistentecoma evolução decondicionantesextemosno penodo, não obstante
atrajetóriafavorável dos fundamentos macroeconômicosdo país.

i::~~::!~~~~~~~:~~~m~;~~.~;·: i;:;·~;::~f~f~i3~ilii§::~Ji;:i::.·::::~;~:if~
45,0

·

·

24.3.1.

42,0

504.1.

39,5

14.4.191l11

·
2804.1ll1l8

34,0

7.6.1.

211,5

12.5.1_

27.5

4.3.199ll

·

·
·

19.6.1899

·

23.6.19ll9
28.7.1_
1.ll.1.
22.11.1.
8.10.1ll1l1l
10.11.1_
15.12.199ll
111.1.2000
1".2.2000
22.3.2000
11104.2000

24.6.2000
20.8.2000

32,0

·

23,5

8.8.1_

22.0

·
·
·

21,0

1ll,5
111.6

-

19,0

·

111,0

·

19,0

·
·

111,0
111,0

·
-

111,0
111.0

28.3.2000

18,5

·

18,5

·

11 VIQIncia • p8Itir do primlllro dl8 00I18gU01' retnio ou •

18,5
17,5

8fllIc89io do viM.

D. Penpectivas para o terceiro trimestre e para o ano de 2000
25.
Odesempenho daindústrianos primeiros meses do ano, principalmente no
que serefere à produção debens deconsumo durávei.se debens de capital, sugereacontinuidade
darecuperação do setoriniciadaao final de 1999. Essa tendênciatem-se refletido no mercado
detrabalho, ondeo saldo entrecontrataçôese demissõesvem-semostrando positivo, destacando-se queamaiordemandapormão-de-obranãoalterouatrajetóriaderedução do custounitário
do trabalho, expressando a elevação dos ganhos de produtividade.
26.
Onível de utilização da capacidadeinstaladaemabril deste ano superou os
observados em 1999 e em 1998, situando-se, entretanto, abaixo do registrado em 1997. No
entanto, o acentuado crescimento das despesas de capital para :fins industriais sinaliza a
expectativado setorpI'Ódutivo quanto à tngetóriapositivados mercados interno eexterno, o que
potencializa a ampliação da capacidade instalada da indústria, de modo a não gerar pressões
sobre a capacidade de produção.
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27.
Noqueserefereàfonnaçãodeestoques,emboraestejamocorrencloreduções
emsetoresespecfficos, especialmentede alguns produtosagrícolas, os níveis remanescentes não
remetemàperspectivade surgimento depres5Õesdedemandacomefeitos sobre ospreços, assinalando-sequeosresultados mais recentes envolvendo ocomércio externo sugeremque cvcntual
regularizaçIo deestoquespormeio àeimportações não comprometeriaoequilibriocomercial.
Nessecontexto, aamaçio daAutoridadeMonetáriaen\>olvendoacoqjuga910 de queda na taxa básica de juros. diminuição da alíquota do recolhimento compulsório
incidente sobre depósitos à vista e aprimoramento na classificação de risco vem criando
condições paraaintensificação do processo de reduÇão das margens aplicadas sobreastaxas
4ecaptaçio peJas instituiçãesfinanceiras. Essemovimento, porém, não tem-seapre!CDtadocom
aintensidade esperada, apesar de os fundamentos macroeconômicos internos apresentarem
rcsultadosfavoráveis, poisoaumento das incertezasno mercadointernacional, princiPabnente
quanto à trajetória de crescimento da economia americana, têm contribuido paraa adoçlo de
posturamailconservadoraporpartedasinstituiçõesfinanceiras.
28.

29.
Aevoluçãofàvorável dosfundamentos macroeconômicosdo paispodeser
visuaJizadanos resultadosfiscaisenosreJativos ao setorextemo, experimentadosrecentemente.
Assim, os superàvits recorrentes do setor público consolidado permanecem evidenciando o
processodeajusteao qualas contaspúblicas vêmsen~" 9Ubmetidas. Nessesentido, o superávit
primário acumulado em 12 meses, até abril, constituiu-se em recorde, contribuindo para a
generaIizaçiodaseKpeeta1ivasquantoàquedaconsistentedasnecessidadesdefinanciamentodo
setorpúblico e, consequentememe, darelação dívidalPIB.
30.
O exame das contas externas identifica a melhora do saldo comercial,
parcialmente contrabalançada pelo aumento nos gastos liquidos com serviços nio relativosa
fatores de produção, associados à retomada do nível da atividade econômica. Os serviços
relativos aíatores deprodução, que refletem ofluxo de renda entre residentes e não residentes,

mantiveram-se praticamente inal~erados, com o aumento dejuros liquidas pagos tendo sido
compensado pelaredução nás remessas Uquidas delucros edividendos.
31.
Arecuperaçiono resultado das transaçõescorrentes, cujo déficit acumulado
nos cinco primeiros meses do ano atingiu US$ 8,8 bilhões, apresentando redução de 6,2% em
reJaçlo ao demesmo período do ano passado, torna-semaisrelevante seconsiderado opadrlo
de financiamento de longo prazo das contas externas do país. Nesse sentido, assinale-se o
patamar alcançado pelos investimentos diretos, persistentemente superior à ne<:essidade de
financiamento externo, trajetória que deverá tomar-se mais confortável tendo em vista a
perspectivade continuidade dareversio do saldo comercialno decorrer doano.

32.
Nessecenário, oaumento dovolumedecrédito eadiminuiçiodo diferencial
entre taxas ativasepassivasverificadasnos primeirosmeses do ano devemseacentuar à medida
em que sereduzaavolatilidadedomercadofinanceiro, criando expectativasdelongo prazo mais
condizentes comocrescbnentosustentadodaeconomia brasileira.
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33.
As taxas de inflação, aferidas por todos os indicadores de preços, vêm
situando-seinvariavelmente abaixo das expectativas, não obstanteos impaetosdecorrentes dos
reajustes dos combustíveis e do salário mínimo e arecuperação econômicano período. Nio se
observaram pressões inflacionárias associadas ao crescimento da demanda, favorecendo a
tendência declinante das variações dos índices em 12 meses, que não deverá alterar-se
significativamenteno decorrer do ano.

E. Metas indicativas da evolução dos agregado! monetários para o terceiro trimestre e
para o ano de 2000

34.
Aprogramação dos agregados monetários para0 terceiro trimestre eparao
ano de2000 é consistente coma sistemáticaadotadaemjunho de 1999 demetas paraa inflação,
considerando, principalmente, ocenárioprovável de comportamento paraarendanacional, para
as operações de crédito epara as taxas de juros.
Quadro 3.

M1

Prognlrnac;lo monetária para 2000

31

B... ampliada 4/
M4'"

18....

62,5-73,3

15,0

33.9-39,8

-6.6

41,9-49.2

0,4

483,Sj1-568.0

26.8

496,5-582.8

20.7

56Q.1 - 688,1

19,2

58Q.6 - 682.0

15,5

51,8-80,8

ea.. restrita 31

I

11

~~~-------------'---1/
eo UltImo rn6a do periodo.

Re,.,...

21 Pn o cilc:ulo da varIIçIo percentulf conúltIHI o panID médio da ~OII.
31 M6dia doa.1IldolI noa dlM iààI do 11'161.
41 StIIdoa em fim de período.
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35.

Avariação em 12meses damédiados saldos diários dosmeios de pagamento
(M!) foi estimada em 18,4%, para
Meto. .'Pllll........ MIf:
setembro, e em 15%, para dezem("JlldoPBI
bro de 2000. As projeções de eleva- 8,0 -------~õ:::":~~--~:__-...,
Ilusdo mllnlo
I
ção do agregado superam asestima- 5.5' J CPMF
~
1
tivasdeexpansãodarendanominal, 6.0
.1
refletindo os efeitos esperados das
•••••• :
medidasadotadasvisandoaestimu. 4.5 J,
Pro. . . ,
I '
laraintennediaçãofinanceira. Nesse
sentido, a expectativa é de cresci,.~.
3,6
-!
mento dos depósitos à vista, resul- ,;. , JuI. JMJ JIIi.<./In. JlIh. j.;'" JÚI.~' , '1
tante do aumento de recursos d e ' .
18111'
.,',. 1_,
.- 2QGO '-;: '~',~\~~
operações de crédito em trânsito e
da esforço da sistema bancário para expandir essa modalidade deca~ção, devido às
ampliações que têm ocorrido em suaparcelade livre aplicação. Destemodo, arazão entre Ml
e PIB tenderá aelevar-se nos próximos meses.

1

I
I

36.
A partir do comportamento previsto para a demanda por moeda. inclusive
paraas parcelas mantidas como palMetmllnetirlau_trIt1
peI moeda ecomo depósitos àvista,
%'
V.d.çioear1t:m.;..o:(lII6diadoi uIdoa-dI*loI)

econsiderando-se as reduções das
alíquotas de recolhimento compulsório sobre recursos à vista ocorridas, projeta-se redução em 12 meses para o salda médio da base
monetária (papel-moeda emitido
mais reservas bancárias) de 5,5%
em setembro, e expansão de 0,4%
em dezembro de 2000.

I .'
I

I

I

-10

~

"

.IM "" SeI: .lu '."..-1, s.t,.IM MIl ,- s.t. JMoUI...... I IM i' .

1817

161:'

1S1lO '

taDQ..

.

"

,

37.
As projeçãesdabaseampliada(umamedida da dividamonetáriaemobiliâria
federal), que pressupõem aneutralização dos fatores condicionantes %
VuIIçio Im 12liliiii {8I1d.,...." Im de JIIrioda}
de impacto não desejado na base 80".;,--------------r---,
monetária restrita, refletem, como
1SII',j.
principalfator expansionista, ocrescimento vegetativo resultante da sua 040'
atualizaçãoemregimede competência. Como fator contracionista,
devem-sedestacaros recolhimentos
...._ _-_.__--...--...--...--...----1---...
líquidos esperados à contaúnica do 0..wn
M.I s.t JIIl MIII- set, Jm MIt SeI: Jm u.I se,
,.
,.
2000
Tesouro Nacional. Destemodo, es- 1llQ7
tima-separa esseagregado monetário variação em 12 meses de 26,8% em setembro, e de 20,7% em dezembro de 2000.

--...
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38.
Paraos meios de pagamento em seuconceito mais amplo - correspondente
ao M4 - as projeções estio infiuenciacias pelas expectativas de que a",,.
111M•• " " " " ~ em.12........·
(MIdaIi Ml'ftrrn.pwfacXI)
recuperação das0penlÇÕes de cré- .co - - - - - - - - - - - - - . . - - - - - .
dito superem oefeito contracionista
resultante do controle do déficit no- 30 J.
i
PrIljIflIo I
núnal do setorpúblico. Deste modo, 20 _
.... I!
projeta-secrescimento em 12 meses
do M4, em setembro, de 19,2%, e 10 J.
em dezembro de 2000 de 16,5%.
lO-lO

I

I

o +'-,.....-........---......JIIt ...

,.

set ... '

18'

--;-;r.-

.........--r-----:-...---...-l---.-....J

JIn:, MIIr.·set'.1_" .JIlllOr..

setf, .lIno<"MIf· 'set

Aproporção entre oM4 eoPffi deveráapresentarcrescimento ao longo do

39.

ano 2000, consistente com o com-

portamento esperado para o agregado.

.......plllgllMnto~. .
.(%doPB)

11,.---------------,-----,

.......!

~I

10.

I

.+-_....-_.. . . . _. . . _--.-_---.__
JIn.
1111

1.

'JIn ..

I

....--L._ _---l

oU':·.

JIn ... :::.M'
aDDD

';'.

40.
AevoJ.uçio dos agregados monetários é resumida no quadro a seguir, onde
sio apresentados os valores ocorridos no ano de 1999 eno bimestre abril/maio de 2000, bem
como osvalores previstos parao terceiro trimestre de 2000.
Quadro 4. Evoluçlo das ag..-gados moneürios 11

M1
Ba.....1tntIi 41
Ba.. ampliada

M41/

I
I

1

-5,5

45,l1

0,4

m,R

2U

531,7

20,7

21,4

111,2

lS4O,7

111',5

11 Refln.Ie 80 úIlmo lI'lIk do periodo,
2J f'role9to.
31 Pario rIIédIodu PNVla6eI.
i4I M6cIlII_ .-00. llQll dlM IlIiIla do mM,
51ge1do& em

fim de perIocIo.
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41.
Aevolução dosdiversosmultiplicadores, implicitanaprogramaçãomonetária,
é resumidano quadro a seguir:
Quadro 5.

Multiplicador monetário 11

MI I e- reIlrb ~

.,.t.

~.bIIncãr1nI dep•

P.peI-moel:Ia I t.41

SI I

0.443

SI

tM I e... amplieda fi

-23.1

0.375

.....8

0.404

1.187

-3,1

1.1117

-3.8

11 R....-IIO úHImo mk do periodo.
21 ProjeçIo.
31 ..... dolIlaIdoa l1llI dia ll6IiI do mil.
41 s.1dM em fim de periodo.

42.

As elevações no multiplicador da base monetária restrita, observadas em

outubroeabrilúltimos, assirncomo a
novaelevação, esperadaparajulho,
sio decorrentes das reduções das
alíquotas de recolhimento compulsório sobre reCllrs.os à vista.

1.3.

/R--.JDV

0..

0,5'

!'MPP/M,
0.1
.,Im

JtJ

19117

43,

JIn
19111

Jul • , JIn

JuI

....

Julh.

2000"

liG8

Omultiplicador dabaseampliadaapresentouredução emmaio, determinada

pela troca de passivos estaduais e
municipais portftulos federais. Ao
longo do corrente ano não seespera
alteraçõessignificativas emtalrelação, haja vista que tanto a baseam-

llullplador lIIaMl:úto

..... ampIada
2,0

'I

I

1,t .or--~

I

pliada quanto o M4 deverão apre-

I

i

sentarritmos de crescimento seme-

ProfeçIo :

lhantes.
1,0

+-

Jen
lW7

-.-_-...._--..
JuI

Jan

1;;&

.lul

JwI
,.

-'

.---....---J.-.-----õ;.
Jul

JIrt
2IlClO

JtJ
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Resumo das projeções

Quadro 1. R.sultados previstos pela programaçlo monetária e
ocorridos no primeiro trimestre de 2000 11

M1
B. . . ,...trtta 1/

38,4 _45,1

11,0

41

B.UllTlplildl
417,2-488,8
18,8
M4 41
528.8 _820,8
20....
11 Re..... 110 lWmo mH da perlodo. .
21 Para o ClitcuIo d.. ~ percenIuú CCInIid..... o ponto rn6dIo dM pt'lIVisliea.
31 Wdia cto. ~ IlOl diM . . . do óIlImo m6I da periodo.
41 SaIcD em ftm de Penado.

40,8

48&,5
574,8

Quadro 2. R••"Jtados previstos pala programaçio monetária para o segundo
trlmestn de 2000 e ocorridos no perfado abril/maio 11

M1

61" reltlita 3/
Ba.. ampliada 41
M4 41

51.1-5Q,8
35,4-41.5
456.8 - 536,1

23,8

4Sl6,7

556,8-852,1

21.0

588.1

1/ ~ 110 último '"" do perloOo.
2/ Para o cü:uIo da Vllri11ç6e1 percentuBiI COfIIklel1l... o ponto m6dio da~.
31 M6d. cto. .8kb noa di. úIeis do último ma. da periodo.
41 ~ em Im de período.

20,7
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Programaçio monetária para 2000 11

Quadro 3.

M1 31
Ba. . restrita :li

61,8-80.8

18,4

62,6-73.3

16,0

33.9-39.8

-6.5

41.g·49,2

0,4

Base Impllldl 41

483.0-688.0

28,8

4ll11,6-682.8

20.7

M4 41

689.1-888.1

10,2

680,6 - 8112.0

18.8

1/ Re_ _ ao MImo mM do perlodo.
2/ PIIn o cálculo da lMJ'iIIçIo pen:enluB1 COlllidenHe o ponlo médio d.. preyillIeI.
31 M6d1ll doIaaldol nllII dia úlIIiI do mM.
41 SIIIcIa- em 11m de pll'fado.

Quadro 4.

Evoluçio dos agregados monetários 11

.
811.. reatrltl 41
45,4
811. . Impllada e 447.1

28.9

496.7

M411/

21,4

688,3

115.8

6l5O,2

38,5

.

,

45,8

0,4

28,8

639.7

7lJ.1

111,2

840.7

18,5

38,9

-5,6

25,0

525.9

21.1

818,8

8,S

11 Re_ _ ao l»IImo mM do periodo.
2/~.

31 Ponto mlkflo da prevlllilea.
41 U6d1e dolI u1doa nllII dia lJteil do mil.
518e1do1 em 11m de perlodo.

Quadro 5. Multiplicador monet6rio 11

M1 Ia-mlrla

ll

I

R...bIncária I dep.villJIlI .

~/M111
M4 I B_ amplada '"

I
I

1.300

4,3

1AOlS

12,8

1.UI

28.3

1,4110

14,8

0,1i10

-1.1i

OMS

-23,1

0,341

-43,4

0,340

~,3

0,38ll

",4

0,376

",8

o,m

-1.8

0,404

1,3

1,231

-4,4

1,181

-3.1

1.178

06,0

1.187

-3.8

I

" Re...... 1IO último mk do periodo.
2/ PnIjeçto.
31 Wcllll doi aMloa nllII di.. ~ do mil.
41 s.ldoa em fim del*fodo.
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SF PDS 159/2000 de 08/08/2000

Identificação

SF PDS 159 /2000

Autor

COMISSÃO - Comissão de Assuntos Econômicos

Ementa

Aprova a -Programação Monetária relativa ao terceiro trimestre de
2000",

Indexação

ENCAMINHAMENTO, SENADO, PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA,
DINHEIRO, FAIXA, VARIAÇÃO, ANÁUSE, EVOLUÇÃO, ECONOMIA
NACIONAL, TRIMESTRE, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, ANO.
Data: 08/08/2000 Local: (SF) SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
Status: INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
(INCLOD)
Texto: Induído em Ordem do Dia de sesdo delibenltlve ordinária
de 09.08.2000, nos termos do art. 353, parágrafo único, do
Regimento Interno. Olscu5SJo, em turno único.
Encaminhado em 08/08/2000 pera (SF) ATA-PLEN SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
POS 00159/2000

Última Ação

Tramitação

• 08/08/2000 PROTOCOLO LEGISLATIVO - PLEG
Autuado como POS 00159 2000, proveniente de MSF 00138
2000. À SGM.
• 08/08/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

o projeto apresentado como condusão do Perecer nO
819/2000-CAE, lido no Expediente da presente sess&o,
constará da pauta da sessio deliberativa ordinária de
amanha, quando poderio ser oferecidas emendas até o
encerramento da dlscuSS!o. À SGM.•
• 08/08/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
INCLUIDO EM ORDEM 00 DIA DA SESSÃO DEUBERAllVA
(INCLOO)

Incluído em Ordem do Dia da sesslo deliberativa ordinária de
09.08.2000, nos termos do art. 353, parágrafo único, do
Regimento Interno. Dlscu5Slo, em turno único.
• 09/08/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PlENÁRIO - ATA-PLEN

•

•
•
•
•

Aprovado, sem debates. Á COIR para redaçlo final. leitura do
Perecer nO 826/2000-CDIR, Retator Senador Nabor Júnior,
oferecendo a redaçlo fina' da matéria. Aprovada a redaçlo
final. À CAmara dos Deputados. À SGM com destino à SSEXP.
09/08/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
Procedida a revlsfio da Redaç!o Final (tis. 37). À SSEXP.
09/08/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
Recebido neste órg80 às19:40 hs.
10/08/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIEf\(rE - SSEXP
À SSCLSF para revis!o c!~ autógrafos.
10/08/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO ~ SSCLSF
Procecllda a revisão dos Autógrafos (fls. 38). À SSEXP.
10/08/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
Recebido neste órglo às 15:00hs.
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Ofício nº 1.255 (SF)
Brasília, 17 de agosto de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência e, por seu intermédio, à Câmara dos Deputados, para revisão, o Projeto de Decreto Legislativo nº 159, de 2000, que "aprova a Programação Monetária relativa ao terceiro trimestre de 2000", aprovado pelo Senado Federal em
sessão realizada em 09 de agosto do corrente ano.
Esclareço, por oportuno, que a matéria tramitou
nesta Casa nos termos do § 22 do art. 6º da Lei n2
9.069, de 29 de junho de 1995, verbis: "O Congresso
Nacional poderá, com base em parecer da Comissão
de Assuntos Econômicos do Senado Federal, rejeitar
a programação monetária a que se refere o caput
deste artigo, mediante decreto legislativo, no prazo de
dez dias a contar do seu recebimento".
Atenciosamente, - Senador Clodoaldo Torres,
no exercício da 1!! Secretaria.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 640, DE 2000
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
MENSAGEM N2 319/00
Aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Universidade Regional de Blumenau - FURB, para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Blumenau, Estado de santa ca-

tarina.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54»
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 E aprovado o ato a que se refere a Portaria
nº 31, de 10 de fevereiro de 2000, que outorga permissão à Fundação Universidade Regional de Blumenau FURB, para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, se'rviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Blurrienau, Estado de Santa Catarina.
Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação. .
Sala da Comissão, 23 de agosto de 2000. - Deputado Santos Filho, presidente.:
.
MENSAGEM NR 319, DE 2000
(Do Poder Executiy~),·, .
Submete, à apreciaçã~ do Congresso
Nacional o ato constante dà Portaria n2 31,
de 10 de fevereiro de 2000, que outorga a
permissão à F~ndaçác) .Universidade Regional de Blumenau ..;, FURB, para executar,
pelo prazo de dez anos, sem dIreito de ex-
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clusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclusIvamente educativos, na cidade de Blumanau, Estado de santa catarina.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54».
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XI, combinado
com o § 32 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do Portaria nQ 31, de 10 de fevereiro de 2000,
que outorga a permissão à Fundação Universidade
Regional de Blumenau - FURB para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina.
Brasília, 2 de março de 2000. - Fernando Henrique Cardoso.
EM nll 28/MC.
Brasília, 24 de fevereiro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presiente da República,
Encaminho a Vossa Excelência o Processo
Administrativo nll 53820.000556/95, de interesse da
Fundação Universidade Regional de Blumenau FURB, objeto de permissão para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina.
2. De acordo com o art. 13, § 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado'pelo Decreto nll 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n!l 2.108, de 24
de dezembro de 1996, não dependerá de edital a outorga para execução de serviço de radiodifusão com
fins exclusivamente educativos.
3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra devidamente instruído, de acordo com a legislação aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualificações
exigida para a execução do serviço, o que me levou a
outorga a permissão, nos termos da inclusa Portaria.
4. Esclareço que, nos termos do § 3!l do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo que lhe deu origem.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA N2 31, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o dis-
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112 ,

posto no art. 13, §
do Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nSl 52.795,
de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto nQ 2.108, de 24 de dezembro de
1996, e tendo em vista o que consta do processo administrativo nQ 53820.000556/95 resolve:
12

•

~'

~.

.
Art. 1 . Outorgar permlssao à Fundaçao Umversldade Regional de Blumenau :- ~URB para e~~cutar,
pelo 'prazo de ~e~ an~s, sem direito de ~xclu~lVIdade,
serviço de ~adlodlfus~o sonora em fr~uêncla ~dulada, com finS exclUSivamente educativoS, na Cidade
de Blumenau Estado de Santa Catarina.
12 ,

•

~

Art. ~ A per~J~sao ora outorga~a reger-se~á
pelo C~lgo BraSileiro de Telec0f!lum~ações, lel~
subsequentes, regulamentos e obngaçoes assumldas pela outorgada.
Art: 312 Es!e ato somente produ~irá efeitos legais
após d:llberaçao do Congre~s~ ~aclonal, nos termos
do § 3 do art. 223 da C?nstrtUlçao. .
Art. 412 Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

Agosto de 2000

me desta Comissão, nos termos do inciso I, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.
11 _ Voto do Relator
. ~
~ O 'proc~so de o~torga da permlssao à Fundaçao Umversldade R.eglonal de Blumenau - FURB,
para executar, na cidade de Blumenau, Estado de
Santa Catarina, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, encontra-se de acordo
com a prática legal e documental atinente ao processo.
. ~
. ~ ato de pen:nls~ao ~e outorga o~edece aoa
princípiOS de constitucionalidade, espeCialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atente às formalidades legais, motivos pelos quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.
Sala da Comissão, 26 de junho de 2000. - Deputado Marçal Filho Relator.
'
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Ni ,DE2000

Aviso nQ 377 - C. Civil
Em, 2 de março de 2000
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 da Portaria nQ 31, de 10 de fevereiro de
2000, que outorga permissão à Fundação Universidade Regional de Blumenau - FURB para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina.
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
COMISSÃO DE CI~NCIA f: TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
I - Relatório
De conformidade com o art. 49, inciso XII, combinado com o § 1Q do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentfssimo Senhor Presidente da República submete à apreciação do Congresso Nacional, por meio da
Mensagem nll 319, de 2000, o ato que outorga a permissão à Fundação Universidade Regional de Blumenau - FURB, para executar, na cidade de Blurnenau,
Estado de santa Catarina, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos.
Atendendo ao disposto no § 3 11 do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.
Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos técnicos e formais da matéria submetida ao exa-

Aprova o ato que outorga permissão à Fundação Universidade Regional
de Blumenau - FURB, para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Blumenau,
Estado de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q É aprovado o ato a que se refere a Portaria nQ 31, de 10 de fevereiro de 2000, que outorga a
permissão à Fundação Universidade Regional de
Blumenau - FURB, para executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Blumenau,
Estado de Santa Catarina.
Art. 212 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 26 de junho de 2000. - Deputado Marçal Filho, Relator.
111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator Deputado Marçal Filho à Mensagem nQ
319/2000, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.
Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Santos Filho, Presidente; Salvador Zimbaldi, José de
Abreu e fris Simões, Vice-Presidentes; Albérico Cordeiro, Alberto Goldman, Augusto Franco, Júlio Semeghini, Luiz Piauhylino, Oswaldo Soler, Pedro Canedo, Francistônio Pinto, Gessivaldo Isaías, Hermes
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Parcianello, Jorge Pinheiro, Jorge Wilson, Marçal Filho, Nelson Proença, Arolde de Oliveira, César Bandeira, Corauci Sobrinho, José Rocha, Mário Assad
Júnior, Reginaldo Germano, Jorge Bittar, Marcos de
Jesus, Pedr~ Irujo',Pi~heir~ Landim, Walter Pinh~iro,
Odelmo Leao" Oliveira FI~~o, Pau,derney ~vellno,
Wagner Salustlano, Dr. Helio, Eunpedes Miranda,
~vandro ,Milhomen, Luiza Erundina, Agnaldo Muniz,
Atila Lira, Marcus Vicente, Rafa"el Guerra, Walfrido
Mares Guia, Zaire Rezende, Hélio Costa, José Carlos
Aleluia, Paulo Magalhães, Paulo Octávio, Yvonilton
Gonçalves José Aleksandro e Bispo Rodrigues.
Saia da Comissão, 23 de agosto de 2000. _ Deputado Santos Filho, Presidente.
REQUEfllMENTO DE CRIAÇÃO DE
CPI N228 d 2000
D S D E -(- ~
t)
{ o r. r. VI aSlo e ou ros
Requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finalidade
de investigar a distribuição, o consumo e
a qualidade dos combustíveis oferecidos
aos consumidores brasileiros, face a aumento significativo de denúncias na imprensa sobre sonegação fiscal e combustíveis falsificados elou adulterados
nas revendas brasileiras.
(Publique-se.)
Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do § 32
do art. 58 da Constituição Federal e na forma do art. 35
do Regimento Interno, a instituição de Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar e investigar a:
1) péssima qualidade dos combustíveis oferecidos aos consumidores finais em função da falsificação elou adulteração de sua composição química;
2) atual rede de distribuição dos combustíveis,
desde a venda pelas empresas de refino até a revenda ao consumidor final, inclusive gás Iiqüefeito de petróleo;
3) sonegação fiscal das distribuidoras e revendas,
por força de liminares e da emissão de notas frias; e
4) ineficiência e a ineficácia da fiscalização realizada pela Agência Nacional do Petróleo - ANP.
Justificação
A imprensa tem realizado várias reportagens
questionando a qualidade do~ combustíveis oferecidos ao consumidor brasileiro. E sobre as falsificações
elou adulterações químicas acorridas na composição
dos produtos entre a compra nas empresas de refino
até o~ sua compra pelo consumidor final. Constatou-se, em posto de serviços, combustível adulterado
com apenas 55,5 de octanagem quando o normal é
81 para a gasolina comum.
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Neste trajeto acima citado, tanto a empresa distribuidora, como os donos dos postos de serviços,
combinados ou não, praticam as adulterações, utilizando solventes químicos ou até água.
Em 1993, ocorreu a quebra de monopólio na
distribuição de combustíveis que contava com apenas 5 empresas: BR Distribuidora Ipiranga Shell
Esso e Texaco.
'"
'H'
. d 200 d' t 'b 'd
'
't
,oJe, s~o mais e
, IS ri UI oras. InSCrl as na
Agência Naclon~1 do, ~etrol:o - ANP, disputando o
mercado com ollgopollos nao preparados para enfrentar o regime de livre c~n~orrência e já detêm 25%
do mercado dos combustlv:Js.
.
As r~endas, embora nao abandonando as band~lias (BR, Iplranga, Shell, Texaco e Esso), passaram a relvindicar a liberdade de comprar combustível de qualquer
distribuidor, grande ou pequeno, fraudulento ou não.
O consumidor ou motorista deste País, mesmo
que estacione em um posto de serviços de bandeira
conhecida, como as citadas anteriormente, não tem
condições de saber e ter a garantia da qualidade do
produto fornecido.
Paralelamente, há uma indústria de liminares,
acirrando e estimulando a concorrência desleal, favorecendo algumas distribuidoras e revendas de combustíveis, ao possibilitar, de forma'legal, a sonegação de impostos. Acrescente-se, a este fato, a emissão fraudulenta de notas frias por parte das distribuidoras, com o beneplácito e conivência dos postos de serviços. Atualmente, 25% dos 2 milhões de litros de gasolina vendidos mensalmente, são sonegados, ou seja, a sonegação de impostos ICMS e PIS/Cofins gera um prejuízo
anual estimado de R$1,5 bilhão aos cofres públicos.
Neste mercado caótico e fraudulento, sobressai
a omissão, despreparo e incapacidade da Agência
Nacional do Petróleo - ANP de fiscalizar as 200 distribuidoras e cerca de 29 mil postos de serviços espalhados em todo o País. Em recente depoimento do Sr.
David Zylbersztajn, Diretor-Geral da ANp, nas Comissões de Defesa do Consumidor, de Finanças e Tributação, de Minas e Energia e de Desenvolvimento
Urbano, apesar de seus esclarecimentos, constatou-se que Agência não tinha condições técnicas de
atestar elou fiscalizar a qualidade dos combustíveis
vendidos em todo o Brasil. No ano passado, pouco
mais de 10 mil postos foram visitados por apenas 63
fiscais. Foram fechados somente 178 postos de serviços, apenas 0,01 % do total. .
Pelo exposto, exige-se uma completa investigação dos fatos apontados, justificando-se plenamente
a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, com
respaldo das assinaturas que acompanham este requerimento.
Sala das Sessões, 8 de agosto de 2000. - Deputado Or. Evilásio Farias, PSB/SP.
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Totais de Auinaturas:

lConfirmadaS
Não Conterem

!LJcenclsdos
IlIeglveis
IRetiradas

000
000

Assinaturas Confirmadas
1

2
3
4

5
6

7
8

9
10
11

12
13

14
15

ADÃOPRETTO
AlBERTO MOURÃO
ALDO REBELO
ALEX CANZIANI
AlEXANDRE CARDOSO
ALMIRsA
AlOIZIO SANTOS
ANA CATARINA
ANGELA GUADAGNfN
ANlBAL GOMES
ANTONIO FEIJÃO
ANTONIO JORGE
ANTONIO JOS~ MOTA
ANTONlO PALOCCI
ARNON BEZERRA
AVENZOAR ARRUDA

16
17 AYRTONXER~

18 BABÁ
19 BISPO RODRIGUES
20 BISPO WANDERVAL
21 CARLlTO MERSS
22 CARLOS SANTANA

PT
PMDB

PCdoB
PSDB
PSB
PPB
PSDB
PMDB

PT
PMDB
PST
PTB
PMDB

PT
PSOB
PT
PPS
PT
PL
PL
PT
PT

RS
SP
SP
PR

RJ
RR

es
RN
SP
CE
AP

TO
CE
SP

ce
PB
RJ
PA

RJ
SP

se
RJ
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26
27
28
29
30
31
32
33
.34

35
36
37
38

39
40
41
42
43
44

45
46
47
48

49
50
51
52
53
54
55
56

57
58

59
60

61
62
63
64

65
'66

67
68
69
70

CELCITA PINHEIRO
CElSOJACOB
CELSO RUSSOMANNO
CEZAR SCHIRMER
CIRO NOGUEIRA
CLEMENTlNO COELHO
CLEUSER CARNEIRO
CONFÚCIO MOURA
CORONEL GARCIA
COSTA FERREIRA
DAMIÃO FELlCIANO
DANILO DE CASTRO
DEVEI.ASCO
DINO FERNANDES
DR. EVII.ÁSIO
DR. HeLIO
DR.ROSINHA
DUILlO PISANESCHI
EBERSllVA
EDINHO ARAÚJO
EDISON ANDRINO
EDUARDO BARBOSA
EDUARDO CAMPOS
EDUAROOJORGE
ElISEU RESENDE
EMERSON KAPAZ
ESTHER GROSSI
EUNlclO OLIVEIRA
EURlpEDES MIRANDA
FERNANDO CORUJA
FERNANDO FERRO
FERNANDO GABEIRA
FERNANDO MARRONI
FERNANDO ZUPPO
FETTER JÚNIOR
FLÁVIOARNS
FRANCISCO GARCIA
GASTÃO VIEIRA
GERALDO MAGELA
GERALDO SIMOES
GESSIVAlDO ISAlAS
GILBERTO KASSAS
GILMAR MACHADO
GIOVANNI QUEIROZ
GIVAlDO CARIMBA0
GONZAGA PATRIOTA
HENRIQUE EDUARDO ALVES
HENRIQUE FONTANA
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PFL
POT
PPB
PMDS
PFl
PPS
PFL
PMOB
PSDS
PFL
PMDB
PSDS
PSL
PSDB
PSB
PDT
PT
PTB
PDT
PPS
PMDB
PSDS
PSS
PT
PFl
PPS
PT
PMDS
PDT
POT
PT

SP
SC
MG
PE
SP
MG
SP
RS
CE
RO
SC
PE

PV

RJ

PT
PDT
PPB
PSDB
PFl
PMDB
PT
PT
PMOB
PFL
PT
PDT
PSS
PSB
PMDB
PT

RS
SP
RS
PR

MT
RJ
SP
RS
PI
PE
MG
RO
RJ
MA
PB
MG
SP
RJ
SP
SP
PR
SP
RJ

AM
MA

DF
SA
PI
SP

MG
PA

AL_
PE
RN
RS
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71
72
73
74
75

76
77

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

91
92
93
94
95
96

97
98

99
100
101
102
103

104
105

106
107
108
109
11 o
111
112
113
114
115

116
117
11 a

IARA BERNARDI
1É:D10 ROSA
ILDEFONÇO CORDEIRO
IRIS SIMOES
JAIME MARTINS
JAIR BOLSONARO
JAIR MENEGUELLI
JOÃO COLAÇO
JOÃO COSER
JOÃO FASSARELLA
JOÃO GRANDÃO
JOÃO MAGALHÃES
JOÃO SAMPAIO
JORGE ALBERTO
JORGE BITIAR
JOSe ALEKSANDRO
JOSÉ ANTONIO ALMEIDA
JOSÉ GENOfNO
JOSÉ MILlTÃO
JOSÉ PIMENTEL
JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
LAMARTlNE POSElLA
LÉ:O ALCÂNTARA
L1NCOLN PORTELA
LUIS BARBOSA
LUIZ BIlTENCOURT
LUIZ FERNANDO
LUIZ MAINARDI
WIZA ERUNDINA
MAGNO MALTA
MARCELO DÉ:DA
MÁRCIO MATOS
MARCOS DE JESUS
MARCOS ROLlM
MARCUS VICENTE
MARIA DO CARMO LARA
MÁRIO DE OLIVEIRA
MÁRIO NEGROMONTE
MEDEIROS
MILTON TEMER
MORONI TORGAN
MURILO DOMINGOS
NAIR XAVIER LOBO
NELSON MARQUEZELLI
NELSON MEURER
NELSON PELLEGRINO
NELSON PROENÇA
NELSON TRAD
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PT
PMDS
PFL

SP
RJ
AC

PTB

PR

PFL

MG
RJ
SP
PE

PPB
PT

PMDB
PT
PT

es

PT
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PMDB
PDT
PMDB

RJ

PT
PSL

PSB
PT

MG
MG

se
RJ
AC
MA
SP

PSDB

MG

PT
PDT

CE
SP
SP

PMDB
PSDS
PSL
PFL
PMOB

PPB
PT
PSB

PTB
PT
S.PART.
PSOB
PT
PSOB

ce
MG
RR
GO
AM
RS
SP
ES

se
PR
PE
RS
ES

PT

MG

PMDB

MG
BA
SP

PSOB
PFL

PT

RJ

PFL

CE

PTB

MT

PMDB

GO

PTB

SP
PR

PPB

PT
PMOB

BA
RS

PTB

MS
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119 NTLMARIO MIRANDA
120 NILTON CAPIXABA
121 NORBERTO TEIXEIRA
122 OUMPIO PIRES
123 PADRE ROQUE
124 PAES LANDIM
125 PASTOR VALDECI PAIVA
126 PAULO BALTAZAR
127 PAULO FEIJ6
128 PAULO JOSÉ GOuvêA
129 PAULO LIMA
130 PAULO PAIM
131 PAULO ROCHA
132 PEDRO CELSO
133 PEDRO EUGI::NIO
134 PEDRO FERNANDES
135 POMPEO DE MATTOS
136 PROFESSOR LUIZINHO
137 RAIMUNDO SANTOS
138 REGIS CAVALCANTE
139 RENATO SILVA
140 RENATO VIANNA
141 RICARDO BERZOINI
142 RICARDO FERRAÇO
143 RICARDO IZAR
144 RICARTE DE FREITAS
145 RITA CAMATA
146 ROBERTO ARGENTA
147 ROBERTO BRANT
148 ROGÉRIO SILVA
149 RONALDO VASCONCELLOS
150 RUBENS BUENO
151 RUBENS FURLAN
152 SARAIVA FELIPE
153 SAULO PEOROSA
154 SERAFIM VENZON
155 SéRGIO BARCELLOS
156 SéRGIO CARVALHO
157 SÉRGIO MIRANDA
158 SÉRGIO NOVAIS
159 SÉRGIO REIS
160 SEVERINO CAVALCANTI
161 SILAS CÂMARA
162 SIMÃO seSS1M
163 TELMA DE SOUZA
164 VADÃO GOMES
165 VALDEMAR COSTA NETO
166 VALDIR GANZER

PT

PTB
PMDB
PDT
PT
PFL
PSL
PSB
PSDB
PL
PMDB
PT
PT
PT
PPS
PFL
POT
PT
PFL
PPS
PSOB
PMDB
PT
PSDB
PMOB
PSOB
PMOB
PHS
PFL
PFL
PFL

PPS
PPS
PMOB
PSOB
PDT
PFL
PSDB
PCdoB
PSB

PSDB
PPB
PTB
. PPB
PT
PPB
PL
PT
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VANESSA GRAZZIOTlN
PCdoB
VIRGILlO GUIMARÃES
PT
VIVALDO BARBOSA
PDT
WAGNER SALUSTIANO
PPB
WALDIR PIRES
PT
WALTERPINHEIRO
PT
WELLINGTON DIAS
PT
ZAIRE REZENDE
PMDB
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AM
MG
RJ
SP
BA
BA
PI
MG

Assinaturas que Nlo Conferem
1
2
3
4
5

6
7
8
9

ALBERTO FRAGA
ANTONIO DO VALLE
CARLOS BATATA
DR. BENEDITO DIAS
DR. HELENO
GUS~AVO FRUET
JORGE TADEU MUOALEN
JOSÉEGYDIO
ROBéRIO ARAÚJO

PMDB
PMDB
PSDB
PPB
PSDB
PMDB
PMOB
PFL
PL

DF
MG
PE

AP
RJ
PR
SP

RJ
RR

Assinaturas de Deputados(as) Lic:enciados(as)
1
2

3
4

5

CAIO RIELA
José LUIZ CLEROT
LINOROSSI
RAINEL BARBOSA
WILSON SANTOS

PTB
PMDB
PSOS
PMDB
PMOB

RS
PB

MT
TO
MT

Assinaturas Repetidas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27

ADÃOPRETIO
ALDO REBELO
BISPO RODRIGUES
CAIORIELA
CARLlTO MERSS
CARLITO MERSS
bARLOS SANTANA
CELSOJACOB
CLEUBER CARNEIRO
DANILO DE CASTRO
DINO FERNANDES
DR. EVILÁSIO
ESTHER GROSSI
ESTHER GROSSI
FERNANDO CORUJA
FERNANDO GABEIRA
GESSIVALOO ISAIAS
GONZAGA PATRIOTA
IARA BERNARDI
JAIME MARTINS
JOÃOCOLAÇO
JOÃO SAMPAIO
JOÃO SAMPAIO
José ALEKSANDRO
JOSé MILITÃO
L1NCOLN PORTELA
MAGNO MALTA

PT
PCdoB
PL
PTB
PT
PT
PT
PDT
PFL
PSDB
PSDB
PSS
PT
PT
POT

RS
SP

RJ
RS

se
SC

RJ
RJ
MG
MG

RJ

PMDB
PSB
PT
PFL
PMDePOT

SP
RS
RS
SC
RJ
PI
PE
SP
MG
PE
RJ

PDT

RJ

PSL
PSDB
PSL

AC
MG
MG
ES

PV

PTB
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PTB
S.PART.
PFL.
PFL
PFL
PMDB

49

MAGNO MALTA
MÁRCIO MATOS
MEDEIROS
.
MORONI TORGAN
MORONI TORGAN
NAIR XAVIER LOSO
NELSON
MARQUEZELLI
"
NELSON PELLEGRINO
NELSON PROENÇA
PADRE ROQUE
PAES LANDIM
PAULO BALTAZAR
PAULO PAIM
PAULO ROCHA
POMPEO DE MATTOS
REGIS CAVALCANTE
RENATO VIANNA
RICARDO BERZOINI
ROBERTO ARGENTA
ROGÉRIO SILVA
RONALDO VASCONCELLOS
RONALDO VASCONCELLOS

50

RUBENS FURLAN

28
29

'30
31
32
33
34
35

36
37
38

39
40
41
42
43
44

45
46
47
48

,

PTS
PT
PMDB
PT
PFL
PSB
PT
PT
POT
PPS

PMOB
PT
PHS
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ES

PR
SP
CE
CE
GO
SP
BA

RS

PR
PI
RJ
RS
PA

RS
AL

se
sp
RS

PFL

MT

PFL
PFl

MG
MG

PPS

SP

51 SÉRGIO CARVALHO
52 SÉRGIO NOVAIS
53 TELMA DE SOUZA

PSDB

RQ

PSB

CE

PT

SP

54 VIRGíliO GUIMARÃES
55 WILSON SANTOS
56 ,ZAIRE REZENDE

PT

MG
MT
MG

PMDB
PMDB
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Brasília, 21 de agosto de 2000

À Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta
Senhor Secretário-Geral
Comunico a Vossa Senhoria que o Requerimento de Criação de CPI do Sr. Deputado Dr. Evilasio e
outros, que "Requer a criação de Comissão Parlamentar de inquérito, com a finalidade de investigar a
distribuição, o consumo e a qualidade dos combusHveis oferecidos aos consumidores brasileiros, face a
aumento significativo de denúncias na imprensa sobre sonegação fiscal e combustíveis falsificados e/ou
adulterados nas revendas brasileiras", contém número suficiente de signatários, constando a referida proposição de:
174 assinaturas confirmadas;
9 assinaturas não confirmadas;
56 assinaturas repetidas;
5 Deputados licenciados.
Atenciosamente, Cláudia Neves C. de Souza,
Chefe
O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Finda
a leitura do expediente, passa-se à

IV - HOMENAGEM
O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Esta
sessão solene é fruto de proposição do nobre Deputado Sérgio Novais e destina-se a homenagear o 21 12
aniversário da Lei da Anistia.
Convido para compor a Mesa o Sr. José Wilson
da Silva, Presidente da Associação da Defesa dos Direitos e Pós-Anistia dos Atingidos por Atos Institucionais. (Palmas.)
Convido também o Sr. Reynaldo Hélio da Costa,
Presidente da Associação Brasileira dos Anistiados
Políticos do Sistema Petrobras e Demais Empresas
Estatais. (Palmas.)
Convido para compor a Mesa o Sr. Abelardo
Rosa Santos, Presidente da Associação Nacional dos
Anistiados da Petrobras. (Palmas.)
Composta a Mesa, convido todos para que, de
pé, acompanhem a execução do Hino Nacional.
(É executado o Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Companheiros Parlamentares, autoridades presentes, senhoras e senhores, creio sempre conveniente ressaltar:
"anistia" não significa perdão, mas esquecimento.
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Os anistiados há 21 anos, fossem eles membros
do aparelho repressivo governamental ou fossem os
que lutavam contra os militares, não foram perdoados
de nada; simplesmente, para a Justiça, seus atos foram esquecidos.
Ora, já faz quase uma geração a época em que,
anistiando os esquerdistas, os direitistas no poder
também se auto-anistiaram. Na década de 80, o Brasil ainda não tinha maturidade suficiente para encarar
o período de exceção que acabara de atravessar.
Hoje, porém, o esquecimento voluntário a que nos entregamos pode até ser superado, desde que isso não
signifique revanchismo ou a retomada do processo de
julgamento dos anistiados.
Não nos importa hoje, porém, lembrar dos érimes ou supostos crimes que ocorreram durante a ditadura militar. O importante é lembrar que a sociedade civil organizada, unida ao antigo MDB, conseguiu
uma anistia ampla, geral e irrestrita. Poucos países
conseguiram esquecer fatos tão dolorosos e recentes
da mesma forma como o Brasil. Não sabemos se
essa capacidade para o esquecimento pode ser, de
forma absoluta, classificada como uma virtude ou um
defeito; no caso em questão, porém, essa característica foi uma virtude.
Antigos oponentes ao regime voltaram à vida
pública e assumiram, tão logo concedida a anistia, os
mais altos postos, até Governos de Estado; pessoas
que lutavam em trincheiras diferentes passaram a dividir, e ainda hoje dividem, esta tribuna que é o Congresso Nacional. Como não reconhecer as virtudes
dessa conciliação?
O esquecimento imposto pela anistia, senhoras
e senhores, teve inequívocas vantagens. Importa, porém, recuperar a memória de nosso passado recente,
agora que ele já não nos causa tanto trauma. Assim,
evitaremos novamente incorrer em outros erros, nos
autocondenando eternamente a esquecer a História.
Esta é a palavra da Presidência ao homenagear
quantos integram as entidades, quantos participam
desta solenidade em que se comemora o 21 12 aniversário da Lei da Anistia brasileira, fruto da proposição
do nobre Deputado Sérgio Novais.
O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Tenho
a honra de conceder a palavra, neste momento, ao
autor do requerimento desta sessão solene, Deputado Sérgio Novais.
O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Ubiratan Aguiar, Sr- e Srs. Deputados, brasileiros que aqui
estão, patriotas que vieram dos mais diversos rincões
deste País, representando milhares de brasileiros
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anistiados ou que buscam esse direito, que até então
o Estado brasileiro não reconheceu, "a história nos
ensina que as anistias casuísticas não conseguem
acabar de todo com os pleitos que as reivindicam. A
autoridade que abusa do seu poder comete crime
muito mais censurável do que o cidadão que recorre
ao direito de resistência, com risco pessoal, para a
defesa de toda a comunidade".
São palavras de um homem que representa um
século de luta pela democracia em nosso País, Barbosa Lima Sobrinho, a quem gostaria de dedicar minhas homenagens neste momento.
Miguel Arraes, João Amazonas, Luís Carlos
Prestes, Leonel Brizola, Haroldo Lima, Fernando Gabeira e todos que se encontram no plenário desta
Casa, homens e mulheres que foram punidos por defenderem a democracia e a construção de uma sociedade justa e humana, todos os que se deslocaram de
vários estados do País para, mais uma vez, manifestar sua determinação pela continuidade da luta da
anistia, dirijo-me a vocês com todo respeito e solidari,
do que est-ao presentes em nossa Iuta
edade, af Irman
do dia-a-dia, companheiros e companheirãs que tiveram suas vidas estupidamente interrompidas pela
perversa ditadura militar em nosso País, como Frei
Tito, Honestino Guimarães, Zé Carlos Mata Machado,
Rui Frazão, Vladimir Herzog...
,
No dia 22 de agos~o de 1979, há exata.mente ~1
~no~, o ~ongress~ ~~clonal aprovava a Lei de An~stia, parCial e rest~lt~ , por ~06 a 201 vot~s, ou s~Ja,
apenas com a ma~on~ de ~Inco votos a lei pro~uzlda
pelo Go~erno. lei fOI s~nCl~nada pel? ex-Presidente
Gen. J,oao Baptista de Figueiredo no dia 28 de agosto.
E lamentável que esta data não conste dos calendários escolares e que não receba de todos os que
formam a opinião em nosso País um tratamento que
resgate e faça avançar a luta, ainda tão necessária
nos dias de hoje.
O processo da luta pela anistia ampla, geral e irrestrita é um exemplo emblemático de todas as lutas
do povo brasileiro. Resultado da mobilização dos
mais amplos setores da sociedade, toma às ruas, escolas, fábricas e praças, contando com a participação
decisiva da OAB, da CNBB, entidades democráticas,
trabalhadores, estudantes, tendo à frente o Movimento Feminino pela Anistia, com a participação enfática
de mulheres de todo o País, chega ao Legislativo,
onde se aprova uma lei que, de fato, não representa
os anseios desses setores da população, mas de
uma minoria representante do Governo e de empresérios.

fi:

Quarta-feira 23

44617

O Movimento Pró-Anistia, surgido em 1975, foi
iniciado pela srª Terezinha Zerbini e, rapidamente,
ecoou por todo crterritório nacional. Mais uma vez as
mulheres dão exemplo de sua capacidade de luta.
Registro, também, a postura de outra mulher
que, mais tarde, em 1992, já como Prefeita da cidade
de São Paulo, ordenou a investigação no cemitério de
Perus. Refiro-me à companheira de partido Deputada
Luiza Erundina.
Esta sessão só cumprirá seu objetivo se conseguirmos arrancar do Governo Fernando Henrique
Cardoso a medida provisória que visa restabelecer os
direitos dos excluídos na lei de anistia brasileira. Afinal ~e contas,. e~tamos c0":lpletando um .ano que o
Presidente anlstlad? ~s~umlU o c0":lpromlsso de reparar esses erros hlstoncos, por meio de u":l decreto
d~ta~o de 17 de setem~r~. de 1999, que cr~ou a corrllssao para r~so~ver definitivamente a questao. C? t~abalho ,da cO~lssao, composta por renomados Junstas,. fOI conclUldo, mas se. encont~a engavetado d~s?e
ta~~IIPdasDsadfo, quando fOI encaminhado para o Mlnlseno 'a" e esa.
.,'
.,
"
.
E InJu~tlflcavel que os mlhta~es a~l~gldos pela di:.
t~d~ra contlnue~ a ter a natureza pohtlca de sua punlçao descon~e~lda: p~e~alecendo a tese de receberem ~e~a p~nlçao dIscIplinar.
.
E Incnvel constatar a m~rosld~de do Gove~no
Federal, quando se trata de açoes de Interesse social,
mesmo que já estejamos com 21 anos de atraso.
Não parece o mesmo Governo, ágil quando se
trata de liquidar o patrimônio nacional, entregando
nossas empresas nas mãos de setores estrangeiros,
que não só obtêm lucros inimagináveis como prestam
serviços de péssima qualidade, em uma verdadeira
afronta à população brasileira. Um Governo também
ágil em acobertar todo o processo de corrupção absolutamente explícito nos últimos anos neste País.
Enfim, exigimos do Governo Federal que entregue ao Congresso Nacional a medida provisória que
efetivamente poderá fazer a Lei da Anistia alcançar
sua maioridade, tornando-se ampla, geral e irrestrita,
como sempre foi e é nosso sonho.
Sr. Presidente, Deputado Ubiratan Aguiar, S~' e
Srs. Deputados, Srs. membros da Mesa, senhoras e
senhores presentes, hoje completando 21 anos da
votação e, na próxima segunda-feira, 21 anos da sanção da Lei da Anistia brasileira, estamos vivendo um
momento crucial para resolver de vez essa questão.
. A Câmara Federal, no momento em que as
atenções estão· voltadas para as eleições de 2000,
que abrangem todos os municípios, apesar das dificuIdades inerentes a este momento, reafirma nesta
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sessão solene, ao recebê-los nesta Casa, a intenção
de articular-se no sentido de fazermos a pressão política necessária para que o Governo Fernando Henrique Cardoso rompa com essas dificuldades, principalmente no Ministério da Defesa; dificuldades originadas no comando da Marinha.
Precisamos romper com esse impasse para que
a justiça seja garantida a todos os trabalhadores, estudantes, enfim, àqueles que participavam patrioticamente da resistência e que têm o sonho de ver um
País justo e democrático.
Portanto, em nome do Partido Socialista e de todos que abrilhantam esta sessão solene, a Câmara
dos Deputados demonstra seu interesse em resolver
essa questão no decorrer desta semana. Desta forma, em 2001 não precisaremos mais realizar sessão
s?l~ne para tratar da anistia nest~ ~aís. O Estado brasllel~ poderá reparar ~ e.norme dl~lda que tem co~ a
sOCle2ade, com braSileiros patnotas como V. S e
V. Ex ,~ue a~am nosso País.
Muito obngado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - A Presidência sente-se prestigiada com a presença do Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Reginal~o Castro; do Sr. Diogo Baeça, Presiden.te da
Umao dos Aposentados em Transport~s ColetiVOS ~
Cargas d,e São Paulo; do ~r. ~osé Fran~l~co de ~Imelda, PreSidente da AssoClaçao dos CI~IS e MIlitares
Aposentados e d.a Reserva - AC!MAR, do ~r. ,Carlos
Fe~n~ndes, Pre~ldente da Assoclaçã~ Brasileira dos
A~lstlado~ Polftlcos - AB~P; ~o Sr. ~U1Z Carlos ~at~l,
Vice-Presidente da Assoclaça~ NaCional dos Amstlados ~a Petrobras :- CON~PE, ?O Coro~el da Aeronáutica João Ferreira da Silva, Vice-Presidente da Federação dos Militares do Estado de São Paulo FAMIL' do Sr. Valdenir Mota de Faria Diretor de Comuni~ções da Associação dos Metaiúrgicos Anistiados da EMBRAER de São José dos Campos; do Sr.
Umberto Ravai Secretário da Comissão de Anistia
dos Metalúrgic~s de Santos; do Sr. Cleuzer de Barros,
do Grupo Tortura Nunca Mais, de São Paulo; e do Sr.
José Arribamar Oliveira, Suboficial da Aeronáutica,
representante dos anistiados militares da Aeronáutica do Ceará e Piauí.
O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Aldo Arantes, que
falará pela Liderança do PCdoB e disporá de dez minutos.
O SR. ALDO ARANTES (Bloco/PCdoB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, inicio meu
pronunciamento cumprimentando as autoridades
presentes: representantes de entidades da sociedade
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civil, de entidades dos direitos humanos e de entidades ligadas à luta pela anistia. Mas quero prestar homenagem especial à Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa do seu Presidente, Reginaldo de Castro, goiano como eu.
O significado desta homenagem está relacionado com o papel de entidades como OAB, CNBB, ABI
e dos parlamentares desta Casa, do antigo MDB, que
foram cassados por denunciarem a prática da tortura
neste País. No caso da OAB, além do papel geral, ela
teve papel específico que me envolveu diretamente.
Eu era preso político em São Paulo, juntamente com o
hoje Deputado Federal Haroldo Lima, do PCdoB. Fomos presos na Queda da Lapa e barbaramente torturados.
Enviamos uma carta ao Conselho Militar de Justiça de São Paulo e o então Presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil, Raimundo Faoro, num ato de
coragem, resolveu assumir a denúncia de tortura e
conseguiu sua publicação. Pasmem! A denúncia que
eu e o Deputado Haroldo Lima fazíamos das torturas
a que fomos submetidos foi publicada em duas páginas no jornal O Globo, num período ainda de transição. Foi um ato de coragem.
Recentemente, quem leu o Caderno Mais, da
Folha de S.Paulo, pôde ver depoimento do
ex-Presidente da OAB, Raimundo Faoro, relatando as
pressões que sofreu dos militares para desmentir
aquelas cartas. E ele disse no Caderno Mais que não
aceitou, assumindo toda a responsabilidade da denúncia. É um ato de coragem cívica, de coragem pol(_
tica. E isso demonstra o papel da OAB e de Raimundo
Faoro na luta pela anistia.
Portanto, é uma homenagem e.spe~ial que f~ço
à OAB e também à CNBB. Nesse episódiO da denuncia, o então Cardeal D. Paulo Evaristo Arns teve papel
de~cisivo. Quando as denúncias vieram à tona, ":linha
mae procurou o Cardeal e ele também assumiu as
denúncias feitas pela minha mãe.
Então, são fatos que evidentemente não podemos deixar à margem. Não podemos fazer uma discussão genérica sobre o assunto, mas temos de
aproveitar a oportunidade para prestar homenagem a
essas entidades que jogaram o papel na luta pela
anistia, como OAB, CNBB, ABI; aos advogados e aos
parlamentares progressistas, autênticos, que foram
cassados pela coragem de lutar pela democracia
nesta Casa.
Sr. Presidente, Sr- e Srs. Deputados, a anistia
foi parte integrante da luta democrática no Pa{s. Comemorar seus 21 anos é comemorar os avanÇOl de-
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mocráticos, mas também relembrar as limitações da
anistia e os retrocessos que estamos vivendo.
O regime ditatorial, com sua vigorosa ação repressiva e com suas políticas contrárias aos interesses do povo, encontrou firme e contundente resposta
dos mais diversos setores da sociedade, particularmente dos estudantes, da OAB, da ABI , da CNBB e
dos parlamentares autênticos.
O AI-5, decretado no final de 1968, representou
a adoção do terrorismo político como método de govemo. As prisões, torturas e os "desaparecimentos" entre aspas - de presos políticos tornaram-se fatos
rotineiros. O movimento social ficou com uma ação
muito limitada. Os partidos de esquerda agiam na
clandestinidade.
Vozes começaram a se levantar na denúncia
dos atos cometidos contra os direitos humanos. Parlamentares denunciaram a tortura e foram cassados.
A CNBB e inúmeras personalidades da Igreja denunciaram as arbitrariedades. O mesmo fez a OAB e a
ABI.
Na realidade, os partidos políticos, impedidos
pela violência, foram substituídos por entidades da
sociedade civil, que tiveram coragem e ousadia. Os
jornalistas também desempenharam um papel importante nessa luta, porque tiveram a ousadia de cumprir
o papel que naquele momento os partidos políticos,
em função da repressão, ficaram impedidos de cumprir.
A política sistemática de desrespeito aos direitos humanos teve grande repercussão internacional.
Internamente, fez crescer a luta democrática. Na verdade, é a própria opressão que leva à luta contra a
opressão; a opressão e a reiteração do desrespeito
aos direitos humanos criam o clima favorável à luta
pela liberdade e pela democracia.
Eu me lembro de que, na fase inicial, os setores
militares, os setores conservadores da sociedade diziam ou tinham dúvidas acerca da violência, da repressão e da tortura. Achavam que era coisa de comunista, esquerdista. Aos poucos, a coisa foi-se
adensando de tal forma que setores cada vez mais
expressivos da sociedade foram assumindo essas
denúncias. Isso ganhou a opinião pública internacional, já que rádios internacionais faziam repercutir esses fatos, e o movimento foi ganhando amplitude no
Brasil.
A luta pela anistia, por sua vez, foi-se desenvolvendo: inicialmente, pelo Movimento Feminino pela
Anistia, dirigido por Terezinha Zerbini; posteriormente, pela criação dos comitês brasileiros de anistia e
inúmeras outras entidades. No meu Estado, Goiás, foi
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criado também o Comitê Goiano pela Anistia, na época dirigido pelo Deputado João Divino Dorneles, e,
posteriormente, pelo atual Deputado Federal Pedro
Wilson, por sinal, nosso candidato a Prefeito em Goiânia.
A luta foi crescendo, as manifestações de rua foram desenvolvendo-se, e a ditadura militar, na tal da
política de abertura lenta e gradual, procurava um caminho para sair do isolamento político e encontrar soluções para o impasse.
O Governo Federal, em decorrência dessas
pressões - e não por benesses, na minha opinião - e
de um movimento político que crescia nacional e internacionalmente, foi obrigado a apresentar ao Congresso Nacional projeto de lei de anistia recíproca,
para torturados e torturadores.
Constitui-se no Congresso Nacional uma Comissão de Anistia presidida pelo então Senador Teotônio Vilela. É incrível, porque Teotônio Vilela era originário da Arena, era da base do Governo na fase inicial da sua atividade política. No entanto, a vivência
na luta democrática e os problemas causados pela ditadura militar conquistaram a razão e o coração do
Senador Teotônio Vilela. E, em vez de agir como um
burocrata e sentar numa cadeira para discutir a questão da anistia, sabe o que ele resolveu? Visitar todos
os presídios políticos do Brasil e ouvir o depoimento
dos presos.
Na época, eu era preso político no Presídio Barro Branco, em São Paulo, junto com o Deputado
Haroldo Lima. Como já disse, somos os único~ Deputados Federais que estávamos presos, fomos\beneficiados pela anistia e estamos hoje nesta Casa.
Naquele momento, Teotônio Vilela visitou todos
os presídios. Primeiramente, foi ao Presídio de Barro
Branco, em São Paulo. Ao sair, a TV Globo perguntou
a ele o que tinha achado dos terroristas. Ele respondeu claramente que não havia encontrado terroristas
na prisão, mas jovens idealistas que lutavam pela democracia. Foi uma atitude de coragem, num momento
ainda difícil, num momento de transição em que o
País vivia.
Evidentemente, a luta pela anistia foi crescendo.
Aí, ele tomou conhecimento não só das torturas, das
violências praticadas contra os presos políticos, mas
também do sentido que era dado àquela luta. Até incorporou, a partir daquela visita aos presídios, a Idéia
da anistia ampla, geral e irrestrita.
Infelizmente, pela maioria que o regime militar
detinha nesta Casa, foi aprovada uma anistia p~ua
torturados e torturadores. Na minha opiniAo, um erro,
porque- torturador não pode ser objeto de anistia, já
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que tortura é um crime imprescritível, que está incorporado na Constituição. Mas, na realidade, foi essa
anistia que se obteve, e acho que ela, de qualquer forma, trouxe um aspecto extremamente relevante, significou um avanço importante para a sociedade, porque inúmeros presos saíram da prisão, inúmeras pessoas que estavam fora do País para cá retornaram,
inúmeros clandestinos voltaram à legalidade.
Fala-se muito em preso político, fala-se muito
em exilado, mas se fala pouco em clandestino. Era
grande o número de pessoas que viviam na clandestinidade, correndo o risco de serem presas e torturadas a todo o momento, vivendo como vivi na cidade
de São Paulo, com o carro da OBAN, do DOI-CODI
passando o tempo todo. Pouco se fala daqueles que
ficaram no País, que não aceitaram sair, que ficaram
aqui juntamente com os que lutavam na legalidade,
lutando pela retomada da democracia.
Quero aproveitar este momento para render homenagem a todos aqueles que deram suas vidas pela
democracia, aos mortos na Guerrilha do Araguaia,
em particular, Maurício Grabois,'Os"valdo Orlando da
Costa, Helenira Rezende de Souza Nazareth. Rendo
também minha homenagem a Carlos Marighella, Carlos Lamarca, Vladimir Herzog e Fiel Filho, destacando
também a figura dos goianos assassinados pela ditadura militar, Honestino Guimarães, ex-Presidente da
UNE, Marco Antônio, Paulo Celestino, Ismael Silva,
Joevá, James Alen, Divino Ferreira e o líder camponês José Porfírio.
Em vários estados do Brasil os arquivos da repressão foram abertos. Em Goiás, o,s arquivos abertos, que estavam no antigo DOPS, não tinham praticamente nada, indicando a queima de arquivos. Fato
grave e criminoso. A Direção do bentro Penitenciário
Agroindustrial de Goiás - CEPAIGO -, numa iniciativa
de cunho democrático, está fazendo um levantamento de todos os presos políticos que passaram por
aquela instituição, com o objetivo de fornecer certidões que permitam as indenizações às quais as vítimas da repressão merecem.
A conquista da democracia política deveria ser o
caminho para avançar na construção de uma sociedade de maior igualdade e justiça social. Infelizmente
a política neoliberal do Governo Fernando Henrique
tem representado o contrário. Desemprego, corte dos
direitos trabalhistas e previdenciários, crise na área
da saúde, estrangulamento da universidade pública e
da pesquisa científica e tecnológica. Medidas de caráter antidemocrático passam a ~er adotadas pelo
Governo Federal, tais como a am Jaça da aplicação
da famigerada Lei de Segurança Nacional, a forma-
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ção de um órgão nos moldes do antigo Serviço Nacional de Informações e a adoção de uma reforma política que representa o caminho de uma maior elitização
do poder, com o objetivo de facilitar a continuidade de
um modelo de exclusão social, da venda do patrimônio público e de uma maior dependência ao exterior.
Todavia, a idéia de que existe um caminho único
para o País, o caminho neoliberal, está afundando. A
queda vertiginosa do prestígio de Fernando Henrique
e a mobilização da sociedade mostram que a situação está se alterando. E o futuro do País exige a participação ativa de cada um de nós na luta pela construção de um Brasil verdadeiramente soberano, democrático e com justiça social.
Esta comemoração dos 21 anos de anistia é um
marco importante do avanço democrático. Aqueles
que lutaram pela democracia tinham a aspiração de
que essa luta pudesse significar melhoria das condiçôes de vida do nosso povo. Tenho a convicção de
que aqueles que lutaram pela anistia e pela democracia vão continuar a fazê-lo para que essa democracia
se dê não só no terreno político mas, evidentemente,
também do ponto de vista social. (Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Aldo Arantes, o Sr. Ubiratan Aguiar, 12 Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Sérgio Novais, § 22 do artigo 18 do
Regimento Interno.

o

SR. PRESIDENTE (Sérgio Novais) - Agradeço ao Deputado Aldo Arantes, do PCdoB de Goiás.
Antes de passar a palavra ao próximo orador
inscrito, registro a presença do Sr. José Gomes das
Neves, representante da Comissão Nacional da Anistia da Região Sudeste; do Sr. Carlos Borges, Coordenador do Movimento de ex-Presos e Perseguidos Políticos do Rio Grande do Sul; do Sr. Hélio Anísio, Coronel-Aviador reformado, Presidente da Associação de
Militares e Civis Aeronautas e Aeroviários; do Sr.
Antonio Gadelha, Coordenador da Comissão dos
Bancários Anistiados de São Paulo; e do Sr. Raimundo Lopes, Vice-Presidente da Abraspet.
O SR. PRESIDENTE (Sérgto Novais) - Tem a
palavra o próximo orador, Deputado Márcio Bitiar, representando o Partido Popular Socialista.
O SR. MÁRCIO BITIAR (PPS - AC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, neste mês de agosto
a Lei da Anistia comemora 21 anos. São 21 anos de
reencontro da Nação com a cidadania, de .retorno dos
exilados, da tentativa de recomposição de milhares
de vidas que se viram fraturadas pela legislação cas-
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trense e intolerante, de tantos anos de regime de repressão.
Ainda guardamos nos olhos úmidos as imagens
dos que retornavam, dos abraços de chegada e, mais
do que isso, da impressão que nascia em todos nós
de que naqueles dias a democracia, enfim, iria consolidando-se em nossa terra, deixando de ser, de uma
vez por tod~s, aquela plantinha frágil a que se referia
Octávio Mangabeira.
De alguma forma, não nos iludamos: a liberdade
é apanágio maior de nossos cidadãos e cidadãs. A
imprensa é inteiramente livre de qualquer espécie de
censura; o Parlamento não é mais refém de um poder
espúrio, como foi nos anos da intolerância; avançamos no rumo a q~e nos propusemos e estamos certos de que ainda é possível conquistar mais e mais.
Há, no entanto, um aspecto ainda sombrio que resta
ser resolvido, um aspecto sombrio.e desalentador. I:
que, Sr. Presidente, não obstante os 21 anos já decorridos desde que sancionada a Lei da Anistia, ainda temos centenas de compatriotas lançados ao limbo do
desespero e da angústia, simplesmente porque ainda
não foram efetivamente anistiados.
O Governo parece mostrar-se surdo a tantos e
tais reclamos. Quando se aprovou nova lei para a previdência oficial, criou-se, do mesmo passo, uma aposentadoria excepcional para os anistiados, como uma
espécie de indenização pela vida desfeita que teve de
enfrentar por anos a fio. E essa aposentadoria excepcional - esses são os exatos termos em que é definida na legislação -, essa aposentadoria excepcional,
repetimos, não será respaldada por verbas previdenciárias, mas, sim, enfrentada diretamente pelo Tesouro Nacional. Ainda assim, o Governo do Sr. Fernando
Henrique Cardoso não anistiou ninguém nessas condições, o que é de lamentar. E profundamente.
Promessas existem. O Sr. Ministro da Justiça,
desde o final do ano passado, fala de uma minuta de
medida provisóriB; que procurará resolver em definitivo todas as situa~ões que ~ermane~em ai~~a à margem do processo1 Há reunloes e mais reUnloes, ma~,
até agora, n~~a. Na?~ que possa: de algum~ man~lr~, levar o m~nlmo ah~lo aos exc!uldos, aos nao asslstidos, aos nao at~ndldos até hOJe.
Por essa r~zão, Sr. Presidente, vimos apelar
uma vez mais ao Sr. Ministro da Justiça para que,
quando comemo~mos a maioridade da Lei da Anistia, providencie, n~m gesto. mai~r e jubiloso, para que
se resolva, de pronto, a sltuaçao dessa centena de
companheiros lançados ao desespero e ao olvido.
Sr. Presidente, senhoras e senhores aqui presentes, ao término do pronunciamento oficial do meu
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partido, o Partido Popular Socialista, faço também um
registro. Para mim é uma grande satisfação e orgulho,
bem como uma grande responsabilidade estar hoje
aqui representando o PPS, por dois grandes motivos:
primeiro, por ser este o partido que representa a história do PCB, Partido Comunista Brasileiro; e, segundo, porque esse movimento pela anistia foi a primeira
ação política a que eu' assisti quando ainda
pré-adolescente. Naquela época ainda não podia fazer parte do movimento, mas os irmãos mais velhos
que integravam o PCB participavam. Dessa forma,
esse foi o primeiro movimento a que eu assisti. Nele
tombaram tantos companheiros brasileiros que lutavam por um País mais justo, mais humano, livre da repressão que todos nós, naqueles anos de chumbo,
sofremos.
Rendo homenagem a muitos que aqui estão, a
tantos que não puderam se fazer presentes no dia de
hoje e, acima de tudo, àqueles que não estão aqui
hoje porque morreram à custa do regime militar. Devo
dizer a todos que aqui estão representados e aos que
representam, assim como aos que participaram da
luta, que aquele exemplo fantástico de resistência embora famílias tenham pago com seus familiares
sendo vítimas: filhos, pais, irmãos, irmãs - serviu não
apenas à Lei da Anistia, mas àqueles que ainda jovens, como eu, puderam assistir a uma lição tão grande de cidadania e de luta contra o regime arbitrário,
que tirou a vida de milhares de pessoas, de forma que
nunca nenhum tipo de perdão será suficiente para
compensar aquela luta toda que ocorreu nos anos do
regime militar.
Presto minha homenagem a todos que participaram dessa luta.
O Sr. Professor Luizinho - Permita-me V. Ex'!
um aparte, nobre Deputado Márcio Bittar?
O SR. MÁRCIO BITTAR - Com muito orgulho,
Excelência.
O Sr. Professor Luizinho - Primeiramente eu
gostaria de saudar o nobre Deputado Sérgio No~ais
pela iniciativa de realizar esta sessão solene para relembrar e comemorar a aprovação da Lei da Anistia.
Um País que tenha passado por situação de barbárie,
de violência, que tenha negado a luz do dia a milhares
de mulheres e homens, que os tenha exterminado ou
os obrigado a saírem da Pák'ia por causa de suas
concepções, de suas idéias, da defesa de suas opiniões, não pode, de forma alguma, negar-se a reconhecer o que fez e a tentar limpar essa página de sua
história. Acho que a Lei da Anistia é uma obrigação
moral, de consciência do povo brasileiro, que se deve
recolocar no leito da história depois do interregno
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pelo qual passamos, de profunda violência e de negação. A humanidade já viveu momentos como este.
Outras situações como esta continuam a ser perseguidas em fóruns internacionais, para que haja o justo
rec~nh~imento, haja vista a barbárie ~o. processo
nazl-fascl~ta, ~a Seg.unda Guerra, do ~I~elto a ~ma
contrapartida financeira de todas as famlllas que tiVeram ~m ente seu ext~rminad~. Esta I~ta internacional nao ~ pela ~ues~ao maten~1 ~m SI, mas pe~a recuperaçao. ~a hlstóna e pela dlgnrdade da Naçao. O
que me ~ÓI e que um ~overno como o,!l0sso, ~ue se
pressupoe democrátiCO, que pressupoe ter Sido um
dos participantes desse processo, tenha recusado
ou postergado a plenitude dessa recuperação e
desse legado, para que possamos reconduzir o
nosso Pars ao leito natural da história, dos homens
dignos e das nações dignas. Isso é que machuca,
que fere, que prejudica o processo democrático. E,
pior, faz isso submetido à pressão de setores que
vicejaram toda essa situação, setores articulados
com os militares e com segmentos que saborearam
aquela época. Essa situação retarda o reconhecimento do nosso processo histórico. Deputado Márcio Bittar, a manifestação de V. ExI foi admirável.
Senhoras e senhores, é gratificante para a Câmara
poder realizar esta sessão solene, dando assim um
pouco de energia à chama da recomposição histórica do nosso Pars. (Palmas.)
O SR. MÁR~I<? BITTAR - Agrad~ço ao Deputado Profess~r LUlZlnho o aparte, que Incorporo ao
meu pronun~lamento:. .
,.
.
~~. PreSidente: nao tive parentes Vltl~as do reglme militar, mas milhares de companheiros nossos
tombaram. Espero que este Parlamento espelhe-se
nessa luta e, como disse há pouco o Deputado Protassor Luizinho, faça a sua anistia, rompendo com essa
desnecessária dependência do Governo Federal.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Novais) _ Agradeço ao Deputado Márcio Bittar o pronunciamento e
aproveito para saudar os estudantes e professores
que participam desta sessão solene.
Registro também a presença neste plenário do
representante do Sindicato dos Aposentados e Pensionistas da Região Metropolitana de São Paulo SINDAP -, Sr. José Ladeira de Souza.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Novais) - Coneedo a palavra ao Deputado Pedro Celso, que falará
pelo Partido dos Trabalhadores.
O SR. PEDRO CELSO (PT - DF. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI'" e Srs. Deputados, estudantes presentes. militantes, ativistas, lu-
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tadores pela anistia geral, ampla e restrita, recebam
todos os presentes a nossa saudação e os nossos
parabéns por esse espfrito de luta que nos orgulha a
todos.
Há 21 anos, no dia 28 de agosto de 1979, o General João Baptista Figueiredo sancionava uma lei de
anistia parcial e restrita. Baseada num substitutivo de
autoria do Deputado paraibano Ernâni Satyro, essa lei
manteve as duas restrições principais do projeto original da ditadura militar então em vigor: ela exclura os
condenados que haviam pego em armas e impedia o
retorno automático dos servidores civis e militares.
d'
.
Uma as mais grave..~ falhas da. lei, "n~ entanto,
refere-s~ aos chamad.os esa~arecldos, utadores
que a. ditadura ~ssassJnou e cUJos corpos escondeu.
O artigo que dispunha sobre o ~~sunto, longe de
atender aos ~eclamos d~ seus famllla~es, apenas ~~
alçava um a.rtlgo do Código Penal em vigor, para fa.cIII~ar o forneCimento d~ um atestado q~e estabelecia a
presunção de morte dos d.~saparecldos, co~ o que
as mulheres torn~vam-se vluva~ e os seus filhos órf~?s do ponto de vista leg~l: ObViamente, o qu~ essas
vluva~ e esse ~rfãos eXigiam era o esclarecimento
das ?lrcunstânclBS em~ que seus parentes fora~ assasslnado~,. a d~volu.ç~o de seus rest~s mortais e a
responsablllzaçao cnr~"~al dos assassl~os. Um problema que, pa~ a maiona d~~sas fam~lIas, só começou a ser resolVido com a edlçao da Lei nll 9.140, de 4
de dezembro de 1995, e com o trabalho árduo, persistente, de patriotas como o Deputado do meu partido,
Nilmário Miranda, no âmbito da Comissão Especial
vinculada ao Ministério da Justiça que analisou o
caso dos mortos e desaparecidos polrticos a partir de
1964 e da Comissão de Direitos Humanos da Câmara
dos Deputados.
. .
.... .
A parcialidade da Lei d~ AnJstla.bras~lelra refiete-se, também, na manutençao de vánas leiS de exceção,. entr~ as quais desta~a-se a ~~i de Seguran~
NaCional, Instrumento da ditadura militar que até hOJe,
de forma inconcebrvel, permanece em vigor, deixando para os brasileiros uma mensagem ambígua: existe ou não em nosso Pars uma democracia plena e
amadurecida?
Uma coisa terrlvel que gostaríamos de ressaltar
nesta manhã, Sr. Presidente, é o fenômeno da ravisão histórica. Há setores que tentam revisar, por
exemplo, os crimes do Terceiro Reich, como se o regime de Adolf Hitler não tivesse provocado o holocausto' de 6 milhões de judeus, a morte de mais de 20
milhões de soviéticos e a dizirnação de milhões de outras vítimas na Europa e na Ásia, principalmente. Mall
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comparando, há setores políticos no Brasil que tentam hoje esconder os crimes do regime militar e que,
por ingenuidade ou má-fé, buscam vender a idéia de
que a anistia foi uma generosidade da ditadura. Nada
mais falso do que isso, porém.
Que a Lei da Anistia foi um marco na história recente de nosso País é um fato que não pretendemos
negar. Essa lei permitiu a volta de milhares de exilados políticos ao nosso País, franqueou a porta de saída para centenas de lTIi1itantes que viviam na clandestinidade, fez com que a Nação brasileira pudesse
respirar mais livremente e que avançasse na conquista da democracia, illfelizmente ainda restrita e parcial,
como foi a Lei da Anistia do General Figueiredo.
.
.
...
. Mas é precIso que s~ diga que ~ Lei da Amstl~
fo~ o result~do da luta de mll~ares e milhares de brasllelros, aquI no País e no eXlllo.
É preciso que se diga que a Lei da Anistia foi
uma conquista do trabalho abnegado de pessoas
como Terezinha Zerbini, inspiradora dos Comitês de
Anistia que se espalharam por todo o Brasil; do saudoso jornalista e Senador brasiliense Pompeu de
Souza Brasil; e do bravíssimo Senador Teotônio Vilela, que saiu da Arena para lutar nas ruas e nos cárceres em favor da liberdade.
Por isso, é de pasmar que alguns setores políticos queiram incluir no rol dos combatentes pela anistia uma figura como o ex-Deputado Ernâni Satyro, autor do substitutivo da lei encomendado pela ditadura.
Compulsando os jornais da época, entre os
quais o bravo semanário Movimento, que foi um dos
alicerces da campanha pela anistia, pudemos relembrar o que foi a sessão de nove horas ocorrida aqui
neste plenário, durante a qual o Governo conseguiu
aprovar o substitutivo do Deputado Satyro, pelo voto
das Lideranças. As galerias estavam lotadas. Quando o ~eputad~ da Arena e e~-Delegado Cantrdio
Samp~I~, notor~amente co~hecldo como ~orturador
da PoliCia de Sao P~~lo, fOI yot~r, as g~lerl~s o chamaram, em coro, de assaSSino, "terrorl~ta . C? mesmo ocorreu com outros_deputados arenlstas ligados
aO aparelho de repressao.
Antes, os órgãos de segurança tentaram impedir a participação popular. A partir das,. 6h da manhã,
800 recrutas da Polícia da Aeronáutica, juntamente
com um número não preciso de agentes do SNI e de
outros órgãos repressivos, tomaram conta das galerias,' que na época tinham capacidade para 1.200 pessoas. Mas, à tarde, esse pessoal foi retirado, possivelmente porque os sanduíches e iogurtes que trouxeram como rancho foram insuficientes.
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O MDB, na época o único partido legal de oposição, estava dividido com relação ao projeto do Governo. Uma parcela do partido, liderada pelo Deputado
Alberto Goldman, defendeu a aprovação do substitutivo de Satyro, com o argumento de que votar contra
seria votar "contra a anistia de Brizola ou de Arraes".
Outro grupo. do MDB ~otou a favor da eme~d~ d.o
De~uta~~ DJalma Mar~nho, da ~rena, que anistiaria
os partlcl~~ntes de crimes pohtlcos que resultara~
em sangue , ma~ também os torturadores. Um tereelro grupo ~o partido nem compareceu ao Cong~ess~
naquele dia. Mas o que ch~mou mesmo ,a atenç~o fOI
um grupo de 2~ eme.d~blstas - e~tre os ~~als ~s
Deputados Freitas Dlnlz e Benedito Marclho, dOIS
fundadores do Partido dos Trabalhadores - que condenou a atitude da liderança do MDB de aprovar o
substitutivo de Satyro, explicando a sua posição num
manifesto à Nação. Esse grupo expressou o sentimento e a posição da maioria dos militantes pela anistia, tanto no Brasil como no exílio, que continuaria
aquela luta nas ruas do País. Uma luta que, como já
mencionamos, só foi finalmente vitoriosa porque lutadores como o Deputado Nilmário Miranda, assim
como milhares e milhares de brasileiros, não arriaram
a bandeira.
Sr. Presidente, ao repassar as páginas dos velhos jornais para relembrar a época das lutas pela
anistia, encontramos imagens interessantíssimas,
que marcaram o início das nossas atividades como
sindicalistas e contribuíram para a nossa formação
política. Aquela era a época das grandes greves dos
metalúrgicos do ABC, das reuniões em que se discutia o fim do bipartidarismo imposto e a criação de novos partidos, a época das grandes discussões sobre
a grande crise econômica que assolou o País após o
final do "milagre econômico".
Concedo aparte à nossa Deputada Iara Bernardi.
A Sra. Iara Bernardi - Deputado Pedro Celso,
Deputado Sérgio Novais, autor da proposta de realização desta sessão solene, demais entidades, participei do Comitê Brasileiro pela Anistia, em minha cidade, um dos mais atuantes e, para mim, uma escola
de política. Considero-o um dos mais importantes movimentos políticos. do Brasil, porque abriu espaço
para os demais movimentos pela democracia, como a
luta pelas liberdades democráticas, o surgimento de
novos partidos, a luta pelas eleições diretas, em que
toda a sociedade brasileira se envolveu. Mas agora,
ao comemorarmos os 21 anos da Lei da Anistia, temos muito o que cobrar. Tenho em mão um manifesto
que cobra do Presidente da República - uma das aspirações maiores do movimento agora - a assinatura
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da medida provisória que visa restabelecer direitos
assegurados pela Constituição Federal de 1988. De
fato, a Lei da Anistia assegurando tudo aquilo a que
os anistiados têm direito. Leio um parágrafo do manifesto: "A assinatura da medida provisória é necessária e urgente, porque, mesmo que a pessoa vítima do
arbítrio do período ditatorial obtenha a anistia, fica impedida de obter a reparação material, uma vez que
desde maio de 1999 a aposentadoria excepcional
não é mais concedida". Então, temos uma reparação
muito séria a fazer. Anistia não é esquecimento, não
significa deixar passar simplesmente porque as pessoas foram anistiadas e voltaram ao Brasil e porque o
regime e as liberdades democráticas foram restabelecidos. Temos de reparar tudo o que houve, se é possível reparar tortura e morte e o que mais aconteceu
neste Brasil em termos de arbítrio e de falta de Iiberdade. Estamos aqui tornando público pedido ao Presidente da República no sentido de que assine a medida provisória que faz com que de fato sejam reparados - na medida do possível e na forma de indenizações e de aposentadorias especiais - todos os que
puderam gozar da Lei da Anistia sem que, contudo,
tenham sido indenizados pelos danos sofridos. Eis a
cobrança pública que aqui fazemos ao Presidente
Fernando Henrique Cardoso: a assinatura imediata
da medida provisória que restabelece os direitos de
todos os cidadãos que sofreram os arbítrios da ditadu~ e que, mais do qu~ i~so, precisam de uma re~raçao do Governo braSileiro. E dever moral do Presldente Fernando Henrique assinar imediatamente
essa medida provisória. (Palmas.)
O SR. PEDRO CELSO - Agradeço à nobre
Deputada Iara Bernardi o aparte.
Ouço com prazer, o nobre Parlamentar Waldir
Pires.
'
O Sr. Waldir Pires _ Obrigado, Deputado Pedro
Celso. Gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente,
Deputado Sérgio Novais, pela iniciativa desta sessão,
bem como os representantes das entidades e dos
movimentos sociais ligados à anistia. Cumprimento,
ainda, o caro colega que da tribuna fala em nome de
meu partido. Uma comemoração como esta significa
restaurar a idéia histórica de que a anistia foi o grande
movimento de todo o povo brasileiro, absolutamente
inconformado e sob o impulso de anistia ampla, geral
e irrestrita. Até hoje essa inspiração não foi conquistada não foi realizado esse propósito da Nação, que se
~bilizou para a derrubada da ditadura militar, da
opressão, da supressão dos direitos individuais e das
garantias sociais dos cidadãos. E ainda queremos
uma compreensão restauradora de direitos e de Iiber-
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dades - todas essas aspirações permanecem de pé
-, para que tenhamos na realidade uma anistia ampia, geral e irrestrita. Também em uma hora difícil, tri~te, da vida nacional, de aprofundamento do apartheId brasileiro, das desigualdades sociais cruéis, devemos dizer a toda essa gente que está no poder que na
realidade a grande luta do povo brasileiro para restaurar a democracia é o regime que não significa simplesmente fazer eleições. As eleições podem ser uma
farsa das oligarquias, uma farsa de opressão econOmica e corrupção todas as vezes em que as instituiçôes democráticas não signifiquem a grande proteção social do povo, o bem-estar, a supressão das desigualdades perversas. Conseqüentemente, é um
país, uma nação que organizou e insiste em organizar
uma sociedade democrática, com um Estado democrático, buscando o bem comum e o bem-estar. Muito
obrigado. (Palmas.)
O SR. PEDRO CELSO - Muito obrigado, Deputado Waldir Pires, pela colaboração e pelo exemplo
que V. Ex- é para todos nós.
É certo, Sr. Presidente, que o Brasil avançou no
caminho da democracia. Mas essa democracia é restrita e parcial, como foi restrita e parcial a Lei da Anistia que relembramos no dia de hoje. O fato é que, enquanto não houver uma verdadeira reforma agrária
neste País, enquanto a economia nacional não estiver a serviço das grandes massas do povo brasileirocom emprego, salário e oportunidades para todos-, a
memória daqueles que tombaram mortos ou foram
"desaparecidos", que ocuparam os cárceres da ditadura militar, que foram obrigados a se refugiar no exíIio, continuará a incomodar a nossa consciência como
um acicate. E a nossa obrigação será continuar esse
trabalho, ainda incompleto.
Por isso é que, ao terminar este pronunciamento, emocionado com,o exemplo daqueles que luta~m,
foram presos, se eXilaram ,ou mor~eram pel? Brasl~ e
~Io ~etor~o da dem?cracla repetlm~s ~~UI o refrao
hIstóriCO: A lut~ continua, companheiros.
Muito obngado. (Palmas.) .
.
O SR. PRESIDENTE (SérgiO NovaiS) - Ag.ra~ecemos ao Deputado Pedro Celso, do PT do Dlst"!o
Federal, e passamos a palavra ao Deputado Eunrclo
Oliveira, do PMDB do Ceará. (Palmas.)
O SR. EUNrCIO OLIVEIRA (BlocoIPMDB - CE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI"""
e Srs. Deputados, este momento solene, antes de ser
de festa e comemoração, há de ser, em primeiro lugar, motivo de circunspecção.
São decorridos exatos 21 anos desde aquele
dia 22 de agosto de 1979, quando o Congresso Naci-
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onal, em sessão memorável, aprovou o Substitutivo
Ernâni Satyro, que se transformaria na Lei nº 6.683, a
histórica Lei da Anistia.
Carregada de simbologia, a memória daquela
cata deve permanecer gravada na alma da Nação
brasileira, a fim de que as gerações novas e velhas
experimentem o misto de agonia e arrebatamento
dos que se entregaram à luta até a vitória final corporificada na anistia.
O Brasil é hoje outro País, redemocratizado, esperançoso e livre. Alguns dos que viveram naquela
quadra já se foram. Temos, porém, Sr. Presidente, o
testemunho da História. O interregno entre a resistência e o seu desfecho foi sumamente difícil. E, decorridos tantos anos, a fúria do regime continua não merecendo qualquer leniência das pessoas de bem, nem
mesmo em face da variável temporal.
O arbítrio, que durante o período de chumbo suprimiu direitos universais tais como a liberdade, a democracia e até mesmo a vida, jamais admitiu a dialética.
Os ditadores não se satisfaziam em reprimir
tão-somente. Precisavam brutalizar. A vontade do
povo era sufocada por uma minoria que agia, combatia e julgava em seu nome. Propalavam os próceres
do regime um arranco desenvolvimentista, quando a
época era de obscurantismo não só político, mas tecnológico, artístico e cultural. Ademais, o suposto desenvolvimento tinha a nódoa da tortura, o deslustre
da perseguição, a pecha da vergonha perante o mundo livre. Vivia-se, então, sob a égide da insânia, do
medo, da violência, da ameaça, da delação, da injustiça, da humilhação.
Pois bem, Sr. Presidente, arrostando todas as
tragédias e vencendo todas as dificuldades, as forças
progressistas da Nação, entre as quais, desde a primeira hora, se alinhou o PMDB e, antes dele, o velho
MDB, as forças progressistas, como dizia, reunindo
trabalhadores, donas de casa, estudantes, políticos e
o povo em geral, começaram a mudar o Brasil. De início, usando das estratégias que as circunstâncias
permitiam; depois, mais ostensivamente, indo às universidades, às fábricas, aos meios de comunicação e,
por último, ganhando as ruas, para arrebatar grandes
multidões. Era a sociedade brasileira que se m~biliza
va.
A edição da Lei da Anistia veio por coroar essa
mobilização. Vitória do cidadão comum, ela não resultou, como se pretendeu à época, de outorga ou concessão de quem quer que seja. Tinha início a descompressão política, isso sim, graças, principalmente, à pressão popular, a partir da qual muitos se deixa-
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ram tomar de empolgação genuína, e outros - aqueles que detinham o poder pela força - acabaram sendo levados a contragosto, no aluvião das massas.
É, pois, com reverência que nos colocamos diante dos que, com dignidade, patriotismo e bravura,
valendo-se na maioria das vezes de meios modestos,
tomaram parte dessa guerra intramuros, colocando
sua capacidade individual a serviço do fim coletivo.
Estejam agora onde estiverem, possam chegar até
eles, nobres colegas, os nossos encômios.
Orgulhosamente, o PMDB contabiliza em sua
trajetória, desde a gênese, a presença constante em
todas as ocasiões em que se fizeram necessários o
protesto, a colocação da verdade, o desfazimento da
insídia. E assim foi também durante o movimento
pró-a,nistia. O partido combateu com bravura a repressão e jamais se mancomunou ou contemporizou
com ela. Da experiência ao mesmo tempo amarga e
rica extrai até hoje as suas ilições.
Se é verdadeiro que subsiste o travo indelével
do sacrifício, permanece também a veemência de
uma certeza, a apontar o caminho inafastável do bom
convívio, da tolerância, da sensatez, da moderação.
Está claro para todos os que viveram os duros anos
da ditadura que a alma nacional não quer, não merece, não suporta mais nada que remeta àqueles idos
de desordenamento político-institucional. Desse
modo, Sr. Presidente, os opostos devem-se dar as
mãos em torno do Brasil desenvolvido, unido e justo,
capaz de acolher de seus filhos quaisquer tendências
e sonhos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, como
Deputado e em nome do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, na comemoração deste aniversário da anistia.
Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Novais) - Em função de uma limitação regimental, a Deputada Iara
Bernardi e eu faremos a leitura de dois documentos
que seriam lidos por representantes da Anistia:
Airtda a Verdade sobre a Situação dos
Anistiados.
Os anistiados políticos de todo o Bra'sil, reunidos ao ensejo da passagem dos
vinte e um anos da Anistia Política, vêm,
'mais uma vez, dar conhecimento a todo o
'povo b~rasileiro da verdadeira situação em
que se encontram atualmente.
Cumpre-nos dar à Nação os esclarecimentos sobre a evolução da implementação
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do instituto da anistia desde a sanção da Lei
nll 6.683179 até os dias atuais.
I) Promulgada em agosto de 1979 a
anistia, apesar de não ter sido ampla, geral
e irrestrita, em face das resistências dos setores mais agressivos da ditadura, há que
se reconhecer que foram decisivos para sua
implementação os pareceres exarados pelo
eminente jurista Clovis Ramalhete, na época Consultor-Geral da República, que foram
aprovados pelo Presidente João Baptista Figueiredo e ajudaram na superação dos obstéculos para sua ampliação.
11) A Emenda Constitucional nll 26, de
27 de novembro de 1985, que convocou a
Assembléia Nacional Constituinte, ampliou
os limites dessa anistia, assegurando aos
anistiados as promoções aos cargos e postos a que teriam direito se estivessem em
serviço ativo.
111) Os constituintes de 1988, entre os
quais estavam não só o atual Presidente da
República como ilustres Deputados Federais e Senadores da República com mandato
no atual Congresso Nacional, ampliaram
mais ainda a Anistia, quando da elaboração
e aprovação do art. 811 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.
Esse dispositivo constitucional tornau-se cláusula pétrea da Constituição ao
estabelecer direitos individualmente garantidos, principalmente a garantia aos anistiados da paridade co"} os seus paradigmas
que permaneceram na atividade.
O Governo, por sua vez, ao regulamentar a lei dos benefícios da Previdência
Social, Lei nll 8.213/91, de 24 de julho de
1991, por meio do Decreto nll 611, de 21 de
julho de 1992, consolidou, ainda que com
algumas imperfeições, a legislação que garantia direitos aos anistiados e seus dependentes sucessores.
O Presidente Itamar Franco sancionou
ainda a Lei nll 8.632, de 4 de março de
1993, anistiando, especificamente, dirigentes sindicais.
IV) Mas, a partir de 1995, já no Governo do Presidente Femando Henrique Cardoso, que também é anistiado, os anistiados
começaram a não só ter ameaçados, mas
suprimidos os seus direitos. Vejamos:
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111) Segundo dados oficiais, existem
mais de mil pedidos de anistiados dos diversos setores, com predominância no setor
privado, para reconhecimento da condição
de anistiado, para a obtenção do benefício
excepcional de caráter indenizatório a cargo
da União.
São anistiados que sofreram anos de
prisão, torturas inomináveis, perseguições
sistemáticas, inclusive demissão de seus
empregos, muitos já velhos e doentes, que
estão com seus requerimentos engavetados
nos diversos Ministérios, já que, por dispositivo governamental, foram redistribuídos inclusive para órgãos que não dispõem sequer de Comissões de Anistia para examiná-Ios.
22 ) Ainda com relação aos anistiados
celetistas, o atual Governo lançou mão de
sucessivos decretos para regulamentação
dos benefícios da Previdência Social: Decreto n1l 2.172, de 5 de março de 1997, que
fez substanciais modificações na Seção VIII
da Aposentadoria Excepcional de Anistiado,
e Decreto nll 3.048, de 6 de maio de 1999,
que acabou por extinguir não só a referida
Seção como o próprio benefrcio de caráter
indenizatório, intitulado pelo INSS de Aposentadoria Excepcional por Anistia.
Ambas as alterações constituem uma
violação flagrante ao art. 811 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Federal, além de contrariar várias decisões dos tribunais superiores.
32 ) Como se não bastasse essa violência contra a Constituição e os anistiados, o
Ministério da Previdência determinou a revisão das aposentadorias dos anistiados por
meio de uma sucessão de ordens de serviços e outros documentos internos. Com isso
centenas de anistiados sofreram uma redução nominal das suas pensões indenizatórias, o que afronta claramente o inciso VI, do
art. 7ll, da Constituição Federal, conforme
jurisprudência já estabelecida pelo Supremo
Tribunal Federal, que declarou inconstitucional a redução do valor nominal dos salários.
411) É objetivo dos burocratas do Gavemo, encastelados no Ministério da PrevidênciallNSS, liquidar com a AlJistia, após 21
anos de promulgada e consagrada nas sucessivas leis (Lei n1l 6.683179, EC n51 26185 e
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art.
do ADCT}, para incluir os anistiados
políticos na regra geral da Previdência SociaI.
V) Em 18 de agosto de 1999, quando
das comemorações dos 20 anos da Anistia,
o Exmo Sr. Presidente da República, atendendo a pedido de ilustre Deputado Federal
pe,'o Amazonas, o Deputjido Arthur Virgílio,
concedeu audiência às entidades dos anistiados, frutificando desse memorável encontro a criação, com S. E~, de uma comissão
no Ministério da Justiça. Essa comissão, formada por renomados juristas, cumprindo a
sua missão, elaborou proposta de medida
provisólfia que foi entregue ao então Ministro
José Carlos Dias.
Tal proposta, entretanto, encontra-se
paralisada no Ministério da Defesa, encaminhada que foi pelo atual Ministro da Justiça
para fins de conhecimento, vez que envolve
também os militares. Desde abril passado,
portanto há quatro meses, permanece sem
qualquer solução em face do aparente impasse no que se refere à situação dos referidos militares.
E, enquanto o assunto não encontra
solução, a Previdência Social vem agindo
implacavelmente contra os anistiados elou
seus dependentes pensionistas, reduzindo
os respectivos ganhos mensais em até 50%
(cinqüenta por cento).
VI) Diante desses fatos, nossa reivindicação restringe-se a apenas uma: a imediata assinatura e edição, pelo Exmo Sr. Presidente da República, da medida provisória
proposta pela Comissão criada pelo decreto
de 17 de setembro de 1999, que regulamenta o processo da Anistia.
Por princípio de justiça e respeito à
cidadania, esperamos que a Câmara de
Deputados e o Senado Federal, os Líderes
dos partidos da base governista e os líderes dos partidos de oposição se integrem
em luta cívica na persecução da medida
provisória, para o restabe,lecimento dos
mais legítimos direitos dos anistiados.
Brasília, 21 Anos da Anistia, 22 de agosto de
2000.
Essa nota foi subscrita por diversas entidades,
como ABAP - Associação Brasileira de Anistiados
PoJrticos; ABRASPET - Associação Brasileira dos
Anistiados Políticos do Sistema PETROBRAS e de-
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mais empresas estatais; ASTAPElRJ - Associação
dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e
Anistiados da PETROBRAS do Rio de Janeiro',
CONAPE - Associação dos Anistiados da
PETROBRAS; AMPLA - Associação de Defesa dos
Direitos e pró-Anistia Ampla; MEPP-RS - Movimento
dos ex-Presos Políticos; AMA - Associação dos Metalúrgicos Anistiados-.do Aàc; UMNA - Unidade de
Mobilização Nacional pela Anistia; ADNAM;
AMPRA-RJ; ASCIMAR - Associação dos Civis e Militares da Reserva; CENBA-SP; FENTECT-BR; CGA Comitê Gaúcho pela Anistia; Sindicato dos Metalúrgicos da Baixada Santista; Associação 64/68, Ceará;
Metalúrgicos Anistiados de São José dos Campos e
da EMBRAER; União dos Aposentados em Transportes Coletivos e Cargas, São Paulo; Associação dos
Beneficiários e Pensionistas de Guarapari, Espírito
Santo; Sindicato dos Bancários de Pernambuco; Sindicato dos Rodoviários do Rio de Janeiro; APAP Associação Pernambucana de Anistiados Políticos;
SINDIPA - Metalúrgicos Anistiados da USIMINAS;
Anistiados do Banco do Nordeste, Ceará; Anistiados
do Banco do Brasil da Paraíba, de São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Sul; ACPPA - Associação
Catarinense de ex-Presos Políticos e Anistiados; Grupo Tortura Nunca Mais. (Palmas.)
A SRA. IARA BERNARDI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Novais) - Tem V.
Exª a palavra.
A SRA. IARA BERNARDI (PT - SP. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, quero destacar aqui, da mesma forma que V. Ex!!, ao ler o manifesto, o boletim do Grupo Tortura Nunca Mais, que
também cobra a assinatura da medida provisória.
No ano passado, todas essas entidades estiveram em audiência com o Presidente da República,
que estabeleceu um prazo de 60 dias para a Comissão estudar e redigir a medida provisória. Já se passou um ano. Agora, queremos passar ao Líder do Governo, Deputado Arthur Virgílio, a incumbência de solicitar, como é desejo das entidades, nova audiência
com o Presidente da República e a imediata assinatura da medida provisória que vai restabelecer todos os
direitos , dos companheiros que foram torturados.
O Deputado Arthur Virgílio vai falar agora como
Líder do Governo, e com certeza vai pronunciar-se a
respeito dessa questão. Então, solicitamos a S. E~
uma audiência com o Sr. Presidente da República
para tratarmos exatamente dessa medida provisória.

.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Novais) - Muito
obrigado, Deputada Iara Bernardi.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Novais) - Concedo a palavra ao Deputado Arthur Virgílio, pela Liderança do PSDB. (Palmas.)
O SR. ARTHUR VIRGfLlO (Bloco/PSDB - AM.)
- Sr. Presidente, Sr- e Srs. Deputados, senhoras e
senhores anistiados que lutam pela ampliação e, portanto, pela anistia mais completa que se possa supor
neste País; senhoras e senhores convidados, é com
imensa honra que aceito a incumbência que me é
passada pelo meu partido, o PSDB, de participar desta sessão solene em comemoração do 21 Q aniversário da Lei da Anistia, aquela de 1979.
Se fosse buscar uma declaração ao meu ver
mesquinha e infeliz sobre o instituto da anistia, pegaria a de Ambrosie Pieerce quando diz: "anistia é a
concessão que o poder faz a infratores que não valeria a pena manter punidos". Talvez ele achasse muito
caro manter punidos os infratores. Prefiro a conceituação de Rui Barbosa, que é extensa, mas se resume
em uma frase muito simples: "anistia é a concessão
da vitória à paz".
Isso se enquadra no espírito daquela anistia
p"0posta por Juscelino Kubitschek no episódio de
Aragarças e Jacareacanga, mas não se enquadraria,
talvez, no episódio seguinte, naquele que derivou do
regime autoritário instalado no Brasil em 1964.
Se é verdade que Juscelino Kubitschek, com
todo o controle sobre o País, teve a magnanimidade
de debelar aquele foco de insurreição, teve a magnanimidade de propor a pacificação nacional pela
não-punição dos rebeldes, não é verdade que tenha
havido magnanimidade do poder autoritário quando
se chegou à primeira vitória da Lei de Anistia em
1979. Aquela foi uma anistia conquistada, foi uma
anistia imposta ao poder autoritário, que começou a
perder forças precisamente pelo clamor que em torno
da anistia se levantava de país a país e de norte a sul
do Brasil.
A anistia começou a ser exigida, de maneira imperceptível, em 1964, com os primeiros punidos. No
momento em que houve o primeiro punido arbitrariamente, começou a haver uma primeira demanda por
anistia. Eu poderia sintetizar isso no primeiro artigo
que o jornalista Carlos Heitor Cony publicou no Jornal
'Correio da Manhã; eu poderia sintetizar isso na resistência que o próprio Jornal Correio da Manhã impôs ao golpe militar; poderia sintetizar isso na tentativa que, cada um à sua moda, todos os que não concordavam com a ditadura implantada no País fizeram
para restabelecer a democracia, uns por via da força
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armada, outros por via da tentativa da organização
popular, outros ainda por via do combate travado aqui
dentro, neste mesmo Parlamento; todavia, todos os
que não concordavam com a idéia de que o Brasil devesse viver e sucumbir sob a ditadura de alguma form~ d~ram a ~u~ contrib~ição para que se construísse
a Idéia da amstla, a partir de 1975.
Nesse contexto, lembro Terezinha Zerbini, esposa de um chefe militar cassado, ela que, a partir de
1975, fundou o Comitê Brasileiro pela Anistia e espaIhou pelo País inteiro subcomitês que galvanizaram o
sentimento da Nação.
Estamos diante de um tema em que não se trata
de ser revanchista (eu não o sou), não se trata de
querer manter feridas abertas (eu não as quero abertas). E tenho a mais clara definição de que o País escolheu definitivamente o rumo da democracia. Quando saúdo o retorno ao Congresso dessa figura excepcional de Parlamentar que é o Deputado Aldo Arantes, ponho-me a pensar que hoje graças à democracia é que eu passo pelo desagradável momento de divergir de S. ExA nas questões de fundo econômico e
político aqui dentro do Congresso. Entretanto, é graças à democracia que o Deputado Aldo Arantes e eu
passamos a ter o direito de cada um poder seguir a
própria vertente.
Antes éramos obrigados todos a ficar na mesma trincheira. Antes éramos obrigados todos a ter
uma só idéia básica, a de reconquistar a liberdade e
restaurar o Estado de Direito. Isso impedia o próprio
desenvolvimento da política brasileira, impedia o
próprio conhecimento, Sras. e Srs. Deputados, da
perspectiva de cada um de exercitar, executar, construir, delinear o seu projeto de País, porque o projeto
de País era um só.
O País parara. E havia os que achavam que a ditadura era o regime que deveria orientar a vida e a
História brasileira, e os que achavam que não, que a
democracia deveria voltar a reinar, para que as divergências se dessem no limite em que se dão, acirradas, bonitas, dentro de um Congresso que representa
de maneira muito clara a democracia brasileira que se
consolida e amadurece.
Sr. Presidente, senhoras e senhores convidados, senhoras e senhores homenageados, quero fazer aqui menção à solicitação que me foi feita pela
brava Deputada Iara Bernardi, que com muita honradez e firmeza exercita seu mandato representando o
povo do Paraná. Registro que foi um momento grato
aquele, exatamente há um ano, quando, por feliz provocação do Deputado Jaques Wagner, da Bahia,
agendamos uma reunião com o Sr. Presidente da Re-
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pública e, a partir daí, surgiu uma Comissão para examinar os casos da anistia que se propunha estender.
Tal Comissão já rendeu seus frutos, e agora, pelo que
me informo, está, na questão da Marinha, a depender
de uma medida provisória que estaria em vias de sair.
Concedo um aparte à Deputada Iara Ber~ardi,
que certamente prestará os esclarecimentos que ainda me faltam.
A Sra. Iara Bernardi - De acordo com as entidades presentes aqui, a medida provisória está pronta. Depende de uma decisão do Presidente da República e do Ministro da Justiça. Por isso fizemos o pedido publicamente a V. Exª, esperando que possa intermediar novamente uma audiência com o Presidente,
a fim de que essas entidades possam novamente manifestar-se e cobrar a assinatura dessa medida provisória, até porque estamos chegando ao dia 28, ao
aniversário dos 21 anos da Lei de Anistia, e acho que
essa reparação é mais do que justa. E, segundo a
nossa Constituição de 1988, essa reparação deve ser
feita. Pela lei, podemos reparar tudo que aconteceu.
Então, estamos reiterando aqui o pedido de uma nova
audiência com o Presidente da República. Simbolicamente, essa medida provisória até poderia ser assinada na segunda-feira, dia 28. (Palmas.)
O SR. ARTHUR VIRG[L10 - Pois não, Deputada. Inclusive farei a consulta a ao Sr. Presidente da
República ainda hoje mesmo. Vou informar-me de
maneira bem precisa sobre a medida provisória, porque vou lutar com muito empenho para que ela saia.
A Sra. Iara Bernardi - Ela está pronta Deputa,
do.
O SR. ARTHUR VIRG[L10 - Está pronta. Fico
feliz com isso. Farei a consulta ao Sr. Presidente daqui
a pouco, tão logo acabe esta sessão.
Quero desculpar-me, porque, talvez na emoção
da fala sobre a anistia, eu disse que V. Exll representa
o Paraná, mas sei que é de São Paulo.
A Sra. Iara Bernardi - Do PT de São Paulo.
O SR. ARTHUR VIRG[L10 - Mas V. ExlI representaria bem qualquer Estado. É uma pena que não
seja do Amazonas. (Palmas.)
A Sra. Iara Bernardi - Muito obrigada.
O SR. ARTHUR VIRGfLlO - Sr. Presidente,
para encerrar, digo que mais uma vez aceito a incumbência de intermediar o diálogo entre o Governo
Federal e os anistiados. (Palmas.)
Não quero encerrar, Sr. Presidente, sem antes
registrar também a presença - e por coincidência ao
lado do Deputado Aldo Arantes neste plenário - do
Deputado Daltro Jacques D'ornel/as (palmas), que
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cumpriu, durante o período em que foi Parlamentar,
um mandato de raro brilho, de rara coragem cívica. E
testemunhamos, o Deputado Aldo Arantes e eu, durante um período que estava cercado por forças obscuras (e mais obscuras do que aquelas era difícil de
se achar em qualquer quadrante), S. Ex!! demonstrar
até vigor físico na defesa do direito deste Congresso à
autonomia. Se já merecia a admiração de todos, devo
dizer que naquele dia o Deputado Daltro Jacques
D'ornellas se agigantou, porque houve necessidade
de S. ExA demonstrar fisicamente que defendia as
suas idéias, quando quiseram impedi-lo de entrar
neste Congresso Nacional, que à época já funcionava
com algumas prerrogativas.
E ao Deputado Daltro Jacques D'ornellas, que
foi sempre fiel aos seus princípios - Deputado que
também dos meus princípios se desgarrou, e eu dos
deles desgarrei-me -, quero dizer que este é o momento, dirigindo-me a pessoas que pensam como eu
e também àquelas que não pensam com eu, de ressaltar que o grande patrimônio que conseguimos conquistar (e a anistia é o símbolo deste patrimônio) foi o
fato de que ganhamos, impusemos e conquistamos o
direito de podermos agora divergir livremente um do
outro, porque o Brasil é hoje uma grande democracia
de massas.
E mais ainda, para quem tiver qualquer sombra
de dúvida: o Brasil tem uma inarredável vocação para
c~nsolidar uma democracia que, essa sim, haverá de,
com o tempo, conseguir garantir para o seu povo todas as conquistas sociais que só uma democracia
pode dar a um povo que jamais abriu nem abrirá mão
-do seu sonho Iibertário. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Novais) - Agradecemos as palavras ao Deputado Arthur Virgílio.
Passamos a palavra ao Deputado José Antonio
Almeida, pelo Partido Socialista Brasileiro, membro
da Ordem dos Advogados do Brasil, que muito bem
representa aqui o Estado do Maranhão. (Palmas.)
O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB-MA. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Sr.
Presidente, Deputado Sérgio Novais, a quem cumprimento pela autoria do requerimento de realização
desta sessão solene.
S"- e Srs. Deputados, ilustres convidados, em
sessão solene em comemoração dos 20 anos da lei
da Anistia, no ano passado, tive oportunidade de dizer, quando também representei a bancada do Partido Socialista Brasileiro, que a lei então aprovada era
. muito inferior à proposta apresentada pela Oposição,
que, derrotada por exígua margem - 206 a 201 votos
-, previa um texto legal na linha da anistia ampla, ge-
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ral e irrestrita que a população brasileira reivindicava
nas ruas e nas praças de todo o País, em milhares de
manifestações conduzidas pelos Comitês Brasileiros
pela Anistia espalhados por todos os Estados, pela
OAB, pela ABI, pela CNBB e por muitos outros movimentos, como os das comissões de fábricas, dos sindicatos, dos artistas e dos intelectuais.
Disse eu, na ocasião, há exatamente um ano:
"Por 206 a 201 votos uma maioria parlamentar envergonhada, cumprindo as determinações do dono do
poder, coloca uma pedra no caminho da ruptura democrática sonhada pelo nosso povo e impõe uma
transição conservadora, autoritária, que ficou conhecida pela linguagem oficial da época como uma abertura lenta, segura e gradual".
Mas a Nação brasileira, mesmo sofrendo tamanha derrota, logo percebeu, como o poeta Aldir Blanc,
que "uma dor assim pungente não há de ser inutilmente". O reaparecer dos clandestinos, o libertar dos
presos, o retomar dos exilados transformaram em
canto livre os choros das "Marias e Clarices no solo
do Brasil".
Luiz Carlos Prestes, Miguel Arraes, João Amazonas, Leonel Brizola, Betinho, Almino Affonso, Haroldo Lima, Gabeira, José Genoíno, José Dirceu,
meus conterrâneos Manoel da Conceição e Neiva
Moreira, tantos e tantos outros, um pouco por toda
parte, o reencontro, o recomeço, a reconstrução democrática. Valerá a pena a luta das mulheres como
Terezinha Zerbini, lramaia Benjamin, Maria Aragão,
Cristina Tavares, Maria Cristina e muitas outras.
Prossigo agora, Sr. Presidente: se a lei era impura, como disse Raymundo Faoro, e por isso mesmo,
como lembrou - que saudade! - Barbosa Lima Sobrinho, consagrava uma anistia casuística que não conseguiria acabar de todo com os pleitos que a reivindicam, e o momento de hoje é uma prova disso, é verdade que a volta dos exilados e os movimentos que
se seguiram tornaram-na maior do que era e fizeram
com que se renovasse em todos nós a esperança de
dias melhores.
"Mas o que significou para todos nós, brasileiros, a anistia?", perguntava eu há exatamente um
ano.
Peço vênia para ler novamente parte do meu
discurso do ano passado:
Aspirávamos à liberdade e sem dúvida
a conquistamos. Fizemos as Diretas Já e
elaboramos uma nova Constituição, a Carta
de 1988, que preza acima de tudo o cida-

dão.
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O novo Brasil surgido com a anistia
não é ainda o Brasil que desejávamos. Ao
cabo do século, muito longe disso, ainda
hoje as elites continuam a dominar e subjugar, havendo nos tornado joguetesc:1o-FMttJ
afins. As desigualdades não se resolveram,
senão foram agravadas. A reforma agrária
jamais saiu do papel, limitando-se a políticaS paliativas claramente insuficientes e
cada vez mais sem consistência. A agricultura, que pode ser a redenção nacional, é
relegada a segundo plano e asfixiada pela
política suicida de juros altos.
Ainda se morre de fome Brasil afora. O
Norte e o Nordeste padecem dos males terríveis das desigualdades regionais. Seguimos exibindo índices vergonhosos de miséria. Muitos carecem de emprego, de assistência e, pior que tudo, de cidadania.
Por último, o Presidente da República,
livre de pudores e pruridos, trai o próprio
passado, esquece das agruras do exflio, dá
as costas ao discurso nacionalista que um
dia o credenciou junto às esquerdas brasileiras. Vacilante e tíbio, curva-se ao capital intemacional.
Diante disso, Sr. Presidente, srS8 e
Srs. Deputados, eu gostaria de fazer desta
data festiva, dos 20 anos da Anistia, também um momento de reflexão.
As crises, os sofrimentos, as dificuldades, os temores, a luta pela construção de
uma Nação melhor, mais justa e feliz é uma
luta inconclusa. Às vésperas dos 500 anos,
o País continua por ser descoberto, redescoberto, construído e reconstruído. Essa é
uma tarefa de todos nós.
O quadro, Sr. Presidente, não mudou. Pelo contrário, o fiasco da comemoração dos 500 anos, com a
violação dos direitos das minorias, como os índios e
os sem-terra, tudo está a demonstrar que preclsamos, e muito, mobilizar novamente a sociedade bra$ileira em prol de uma verdadeira mudança nesse quedro, uma verdadeira mudança em nossa história. ,
Espero que esta sessão - e agora utilizo a expressão do meu cpmpanheiro do PSB e autor da feliz
proposta de convocação desta sessão solene - seja_o
marco dessa mobiHzaçâo.e que de imediato poss.amos fuer comq.4e a ani~ialealmente alcance aql#lles todos os que foram pera~guidos, torn~ndo-se ampla, gDral e irrestrita, como 'sempre q~is a sociedade
brasileira.
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, Espero .que ~ orador que me antecedeu tenha
êXito na providência que se comprometeu a tomar.
Depois de alcançado esse desiderato, que sirva
a comemoração da anistia' para fazer desta luta um
movimento pela mudança deste lastimável quadro
que vivemos hoje, e que doravante o Brasil possa viver uma verdadeira democracia, que se traduza não
apenas na enumeração formal de direitos, mas no
real e efetivo respeito aos mais elementares direitos
de cidadania da grande massa dos excluídos.
Muito obrigado. (Palmas.)
SR. PRESIDENTE (Sé 'N
') _ C
om a
rglo o~als
palavra ~ nobre Deputa,do Paes landim, que falará
pelo Partido da Frente LiberaI.
,O SR. PAES LANDIM (PFL - PI.) - Sr. Presidente, minhas se~horas e meus senhores, caros colegas,
é um marco Importante a comemoração que ora se
promove nesta Casa, pelo transcurso do~ 21 anos da
promulgação da Lei da Anistia polftica.
Após duas décadas, nem sempre é fácil nos
aperçebermos das dificuldades para a elaboração
aceit~ção e aprovação desse ambicioso projeto d~
pacifipação nacional que o País deve, em grande parte, à Qbstinação, à paciência e à habilidade poJrtica do
então Senador Petrônio Portella. Na qualidade de Ministro da Justiça, S. ExI teve que vencer as resistências não só dos dirigentes do País, mas também a desconfiança dos líderes políticos oposicionistas, precavidos em face sobretudo dos acontecimentos que lavaram, no ano anterior, à edição do famoso Pacote de
Abril.

o
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Ainda Presidente do Senado, no dia seguinte à
reabertura do Congresso, logo depois do Pacote de
Abril, que muitos julgavam ter colocado um ponto final
na missão a que vinha se dedicando, com o conhecimento e aprovação do Presidente Ernesto Geisel,
ante a incredulidade geral, ele retomou, com o entusiasmo de sempre, a peregrinação que já se tornara conhecida como a "missãe Portela". Modesta e pacientemente, procurou a todos que podiam compreender
a grandeza do gesto a que se entregara de corpo,
alma e coração. E aos interlocutores que lhe indaga~am se a abertura incluiria o fim dos atos institucionaIS, costumava assegurar que sua intenção era conseguir muito mais do que isso, embora não pudesse revelar sua secreta ambição que se materializaria um
ano depois. Foi já como Ministro da Justiça do Governo Figueiredo, que conhecia e respaldava sua atuação, ciente das condições em que seu pai foi beneficiário da anistia, já no Governo Dutra, depois de ter
padecido a prisão e o exílio, que logrou obter uma
anistia mais ampla, mais geral e mais irrestrita do que
aquela advogada por ilustres e eminentes líderes parti~ários da oposição que julgavam prematura a volta e
a Incorpo~ção à plenitude da vida polftica, inclusive
como ca~~ldatos, das grandes figuras de alguns exila~os POhtICOS, como era o caso de Prestes, Arraes e
Bnzola. É bem verdade que teve que conceder aos Ifderes militares a exclusão dos já condenados por crimes de sangue, o que o constrangeu, embora estive~se em paz ?0"!1 ,sua consciência por ter logrado
mais ~o que sena hClto esperar, quando tantas cicatrizes ainda estavam abertas de lado a lado. Ressal-

O historiador José Honório Rodrigues que parte-se a propósito que mesmo a estes, que somavam
ticipou dos esforços de Petrônio no cam~ cultural
~Ig~ns poucos apenados, chegou a anistia de forma
D r
.
rtâ' d C
'Indireta.
para most rar ao ra S a Impo nCla o ongresso e a
. . .
relevância do Legislativo para-a democracia brasileiPortud~ IS,SO, Sr. PreSidente, é precIso re~onhera, escreveu, alguns anos depois, que ele era um dos
cer ~ue .a a.n1stl~, ~ompl~mentada a revogaçao dos
polfticos brasileiros com maior acuidade e visão histó~tos ~n~tltuclonals, Já n~ fim .do ~overno Geisel, o que
rica que ele conhecera. Com efeito, aos que tiveram o
InclUl~ ~ volta do plunpartldansmo ao País, logrou
prazer de desfrutar de sua companhia e de conviver
m~ten8:hzar~duas grandes conquistas. Abriu caminh?
com ele, PetrOnio sempre repetia que o marco inicial
à Indenlzaçao consum~da no atual Governo do PresIda reconciliação, tal como ocorrera sempre nos modente F~rnando Henr~9ue Cardoso, co~o for.~a de
mentos de dissidência das lideranças polrticas do
repar~9ao m?ral às vltl~as d~ repre~sao pohtlca, e
País, seria a anistia, uma constante em nosso procespermltl~ ~ remcorporaçao à Vida polftl~a. e a~ p~~r,
so histórico. Mas isso só se tornaria possível gostava
nas elelçoes de 1982, quando Petrômo Já nao VIVia,
de ressalvar, se, antes, a sociedade estive~se conde todo~ os se~~en~os que constituram a verdadeira
vencida de sua necessidade, de sua importância e de
f~deraçao OPOSICionista que durante boa parte do resua conveniência. E esses segmentos não incluíam
glme se abrigou na generosa legenda do MDB.
apenas as lideranças políticas, mas também os milita. Ouço, com prazer, o nobre Deputado Arthur Virres, as entidades representativas da sociedade civil,
gíllo.
como a OAB e a CNBB, além dos Irderes de todas as
O Sr. Arthur VlrgRlo - Tenho muita honra em
confissões religiosas.
aparteá-Io, Deputado Paes Landim. E, no mesmo

44632 Quarta-feira 23
DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Allosto de 2000
passo em que parabenizo V. ExI pelo discurso clariNeste momento tão significativo para a demovidente que prende a atenção da Casa e do Plenácracia brasileira, demonstrando que o Congresso
rio, aproveito para anunciar que, como medida preliNacional, por suas mais expressivas Lideranças,
minar, solicitarei ao Secretário-Geral da Presidência
não esqueceu o passo gigantesco em favor da conda República, Aloysio Nunes Ferreira, que hoje
ciliação, nada mais justo que sejam ressarcidos
mantenha diálogo com uma representação dos anisaqueles que entraves de natureza burocrática impetiados, com vistas a discutir a medida provisória midiam até agora de ter acesso a justa reparação pronutada e que estaria no Ministério da Defesa. (Paimovida pelo atual Governo. A anistia, se não for
mas prolongadas.) Creio que todos os esforços depara todos e se não lançar um véu de esquecimento
vem ser envidados a fim de que se tenha forte motisobre toda e qualquer forma de dissidência, pode
vo simbólico para comemorar o 28 de agosto. Este é
ser perdão, mas nunca será anistia, Sr. Presidente.
um tema que deve tocar a todos de maneira muito
E isto ninguém melhor do que Petrônio Portella
profunda. Agradeço a V. ExI pela oportunidade do
compreendeu e lutou por sua concretização, recuaparte. Muito obrigado. (Palmas.)
sando-se, mesmo nos momentos mais diffceis e adO SR. PAES LANDIM - Obrigado a V. Ex.,
versos de sua missão, a deixar d? ver, no fim do túDeputado Artur Virgflio. O pai de V. Ex., Deputado,
nel, a luz de ~ue nunca desa.creditou cap~ de levar
Senador e um grande Ifder polftico, no regime dero Pafs à plenitude. democrática de que hOJe desfruta~os e na qual Vivemos, em busca de novas conrocado de 1964, não foi só um extraordinário homem público de reconhecida dimensão histórica,
qUlstas.
mas também um dos muitos injustiçados pelo regiMuito obrigado. (Palmas.)
me militar. V. Ex· honra a sua história como um
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Novais) - Agrados Parlamentares mais responsáveis nesta Casa
deço ao Deputado Paes Landim e concedo a palapor alguns grandes momentos de conciliação, em
vra ao nobre Deputado Lint;u ,.1 Portela, que falará
busca de superar as divergências que são sempre
pelo PSL de Minas Gerais. (Pausa.)
naturais nos momentos de transição da sociedaO SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL _ MG.
de. Como grande Parlamentar que V. ExI é, orguSem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Deputado
lho-me de tê-lo co.mo' o grande Uder do Governo
Sérgio Novais, integrantes da Mesa, Sras. e Srs.
do Congresso NaCIonal.
Deputados, senhoras e senhores presentes, o Brasil
Quero concluir dizendo que, Sr. Presidente,
vive hoje dias diffceis, como outros Deputados aqui
no transcurso dos 21 anos da Lei da Anistia, não
já muito bem disseram.
poderfamos, por um dever de justiça histórica,
Dados do Instituto Brasileiro de Pesquisas Ecodeixar de ressaltar o papel desempenhado pelo
nômicas Aplicadas - IPEA, mostram que 50,2% da
então Senador e Ministro Pet(ônio Portella. Paspopulação brasileira são considerados pobres. São
sadas essas duas décadas, é possfvel que os
cerca de 78 milhões de pessoas com renda mensal
mais jovens não possam perceber como foi vital
abaixo de 149 reais. Segundo os estudiosos, essas
para a democracia brasileira o papel daqueles
pessoas andam cabisbaixas, sem auto-estima e sem
que se empenham pela pacificação polftica do
direção na vida.
Paf~,. que foi o. passo ~ecisivo para a trans!ção
O crescimento econômico por si só não é capaCifIca, negoCIada e mcrue~ta, que co~q~lstapaz de diminuir essa grande concentração de renda.
mos com a promul.gaçao da ~Igente C~nstltul~ão.
~ necessário, em primeiro lugar, que erradiquemos
Ao lado da garantia do PreSidente Joao Baptista
o analfabetismo _ no Brasil há cerca de 15 milhões
Figueiredo de consumar em seu Governo a trande pessoas não alfabetizadas
sição democrática, que ele cumpriu com os obs. '
.
táculos, percalços e dificuldades que todos coTrabalho ,:,ahzado pe~o mesmo Ipea conclUIU
nhecemos, o papel dos polfticos brasileiros tam.
q~e, para redUZir ~ pro~orçao de ~bres na populabém foi decisivo não só os do Governo como foi
çao total dos atuais 40*, para 15*" é precIso que
o caso de Petrô~io Portella e Golbery d~ Couto a
transc~rram 25 anos com uma taxa econômica de
Silva, mas também de seus interlocutores na
no mfmmo 3% ao ano.
oposição, em que não se pode deixar de destacar
O perfil do pobre brasileiro é de baixa escolarias figuras notáveis de Tancredo Neves e Amaral
dada. A maior parte é negra ti jovem, sobrevivente
Peixoto, que viveram as experiências decisivas
da agricultura. São pelo menos 14 milhões de trabana restauração democrática de 1945.
Ihadores vivendo em total condição de miséria. Há
H
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43 milhões de indigentes no Brasil, ou seja, 28% da
população ganham menos de 73 reais por mês,
quantia ins~ficie~te para sua própri~ alimenta?ão.
N,? Maranh_ao, 69 Yo da p~p~laçao estao ness~ sltuaçao. Em Sao Paulo, 8 mllhoes de pessoas sao consider~das pobres. Na Bahia, 80% da, pop~la~ão 10?al.vlvem em estado de pobreza, e ha 7 mJlhoes de
indigentes.,
Em 1990, os 50% mais pobres detinham 1~1o da
renda nacional; em 1998, esse número caiu para
11,2%. Já os 20% mais ricos concentravam 62,8% da
renda, em 1990. Em 1998, esse número subiu para
63,8%.
Preocupa-rpe a situação do Brasil hoje, deprimente, lastimável e lamentável. Preocupam-me as pessoas que ainda têm fé neste Governo, que estão trabalhando, Deputados dignos,
nobres, como o grande Líder Arthur Virgflio, que
disse que "antes éramos obrigados a ficar na
mesma trincheira" e que "a democracia se consolida em nosso País".
Estou vendo esses dados e comparando-os
com toda a perseguição sofrida por muitos dos presentes, homens e mulheres que tentaram fazer deste Brasil um país melhor para se viver, e morreram
por essa causa. Grande Líder, que bom tê-lo hoje
presente, somando esforços conosco!
Temo por essa democracia que está sendo
proposta. Às vezes temo que seja meio "democratura", principalmente em função dessa reforma polftica
que está por vir.
O nobre Deputado dizia que antes éramos
obrigados a ficar na mesma trincheira, e eu digo
que, se essa reforma política vier, hoje, nos moldes
do Executivo, estaremos vivendo uma ditadura político-partidária, com três ou quatro partidos, sendo
que o Governo dominaria pelo menos 90% deles, o
que me preocupa.
Não quero que daqui a vinte ou trinta anos as
pessoas chorem ao realizar uma reunião com o
mesmo objetivo desta, por ter acontecido algo para
barrar o crescimento e o amadurecimento da nossa
democracia.
Esperamos que o Governo Federal se sensibilize, 'mudando um pouco o texto da reforma política,
para que mais tarde não tenhamos problemas como
há 21 anos.
Parabenizo V. sms que trabalharam e que lutaram por um Brasil melhor. Lembro e homenageio
aqueles que morreram, que sofreram, e seus famili-
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ares, que ainda sofrem por aqueles que quiseram
um País melhor.
Parabéns, Deputado Sérgio Novais, pela iniciativa. Vamos orar para que nosso povo tenha uma
vida melhor e uma democracia verdadeira e para
que não precisemos, daqui a vinte, trinta ou'quarenta anos, comemorar outras _anistias que talvez tenhamos que buscar.
Muito obrigado.
.
.
.
. O SR. PRESID~NTE (SérgiO N?vals) - MUito obngado, Deputado Llncoln Portela, Llder do PSL.
Antes de encerrar nossa sessão solene, vamos receber o livro "A Rebelião dos Marinheiros", do Sr. Avelino Bioen Capitani, que fará uma
doação à biblioteca da Câmara dos Deputados.
(Palmas.)
Quero fazer um registro: um assistente da TV
Câmara do Rio Grande do Norte lembrou-nos que
devemos"fazer justiça no sentido de homenagear o
ex-Deputado Djalma Marinho, que teve uma participação marcante na aprovação da Lei de Anistia, em
1979, juntamente com o ex-Deputado Roberto Freire, o Deputado Haroldo Lima e outros Parlamentares.
Ao encerrar os trabalhos, agradeço a todos a
presença nesta sessão solene, em uma semana
crucial para resolver a questão, como disse há pouco o Líder do Governo, Deputado Arthur Virgílio. O
Congresso, todos sabem, com a proximidade das
eleições, s6 voltará às suas atividades efetivas provavelmente após o segundo turno. Teremos que
aguardar muito tempo se isso não se resolver esta
semana.
Portanto, o apelo que fazemos às lideranças d~. todos os partidos, da base e da Oposição,
juntam:ente com as lideranças do Movimento da
Anistia' ampla, geral e irrestrita, é no sentido de
que consigamos, ao longo do dia, consolidar a
minuta da medida provisória. Que consigamos
cumpri"r essa missão até o dia 28 de agosto - portanto, quando se comemoram os 21 anos da lei
de Anistia.
Muito obriQado. (Palmas.)

V - ENCERRAMENTO
O SR. PR'ESIDENTE (Sérgio Novais) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio NOVãis) - Estáencerrada' a sessão,
(Encerra-se a sessão às 12h3min.)
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Ata da 1521 Sessão, 22 de agosto de 2000
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente Severino Cavalcanti,
2/l Vice-Presidente Marçal Filho, Waldemir Moka,
Fernando Zuppo, Marcos de Jesus. § 2/l do art. 18 do Regimento Interno
As 14 HORAS COMPARECEM OS
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad
Efraim Morais
Luciano Castro

SENHORES:

Heráclito fortes
severino Cavalcanti
Roraima

_nte.

LUIS BARBOSA
P ....
d _ R.o.......... : :2

PF-L

ANTONIO FEI,JAO
DR. BENEDITO DIAS
EDUARDO SEABRA
FATIMA PELAES
,JURANDIL .JUAREZ
SERGIO BARCELLOS

PST
PPB
PTB
PSDB
PMDB
PFL

Arnap6.

P ......nte. d . ArnapA:

e

ParA
BABA
NILSON PINTO
RENILDO LEAL
P . . . ._nte. d_ ParA: .3

PT

pses
PTB

Amazona_
ARTHUR VIRGILIO
ATILA LINS
EULER RIBEIRO
PAUDERNE'V AVELINO
VANESSA GRAZZIOTIN
P . . . ._nt_. d_ ArTI.aon• • : ts

PSDB
PFL
PFL
PFL
PCdaB

Rondonla
EURIPEDES MIRANDA
EXPEDITO .JUNIOR
SERGIO CARVALHO

POT
PFL
PSDB

P . . . . . nte. d_ R.ondonl.: :3
Acre
ILDEFONCO CORDEIRO
MARCia BITTAR
ZILA BEZERRA
P . . . ._nte. d_ Ao... : :3

PFL
PPS
PFL

Tocantln.
ANTONIO ,JORGE
DARCI COELHO
,JOAO RIBEIRO
OSVALDO REIS

P ......nte. d . Tooantln.: 4

PTB
PFL
PFL
PMDEI
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Maranhlo
CESAR BANDEIRA
COSTA FERREIRA
FRANCISCO SOUSA
JOSE ANTONIO ALMEIDA
>
PEDRO NOVAIS
Presentes de Maranhlo: 5

PFL
PFL
PDT
PSB
PMDB

ceari
ADOLFO MARINHO
ANTONIO JOSE MOTA
EUNICIO OLIVEIRA
JOSE PIMENTEL
LEO ALCANTARA
MANOEL SALVIANO
MAURO BENEVIDES
NELSON OTOCH
PINHEIRO LANDIM
RAIMUNDO GOMES DE MATOS
SERGIO NOVAIS

PSDB
PMDB
PMDB
PT
PSDB
PSDS
PMDB
PSDB
PMDB
PSDB
PSB

Presentes de eeari: 12
Plau(
ATILA LIRA
B.SA
PAES LANDIM
THEMISTOCLES SAMPAIO
Presentes de Plau(: 5

Rio Grande do Norte
LAIRE ROSADO
Pruent8s de Rio Grande do Norte: 1

PSDB
PSDB
PFL
PMDe

PMDB

Paralba
ALVARO GAUDENCIO NETO
ARMANDO ABILlO
AVENZOAR ARRUDA
CARLOS DUNGA
Presentes de Paralba: 5

PFL
PMDB
PT
PUDB

Pernambuco
CLEMENTINO COELHO
DJALMAPAES
EOUARDO CAMPOS
FERNANDO FERRO
INOCENCIO OLIVEIRA
JOAQUIM FRANCISCO
JOEL DE HOLLANDA
JOSE CHAVES

PPS
PSB
PSB

PT
PFL
PFL
PFL
PMOe
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LUCIANO BIVAR
LUIZ PIAUHYLINO
MARCOS DE JESUS
PEDRO EUGENIO
SERGIO GUERRA

Agosto de 2000

PSL
PSDB
PSDB
PPS
PSDB

P.....ntes de Pernambuco: 14

Alagoas
ALBERICO CORDEIRO
HELENILDO RIBEIRO

PTB
PSDB

Presentes de Alagoas: 2

Sergipe
ADELSON RIBEIRO
AUGUSTO FRANCO
JORGE ALBERTO
PEDRO VALADARES
SERGIO REIS
P.....ntu de Sergipe: 5

PSC
PSDB
PMDB
PSB
PSDB

AROLDO CeDRAZ
CLAUDIO CAJADO
CORIOLANO SALES
FRANCISTONIO PINTO
GEDDEL VIEIRA LIMA
GERALDO SIMOES
HAROLDO LIMA
JAIROAZI
JAIRO CARNEIRO
JOAO ALMEIDA
JONIVAL LUCAS JUNIOR
JORGE KHOURY
JOSE CARLOS ALELUIA
JUTAHY JUNIOR
MARIO NEGROMONTE
PAULO MAGALHAES
URSICINO QUEIROZ
WALDIR PIRES
WALTER PINHEIRO

PFL
PFL
PMDB
PMDB
PMDB

Bahia

PT

PCdoB
PFL
PFL
PSDB
PFL
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PFL
PFL
PT
PT

MinaO.rals
ANTONIO DO VALLE
CUSTODIO MATTOS
ELlSEU RESENDE
GILMAR MACHADO
JOSE MILITA0
LAEL VARELLA

PMDB
PSDB
PFL

PT
PSDB
PFL
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L1NCOLN PORTELA
MARCIO REINALDO MOREIRA
MARIO ASSAD JUNIOR
NARCIO RODRIGUES
OLIMPIO PIRES
PHILEMON RODRIGUES
RAFAEL GUERRA
ROMEU QUEIROZ
RONALDO VASCONCELLOS
SERGIO MIRANDA
SILAS BRASILEIRO
TILDEN SANTIAGO
VIRGILlO GUIMARAES
ZAIRE REZENDE
Presentes de Minas Gerais: 20

Esplrlto Santo
JOAOCOSER
MARCUS VICENTE
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PSL
PPB
PFL
PSDS

por
PL
PSDS
PSOB
PFL
PCdoB
PMDB
PT
PT
PMOB

PT
PSOB

Presentes de Espirito Santo: 2

Rio de Janeiro
ALMERINDA DE CARVALHO
BISPO RODRIGUES
DINO FERNANDES
FERNANDO GONCALVES
IEDIOROSA
JOAO SAMPAIO
PASTOR VALDECI PAIVA
ROBERTO JEFFERSON
Presentes de Rio de Janeiro: 8

PFL
PL
PSOS
PTB
PMDB
POT
PSL

PTB

Slo Paulo
ALDORESELO
ALOIZIO MERCADANTE
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
ANTONIO KANOIR
ANTONIO PALOCCI
ARLINDO CHINAGLIA
CHICO SARDELLI
DELFIM NETTO
DR. eVILASIO
. DUILlO PISANESCHI
FERNANDO ZUPPO
IARA BERNARDI

PCdoB
PT
PSOB
PSOB
PT
PT
PFL
PPB
PSB
PTB
POT
PT
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JOSEINDIO
JOSE ROBERTO BATOCHIO
MALULY NETIO
NELa RODOLFO
PAULO KOBAYASHI
PROFESSOR LUIZINHO
RICARDO BERZOINI
RICARDO IZAR
SALVADOR ZIMBALDJ
VALDEMAR COSTA NETO
XICO GRAZIANO
Presentes de 810 Paulo: 23

Agosto de 2000
PMDB
PDT
PFL
PMOB
PSDB
PT
PT
PMOB
PSDB
PL
PSDB

Mato Grosso
CELCITA PINHEIRO
RICARTE DE FREITAS
Presentes de Mato Grana: 2

PFL
PSOB

DIstrito Federal
ALBERTO FRAGA
GERALDO MAGELA
JORGE PINHEIRO
PEDRO CELSO

PMDB
PT

PMOB
PT

Presentes de Distrito Federal: 4

Golá
ALDO ARANTES
PEDRO CHAVES
ROBERTO BALESTRA

PCdoB
PMDB
PPB

Presentes de Goltl: 3

Mato Grosso do Sul
FLAVIO DERZI
JOAO GRANDAO
MARCAL FILHO
WALDEMIR MOKA

PMDB
PT
PMDB
PMDB

Presentes de Mato Grana do Sul: 5

Parané
ABELARDO LUPION
AFFONSO CAMARGO
ALEX CANZIANI
CHICO DA PRINCESA
DILCEU SPERAFlCO
DR. ROSINHA
JOSE BORBA
JOSE CARLOS MARTINEZ
LUCIANO PIZZATIO

PFL
PFL
PSDB
PS06
PPB
PT

PMDB
PTB
PFL
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MOACIR MICHELETTO

PMDB

MOACIR PIOVESAN
OSMAR SERRAGLlO
RENATO SILVA
RICARDO BARROS

PDr

RUBENS BUENO
SANTOS FILHO

PMDB
PSDB

PPB
PPS
PFL

Presentes de Paraná: 16

Santa Catarina
ANTONIO CARLOS KONDER REIS
EDINHO BEZ

PFL
PMDB

HUGO BIEHL

PPB

VICENTE CAROPRESO

PSDB

Presentes de Santa Catarina: 4
Rio Grande do Sul
FERNANDO MARRONI
LUIS CARLOS HEINZE
MARCOS ROLlM
NELSON MARCHEZAN

PT

PAULO PAIM

ROBERTO ARGENTA

PT
PH5

TELMÓ;~KIRST

PPB

.J J \

Presentes de Rio Grande do Sul: 7

PPB
PT
PSDB
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I - ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - A
lista de presença registra o comparecimento de 1SS
Senhores Deputados.
Está aberta a Sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA
O SR. MARÇAL FILHO, servindo como 211 Secretário, procede à leitura da ata da sessão antacedente, a qual é, sem observações, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Passa-se à leitura do expediente.

111 - EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Severino Calvalcante) _
Passar-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Claudio Cajado.
O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com extrema alegria e com uma dose considerável de orgulho que venho à tribuna desta Casa trazer
ao conhecimento de V. Exa., dos demais pares e principalmente do País a performance da administração do
Prefeito de Camaçari, José Eudoro Reis Tude.
Sr. Presidente, em recente pesquisa publicada
pelo Instituto Brasmarketing, da revista Istoé, o Prefeito José Tude obteve a aprovação de 92,1% da população, e é considerado o melhor Prefeito da Bahia.
Considero esse resultado um reconhecimento pelo
muito que José Tude tem feito e por seu esforço para dar
a Camaçari - Município integrante da região metropolitana de Salvador- a atenção, os recursos e as obras que a
população tem solicitado. Isso demonstra que com a
competência, com o trabalho e acima de tudo com a dedicação de um homem público como o Prefeito Tude p0demos superar inúmeras adversidades.
Há quatro anos o Prefeito Tude assumiu a Prefeitura de Camaçari completamente arruinada: os alunos
das escolas públicas estavam sem aulas há um ano; a
saúde estava no fundo do poço, pois não havia médicos, os postos de saúde estavam fechados ou, se abertos, prestavam péssimos serviços à população; as ruas
estavam esburacadas, a cidade mal iluminada e suja e
os servidores com seus salários atrasados. O Prefeito
Tude, com competência, trabalho e determinação, junto
com sua equipe, pôs a casa em ordem.
Hoje Camaçari surge como a fênix surgiu das
cinzas, para ser uma das melhores cidades do nosso
Estado em termos de qualidade de vida.
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Por isso, Sr. Presidente, ocupo a tribuna para declarar meu enorme orgulho por poder ser o representante daquela cidade na Câmara dos Deputados, mas também para agradecer, primeiro, a confiança ao povo de
Camaçari, que não tem faltado ao seu Prefeito, reconhecendo nele o líder maior e principalmente o político, o administrador que tem feito, no desempenho da sua função,
do seu trabalho tudo que o povo ansiava e esperava de
uma administra~o pública. O povo de Camaçari está de
parabéns por reconhecer e, mais do que isso, estimular o
Prefeito para que continue fazendo ainda mais.
Sr. Presidente, quero agradecer também ao Governador César Borges. Sem sombra de dúvida, o Governador do Estado da Bahia tem dado uma colaboração enorme para que o Prefeito alcance essa performanca administrativa em vários aspectos. Há poucos
meses autorizou a construção do colégio modelo Deputado Luis Eduardo Magalhães, e tem apoiado obras de
infra-estrutura urbana, saneamento básico, pavimentação, calçamento de paralelepípedos, além de promover
a qualificação e a requalificação profissional.
Uma das grandes obras da gestão do Governador
César Borges para Camaçari, para toda a região metropolitana e para a Bahia foi a instalação da fábrica da Ford.
Ao lado do Governador, temos a figura da nossa liderança maior, o Senador Antonio Carlos Magalhães,
Presidente do Congresso Nacional. O Senador Antonio
Carlos Magalhães não tem faltado a Camaçari. Em sua
permanente trincheira no Senado Federal, deu toda a
atenção e todo o apoio para que Camaçari pudesse sero
que está sendo hoje, um modelo de eficiência administrativa, com uma forma de gestão moderna, em que as
prioridades são a educação, a saúde, a infra-estrutura e,
acima de tudo, a assistência ao menor e ao idoso.
Recentemente, um cidadão de Camaçari, Renatinho da Bahia, foi escolhido pelo grupo É o Tchan, como
sucessor de Beto Jamaica. Renatinho contou com o ap0io da Prefeitura, principalmente da primeira-dama Iara
Tude, para continuar seguindo sua carreira artística.
Hoje, graças ao Prefeito José Eudoro Reis Tude,
ao Governador César Borges e ao Senador Antonio
Carlos Magalhães, temos orgulho de declarar que,
como aponta a séria pesquisa feita pelo Instituto Brasmarketing, o Prefeito de Camaçari é o melhor da Bahia.
Sr. Presidente, peço que sejam inseridas nos Anais
da casa as conclusões dessa pesquisa, mesmo porque
o Prefeito José Eudoro Reis Tude é ex-Deputado Federal.
S. Exa. abrilhantou esta casa com sua inteligência, sua
sapiência e, acima de tudo, seu amor à causa pública,
demonstrado em seu trabalho extremamente producente
na Câmara dos Deputados.
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Espero que, no momento em que o povo for chamado às umas para as eleições que se aproximam, possamos ter a confirmação do que as pesquisas também
demonstram - ou seja, que o Prefeito será eleito cot"
uma esmagadora margem de votação -, confirmando-se
assim não apenas a legitimidade daquela administração,
mas, acima de tudo, a sabedoria do povo de Camaçari,
que jamais retrocederá; pelo contrário, dará sempre sua
contribuição para que continuemos nesse processo de
desenvolvimento e de pujança econômica e soc'al.
,.

.

I

MUito obrigado, Sr. Presidente.
Pesquisa a que se Refere o Orador:

Q~ASE TUDO PELO SOCIAL ,
Construir casas populares, aum~ntar o numero d~
v~gas, n~s escolas, melhorar o ate,ndlmento nos ~OSPItaIs publlcos podem ser boas receitas de popularidade.
A p?pu~ção ain?a quer o básico: educação, saúde e
hablta9ao. Is~o e o que ap?nta a segunda rodada d~
pesqUisa realizada pelo Inst~uto Bra~market em 384 CIdades, com cerca de 164 mil entrevistados, para saber
quem são os mais bem avaliados prefeitos em 25 Estados. Os resultados mostram que os melhores colocados
no ranking são os que mais investem na área social. Ao
que tudo indica, grandes obras viárias que consomem
fortunas dos cofres públicos já não chamam tanto a
atenção do eleitorado. A maioria dos administradores
municip~is vai tenta~ ~ re~lei.ção, ~as só deve co~tinuar
na cadeira quem priVIlegiar Investimentos no socIal.
_ Em S~bral, o prefeito .Cid Gomes (PP8 - CE), irm~o do cacique do.PPS Ciro Gomes, vem mantendo
a liderança no ra,nkl~g de seu ~stado - passou da segunda para a primeira colocaçao - porque, segundo
ele, triplicou o número de vagas na rede municipal e
deu especial atenção ao sistema de saneamento básico. "Quando assumi só 6% dos domicílios tinham
acesso à rede de esg~to. Hoje, são 50%. Além disso,
implantei o programa Saúde da Família", afirma. A
mesma fórmula tem usado o prefeito Jairo Ataíde Vieira (PFL-MG), de Montes Claros. Embora a maioria
dos eleitores ouvidos pelo Instituto Brasmarket em
Minas Gerais tenha ap~~t~do a ~i~lência c0!"1~ o ma~or problema d,os mumclpro~, y'relra preferiU Investir
mesmo em ~aude e edu~açao. É do~ que o povo realmente preCisa, embora as vezes nao reconheça as
medidas sociais da administração", diz. Parece que
não é bem assim. O reconhecimento veio e o prefeito
de Montes Claros pulou do 102 para o 52 lugar no ran·
king do instituto, com 82,3% de aprovação do eleitorado. "Programas como os de médicos de família, que
vão na casa do cidadão, e a construção de sete postos de saúde fizeram com que a área melhorasse
100% na cidade", garante. A população quer a melhora da qualidade de vida e isso só se consegue investindo nas necessidades básicas. Em três anos e meio
da sua gestão, Vieira afirma ter construído 23 escolas
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na cidade, o que significou um aumento de dez mil novos alunos na rede pública de ensino.
Entretanto, nas maiores cidades do País, Rio de
Janeiro e São Paulo, uma outra preocupação parece
superar o apelo das outras necessidades básicas: segurança pública: ,Embora a questão seja em grande
p~rte respo~sabllldade dos gove~nos fede~1 e estaduaiS, ~ pesquisa ap~n.ta que o ~eltor tambem co~a do
a~mlnrstrad~r munrclpal ~ol.uç~es pa~a a questao. No
RIO de ~anelro, onde, a crlmlnalldade e um ~os problemas mais graves, a cIdade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que já foi uma das mais violentas do
Estado, é a primeira colocada do ranking. O prefeito
José Camilo Zito (PSDB) mantém a mesma colocação
em relação ao último levantamento e agrada a 95,2%
de seu eleitorado porque investiu, principalmente, na
área de segurança. São Paulo, cidade que já superou o
Rio de Janeiro nas estatísticas de violência - este ano
forma 49 chacinas, contra três na capital fluminense-:
está em penúltimo lugar no ranking. O prefeito Celso
Pitta tem apenas 15% de aprovação.
,
_
.
.
.,
, .
Alem da atençao especial dedicada as areas SOCI8IS
e de segurança, têm mais chances de sair ganhando nas
eleições de outubro os prefeitos que dão ouvidos à popu!ação quando se trata de definir o rumo a ser dado ao dinheiro público. A prefeita de Maceió, Kátia Bom (PSB AL), que subiu cinco posições no ranking - de 10º para 52
-, explica a façanha: "Incentivar o exercício da cidadania
tem sido um dos pontos mais altos do nosso governo. Pre.
ciso ouvir a comunidade para saber quais são as suas
principais necessidades. Assim, minhas chances de obter
apoio são maiores" explica. Kátia é candidata à reeleição
,
'..
_
,
e está na frente nas pesct,u~ de Intençao e voto, apelada ~Io ~SDB. Com u;n Indlce de aprovaçao ~e 70,~1o, a
prefeita dIZ que, em tres anos e melO de gestão, regIStroU
33 mil pessoas. "O mínimo que um cidadão deve ter é um
nome, uma certidão de nascimento", justifica Kátia. No
Espírito Santo, o prefeito da cidade de Viana, João Batista
Novaes (P8DB), que conseguiu a proeza de pular do 122
para o 52 lugar no ranking do Estado, além de promover
reuniões periódicas com líderes comunitários, inaugurou
F:l0 município a Casa da Cidadania, "Mantemos ali alguns
"ádVogados à disposição de qualquer um. É um serviço
'.,
.
~
. ,
g~tuitO, para Informar os cldadaos sobre ,~eus ?Ireitos e
ajudar em qualquer problema que tenham, explica.
A classificação do ranking é baseado no Fator
de Excelência Administrativa, calculado pela Brasmarket a partir da soma ponderada dos resultados
positivos, da qual se subtrai os negativos. Para cada
um dos sete conceitos que podem ser atribuídos a
uma âdministração é dado um peso: o percentual de
ótimo é multiplicado por 4, de bom por 3, de regular
positivo por 2, regular por 1, regular negativo por -2,
ruim por -3, péssimo por -4.
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DIIIon De GutI VIII,.

Publlo CNMa

I Partido '*FEA (%)1 Aprovaçio (%) I Ranking anterior
PUDe
214,0
3
PIIDB
M,I
4
~,I
PMDII
220,2
IM,O
5
:
111,1
PIIDB
IM,O
8
PPL
7
177.7
l
1U,O
PMD8
a
,!

"O

PUDB
P8DB

PDT

......
72.t

2

11,4

72,2

1

-24.2

58,1

_:
I

1

I

3
2
I

I

.~

.... '...
P88

PTB
PFL

PFL
PPB

ChIco~

PT

.... 1110111. . . Maurto
ChIco 81m6ea

PIID8

PT

Roberto au.Iroz t_aImento

PTB

. . . FrancIIco Ribeira
Alberto caJbdio

P8DB

e-ao.

P8C

".,.... s.nt'Ana eCMtro
LII6rcIo Ribeiro
Eumlro AIvM do NlICImInIo
lIIIJooa lIantM ConIIIro
Almir IWIICII CII'doeo
....r8kplelnl
c.no. Moura lIurta
EU PInto ele Fà
Ant6nIo Silva
cerIoI FwMndo CoItI

P8C

PT
PFL
PFL

-.a

......

211,1

10.4

172,5

m,3
84,1
12,3

154,5
1&4,4
1S1,1
137,3

121.0
115,1
114,1
111,4

...I'"
1I:l
11,2

PT
PPIII
PPB
PIIDI

1I:l

PUDB

....,

PTB

7S,4
74,1
70,1
88,7

•

Moi

I

4

",4

11

",4

n:l
7501
7&,5
74,11

74"
71,8
73,0
72,7
74.7

7U

73,1

,
I

10

84,1

71,1
78,1

I

I

a
26
(**)
18
&
13

,

1

14
7

12

r)

!

18
21
1&
20

I

,
- -

I
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I Rankíng
23

14
2lS
21

...

MunlclplO
TedfIIoOtonl
lIIbIra

POÇOlI dlI cak*

'Z1

RIbeIrIo" NevM

21
21

CIiItlg\M...

e.atInga

ao

OUroPrMo

31
32
33

Curvelo
Card8gem
Juiz de Fora

34

Araguar/
Ub6
Belo HorIzont8

35
31
37

UMrIIndla

31

~

38
40
41

Dlvin6polla
lIetIm
s-.Lagou

42

IbIrbli

43

FormIgII

44
45
45
47
41

8Irbeoena
1'Im6teo
810 Joio Del Rey

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido . *FEA (%) I Aprovação (%) I Ranking anterior
71,7
23
NDB I liU
PT
71,1
32
I 41,2
P8DB ! 47,2
72,1
17
C..)
P8D8 : 3l5,3
11M
P8D8 : 27,'
.,3
21
I
PMD8 i 23,1
11,0
37
18,2
25
PMD8 I 20,1
15,7
13,1
P1.
31
I
P8D I 11,0
17,5
35
11,0
22
PMDBI 12,5
1,7
A,3
PIIDB !
2,5
12,1
34
PMDB/
0,1
.,7
31
PIDB
lS2,5
PU ! -3,7
24
PPII
83,4
'Z1
-3,1
-1,2
11,2
PFL
30
17,1
P8DB
51,0
33
.,5'
-31,4
PT
21
PTB
52,4
-40,1
-13,7
48,1
PP8
40
-10,1
31
PIDB
PRP I -133,2
43,2
43
44
.,1
P8DB 1-114,1
38,4
45
PFL ! -1S1,8
P8DB I -210,7
28,4
42
25,3
PDT I -2U,I

Prefeitos

Edeon~'"
"*=Icson TIVVeI
0slT*ICI0 PeNIrII da SIlva
Gerúto T. . . . . . Sentoa
AIIIion de 0IIveIrI
Paulo GuIhenne 8cheIb
Joe6 dlI AuIs CoeIa
Joe6lA1ndro FIlbo
8ebMtIIo Ialomlo FfIho
Paulo Augusto . . MaIkIe
R81mundo T..-aD Delgado
IllItam de LIma FIlho

"

fWcfIlo lIIcheIH
C6IIo de CMIro
VIrgIIfo GaI8uI
NlUan Jorge"
DoINnp lWvIo
JHua M6rIo LIma
011"..
IUrcIo GroNI
I!d~ AImIIIda
PUo AntOnIo 8cepeIII

"ralo

Joe6 ..

.....

AnchIeta,..,.

e.toa AIberlo Braga

Amá

OIaiVo DrutNnond

uvru

Joio 8atIeta ..... da SIlva

Município
. . . .pebM

Prefeitos
Ana ...... SaInen

2

s.ttnm

3

AMnIndeu8

•

..,

PARA

Ranldng
1

leIMn

" -...
e
5

7
I

t

CMt8nhal
BrIganqa
Tucuruf
CMIet6

10

ltIItuba

11

CIIpanema

12
13

AItamIra

.~'"

I

Partido *FEA (%)

~(%)I ~nganterior

PTB

, 225,1

12,4

.IoIIquIm de LIrI MIiI

PFL

! . 201,8

Manoel c.rJoe AntunH
EdmIIIlon BtIo RodrigUII
Paulo 8érgIo TIIan
GerIIIdo VeJoeo
. . . Joaq&Mt DIogo
CláUdIo FUrmM
lIInoII MIChIdo Cunha
EdU.an DIM BotIIho
FrIlncfeco F . - . Nato

P8DB

;

PT

I

17,4
ID,O
11,4

PIIDB
P8DB
PP8

I

ca.JdOmlro GomM
EJaemar da

SIM,...

PTB

1a,e
117,5
144,1
131,1
134,0

..'

PSDB I 18,2
-21,7
PSDB
-74,4
P80B
PSDB i -112,1

PDT

-221,6

1
7
3
6
:2
4

11,1

•

13,1
.,3
74,3

,e

ea,o

11
10

57,1

•

4I,S

12
13

31,5
21,0

PARAIBA

Ranklng
1
2
3

..

5

•

MlA'lIcfpio
G'*8bIra
PIIoe
c.npJna Grande

.101o,...
PombeI
AreIa

Prefeitos

.... Toecano
DInaIdo Wanderley
CMaIo Cunha LImII
Cfcwo Lucena
AbmMI de Souza a.-'CIa
Ad.... Perazo GclIMe

I Partido *FEA (%)1 Aprovaçlo (%)
11,5
PMDII I 257,4
144,8
10,1
PFL
11,5
201,4
PIIDB
11,3
204,3

P'"
PFL

I 202,S

84,8

PIID8

1te,2

14,7

I

Ranking anterior
4

t
7
6
1

•

Agosto de 2000

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 23

AVALIAÇÃO NACIONAL PREFEiTOS
Ranking , Municfpio

7

Prefeitos
ExpedIlo PwtIra
Arnaldo IIorâlra tia Co&ta
Mllnoea ela Silva Jr.
cn.BdngIi

8IIyIUX

• -...

I
10
11

Pedra de Fogo

lIontIIro

12
13
14
15

cabeclelo

EdúIo ......

loIAnea
eatoI6 cio Rocha
AllpGnlnde

ArMIdO V.... de AnNIJo
.10M OCtóIo VHCQIIC8Io8

.........

18
17
1.

.

.Joio 8oeco CImeIro
Antenlo e.toa de Melo Jr•
.......""10 lIaraIa
EDquIu FwreInI de UmII

88ntaFllta

1M8manIu.pe

a.........

FI'MCI8ao Lapa

11

CIIu*M

20

80uU

EpIt6cIo
JoIo . . . . . S11va

I Ranking
1
2
3

Rol""

,

Municlplo

I

T.uHIoTezellI

Ponta Clroeu

JOMIIto CInto

Arauc*Ia

8

......".r

RIzo WachowIcz
DIrII Ant6n1o DoI*n
Lutz ClrtalIeUm
AntonIo TeruDto

7

IWInIgU6

IUrIoRoque

8

unn.rama

8

camb6

Ant6n1o FerMndo 8canaVRa
.... do c.mo GarcIa
Vitor Hugo lIurkD
. . . . . PavIn
CáIIIo Tanlguc:lll

TaIlIcIo

5

810...... PInhIIa

i 10
11
I 12
13

CIuefIPUeVe
CoIaIIlbo

CurIIbII

18

Foz cio Iguel;u

.Ioe6 ApeNcido BIaca
C'1I1oe Roberto EacarpIIInI
Jairo de lIoraIa Glanolo
CIutomar de Jeeua l.opM
SIIuar B8rnIroe
8IegfrIId BovIng
twry0.yj6

20

ClmpoJMgo

Newton PuppI

AnIpongas
Apuc:arM.
IIarIngIi
FrancIRo lJeIIrIo
CucaveI

1.
15
18

17
1.

0I1tI:

Plnha'-

O""""

44647

'

: Partido' "FEA (%). Aprovação (%) I Ranking antenor
PIIDS
185,7
81,0
14
PFL
181,1
80,7
8

PlDB ! 10,2
PDr
120,7
PlDB i 105,4
PDr ! 1G2,8
PIIDB
82,7

.

PIM)B

PUDB
PUDB
PL

I

70,1
35,8

I
I

PL

10,9
-U,8
-90,4
-117,7

PFL

I

PDr

1-1845,3

I

78,3

2

73,5
70,0

3
17

&9,B

11
13
16

67,0
81,4
9,4
50,2
44,0

--

15

10
18

38,1
38,5

12
19

31,5

20

PARANA
Prefeitos

campo Mourlo

4

,

I Partido "FEA ("lo); Aprovação (0/0)
PPS
82,2
I 154,4

PSDB
PFL
PPB

,
,

141,6
141,3
:
! 140,4
PFL i 135,7
I
135,1
PTB
I
134,4
PSDB
PPB I 110,4
PTB
I 83,3
PSDB I 81,2
PPIS I 72,8
, 70,2
PFL
I 51,&
PFL
41,8
PlDB
PlDB ! 34,8
sIp

26,0

PPB

-1,3

1
8
11

81,8
1S,1

13

82,4

12

86,8
72,1
75,3
78,8
77,0

10
3
14
18

71,4

6
5
17

81,e
83,0
68,3
66,4

80,9

PPB

I

. 52,0
42,2

PFL

I -170,4

28,3

i

Rankmg anterior

85,0
81,8

-52,4
-130,8

PFL

I

2

15

8
18
7

18
20
21

di LondtinI, AnMnb lWtrd (PR.), oc;qJIWIa 1S' c:oIoc8çio do ranking quando foi cauado

PERNAMBUCO

I Ranking

, Munlcfplo

prefeitos
811Vtno Dua....

Partido '*FEA (%)/ Aprovação (0/0)
I
88,2
I 210,4
PDT i 204,4
88,4
I 172,3
82,0
PT
I
,, 140,0
78,e
PFL

PIIDB

1
2
3

CIIrInhuna
AbI'aI. LIma
c.mngI:lI

.-onImode~ Neto

RecIfe

Roberto .........

8
7

CIbo di SInto AgoIIIri.'1o
.llboetlo
hUllaIa

....... AntOnio RadovaIho
GanIIcIo Pinho AIw.

0lIl*

..... JacUda Urqulra

PSI I
PlB I
PlADB;

EttoN~

PPS

•5

• .........,
t

10

1810 .................

Plulo RobIrto de Blntlna
EIIaI~de'"

Y~de~

PSS
PSC

Ranking anterior

2
1

3
8
7

I 1OS..,

11,5

I

104,8
71,0
71,1

70,3

72,0

60,3

8
10
4
13

83,1

82,1

5

87,1
83,4

RankIng

11
12
11

MlI1lclplo

,'•.'VII6fIa ....... AnIIo

-e.n-u

14

8IIoJlrdlm
.....DIIM

15

IImIT.....

Prefeltos

c.sa. ~dlCoIIa
JoIo ..... di LIra Neto
c.eIIo 8IrboIII GIIvIo
GI.-.rme di 101IIII coelho
8IbIIIIIo OIhM1ra

1.0

...

2,2

41,5

12

.1D2,1

_,1
34,1

11
14

Par1ldo !*FEA (%)! AprovIIÇio (%) I Ranking anterior'
ND8
11,1
1•
PU

PIDI
PfIL

PFL

.

-'

41,1

•

PIAUI

1
2

Munlcfpio
PIrlpIrt
T......

I
4
I

PIooe
Pedro"

Ranldng

e
7
I

•

10

........

prefeitos

LufII CawIc:MtI .......
firmino FIlIo

Ant6nIo . . . FIlIo

... ....-y

unIio

WIlImfrc.M
JoI6 CIrvIIho
EIIIIe FonNca
. . . N8IoIIMntD
AntOnio LU8tOU
I!dmIIHn Mota

Municfpio
DuquedeCUIM

PrefeItos
oIat CIIIDIIo Do

FIortIno
Moa

........

CMIpollalar

RIO DE JANEIRO

I Ranldng
1
2
I
4
5

•
••
7

10
11
12
13
14

,.,.

vali Redonda

Am&nIo PrancIIco NIlo

c.mpoe

AmlIIdo VIIIM

CIbOfI1o

AllJrcarr.

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

.,..LopMT.......

.....

~

Teree6poIII
ltIo FIw~.ItabIF. .
lIeIIorcI Roxo
lIlIbclnIr

"111.
AmruMIa
,.,,*,. . .

oIorge RcDrto. . . .
NrIoIN ... PIIIIiI
o.Itan 80rgM
lUrIo 1'rIcMo
8arboea l.8mc»
...... 1.I1cIa doe s.ma.

S6fSIIo . . . .

RIo.""""-O
NovIIguIÇU

L8MdrD . . . . .
EMon~

lO

8Io.kllo .1IerItI

Ant6nIo. c.mdho

v-.

FMnando GnI9II
tMIean do PoMo

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

Angra . . . . .

~CMIIIho

QuIltMcla.

ADllRInk*
1nIahnd116
JoI6 SttrI*Io FilIo

-.'
~

JI

10

RIoIlonlto
"'alil

LuIzBeroeloe

. . . . . . AInIIIidlI
JoI6 CIII'IoI Cunha
LuoIMo~

1o.s
-54,S

PMDB

-113,7

... ....

..."'7

,

.,1
25,4

10

"7
55,4

~

5

•
7

•

P8rIido '"FEA (%) I AprovaQio (%) I Ranklng anterior
IOO,S
1
11,2
;
P8I
2
12.4
PIJ1'
4
211.0
PIDI
11,5
3
1-.0
118,1
;
PIDII
11,0
5
PIJ1'
7
11U
i
,
74,4
NDB
10e.0
1l15,1
IIDT
71,1
I
11,.
11
P8D
70,1
PIO I 18,0
10

"7

77"

.,'

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

,
•

PIDB

12,1

71,7

8

PIIDII

7003

70,2

12
M

57,4

88,3

15
14
11

PU

RIIIIgb RIIIIIIo
LuIz Paulo Conde
tMIIon lomIIr

70,7
31.'

PIDB
PIID.

PRP
PTI
PFL

~

22
23
14
25
21

PTB

Eduno .....

8IoClon9*»

21

.....

VIImer'" 0IIwlIra

,.,.

17

Partido I"FEA (%.) i AprovaçIo (%.) I Ranklng anterior
211,1
l4,J
2
200,7
14,0
1
111,4
11,I
4
111,1
71,1
11I,O
:I

PN
PIDB
PIDI
".
PIID8

PmI
PIDB
PDT
PFL
NDII
PDT

PT
PFL
PT

...
PIDI

PIIDB
PIDB
PFL

SUl

U,4

,.

18,1

13

11,0

44,1
40,0
S1,1

10,4

•

;

_,O

1.

11,4

8,1

lO

1,4

10,8

17

!

-1,1
-11,5
-21,1

54,1
14,2

22

:

-31,4

51,2

23
25

14,0

~

",1

....
-40,3
-18,0

-103,1

52,4

54,5

...
41,2

•
•

21
3D

,I

,
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AVALIAÇÃO NACIONAL PREFEITOS
I Ranking I Município
31
CIIclhOeInia de MacKu

32

Nova FrlbUrgo

33

&lo Pedro da AldeIII
Ban1I do Pll'llr

34

Ranklng

Plulo Azevedo
CIIrtlndo FIlho
lUrIo Sérgio do Naclmento

RIO GRANDE DO NORTE
I Pal1Jdo
'FEA (%) i Aprovação (%) I Ranklng antenor
RaImundo MarcIano
I PFL
2t2,3
82,1
FrMeJaco PotIgui eav.Icante ",./ PMDB I
tIO,4
1
VI1mII FarIa
I 220,8
PSB
18,2
4
Arlindo Dantas
PMOS ! 2OSI,8
82,0
2
I
Luiz Gonzaga . . . .
PMDB I 144,3
7S,2
8
ROIlIIIM Roudo
142,&
I PFL
74,4
3
Edndro de P8Iva
! PMDB 140,5
73,3
5
G«aldo Oliveira
105,4
I PFL
70,0
6
Nhon AI'II6}o
PSB
89,8
A,6
12
I
Roberto Va~.
53,1
~PMDB
58,5
7
i
.10M ..... llIedelros
i PFL
-134,8
33,&
10
I
Germana T.;lno
I PUDB -161,8
30,5
11

PM1amlrim
&lo Gonq81o do Amarante
NatIII
SIo Joá do Mlplbu
MllCarba
MoIIoró

4
5
&
7

C&Ic6
CMr'-Mlrlm

11

Açu
Novaeruz

12

I

Município
RoIlm de Moura

,

m.e

Apodl
Curral. Novos

8
9
10

I

Partido' 'FEA (%), Aprovação (%) i Ranking anterior
PDT
I -141,8
33,0
32
PUDB ! -184,7
31,1
31
PMDB : -165,1
34,8
33
. -211,1
18,1
PP8
34

Prefeitos

MUnlclpio

1
2
3

Ranking
1

, Prefeitos
cear de AlmeidII

.

I

RONDONIA
Pre eItos
Ivo Narclalo caaoI

Ma... Ink zanoI

: Partido 'FEA (%)1 Aprovação (%) I Ranking anterior'
I _,9
SI3,2
1
1&,1
8
\ P88
'11,4
I PDl'
81,8
5
I 188,2

I PFL

:

3
4

PIIMnta Bueno
Porto Velho
OUro Preto D'OIIte

c.rto. Alberto camurp
C8rIoI MIgno RII"*

IPFL

I

Vllhena

HeItor TIntI BatI-.

caeoal

IPUDB

iI

Divino cem. Santoa
AdeIMrlo s..fIm de Andrade

! PT8
I PFL

112,2
87,1
i &,&
! 50,8

15,7

15

79,0
78,3
73,5

JloPnnã

Roberto JotIo ~do

32,11

FrancIKo AzlWedo

I PDT
I alp

-174,0

ArIq.....-

1-298,0

17,0

2

6
7
8
9

Jaru

!

3
7

4
2

•
9

RORAIMA
Ranking I Municlplo
1
BaaVIIta

2

1
2
3
4
5
&
7
8

0ttamIr PInto
T.......ha 0.1 eorr..
Ant6nIo ReIs

IIuCIjlr
CMIcaraf

3

Ranking

I Prefeitos

!

Municlpio
SIoJ0e6

JoInv1lle
FIorlan6poh

........oC8mborfú
Imbltublt
JIrIgu6 do SUl

ltItIaf
Blumenau

i

: Partido "FEA (%)1 Aprovação (%) ! Ranking anterior
1 113,9
71,1
2
\ PT8
52,0
1
I PPB I 32,2
13,4
S
I PIOB ! 32,4

SANTA CATARINA
Prefeitos
Partido "FEA (%)1 Aprovação (%)
D*Io EJJaa ......
PFL
I 274,7
M,I

Lu"
de 81tve1ra
AnfiIIIIa AmIn
Henrique

Leonel PIvIn
oeny Souza Filho
Irlneu PuoId
Jandlr Bell1nl
Décio Nety de Uma

I Ranklng anterior·
1

PMDB i 225,9

tI,1

3

PP9

\ 221,1

.,0

2

PDT

I 21&,2

88,3
815,2
12,8
78,8
77.;&

15
6
7

PIIDB I 182,1
PSDB ! 183,2
PPB I 135,2
i 11802
IPT

4

•

RanIdng

,.

11
14

•

I Prefeitos

MLriclpio

. to .. ~ "jOI "Iad

,."

Agosto de 2IeO
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Partido l-FEA ("')1 Aprovaçlo ("') I Ranking anteriOr

.Ioeii .......
ca.MIIo de louZII Qaua.t
PMdo AoberIo ......
G*IeI BogMlI
HyW\ot.

" .'Iua.rID

.....

.I:I'IclIdI.VIden

ut-

D6oIo RIbeIro

PT
PIIDB
PIIDB

.....
PPB

\

PDT

"',1

74,S

M,4
21,1

71,1

eu

24,J

12,1

-1a.o

SI,4

-102,1

41,4

•

11
13
14

1."'

SAO PAULO
I Ranklng

1

,
2

.....

I Prefeitos

Munlclpio

a••11h

I PartIdo "FEA ("')' AprovaçAo ('-)

IlmUllIIofIInl de • •
GIIAlw1tM
LuIz Tornareto
lIMo c:.vu.III ~ I

.110 CMtMo do SUl

4

. . . . doPamllbl

I

IIoVlOenla

lI*'cIo

I

VInhIdo

MlItan 8IrItIm
Antonio e:.to. da SIlva
JoIé AbeIIrdo eam.tnha

•• ......

7

10
11
12

11
14
11 .

",.
17

,.

10
21
li
23
M
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O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, os recentes episódios relacionados com o desvio de recursos orçamentários do
~
"
Tn~unal Regl?nal do Trabalho de Sao Paulo vê~ ensejando segUIdos debates em torno dos mecanrsmos
de controle dos di~h~iros públic~s, me~anismos esses que sempre ex~s~~a~, m~s .nao estao ~endo empregados com a eflClenCla eXigida para eVitar o malbarata~e~to de dot~ções vult?s~s, como no caso daquele orgao da Justiça especializada.
Não se entende como os 169 milhões se volatilizaram sem uma fiscalização severa por parte de
quem tem incumbência funcional para fazê-Ia, dando
lugar a todas essas graves especulações, a última
das quais provocou a exoneração do Diretor-Geral do
TST, que ocupava o elevado cargo há quase 15 anos,
convivendo com presidentes austeros que também
dev~riam acompan~ar a execução de projetos astronõmlcos sem abstrair um atento e permanente exame
de seus respectivos cronogramas de pagamento.
O próprio P-residente Fernando Henrique Carclo50, em reunião oficial no Palácio do Planalto, ao receber os generais recém-promovidos, abordou a temática da precariedade dos sistemas de controle das despesas, anunciando proposições legislativas que deverão avigorar a vigilância dos setores competentes,
dando-lhes maiores prerrogativas para embargar pagamentos que se revistam de conotação fraudulenta.
Não será demais recordar que nos três Poderes
funcionam as chamadas CISETs, por cujo crivo transitam os gastos da administração, impedindo-se, com
isso, o desvirtuamento de verbas com aplicações indevidas e incorretas, o que acarretaria sanções severas para os ordenadores de tais dispêndios.
No âmbito do Congresso Nacional, vale recordar que o ex-Senador Josaphat Marinho, quando da
elaboração da Carta de 1967, apresentou emenda de
que se originou o art. 45, estabelecendo que a lei determinaria "o processo de fiscalização, pelo Congresso, dos atos do Poder Executivo e dos órgãos da administração indireta".
Então membro do Senado, fui autor do projeto
que garantiu o cabal cumprimento daquela norma de
nossa Lei Maior, o que deu lugar ao surgimento de
duas Comissões - uma em cada uma das Casas que funcionam ainda precariamente, no que tange à
reconhecida elasticidade de suas atribuições, sem
dispor de estrutura técnica adequada para exercitar a
competência que lhes foi assegl 'ada com o auxílio
do Tribunal de Contas da União.
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Integrante da Comissão de Fiscalização Financeira e,ControlE!. d~ C~ma!a dos Depu!ad9s, pretendo
consolidar a açao JnstJtuCl.o~al desse orgao, morme~t~ quando se passou a eXigir do Parlamento um proflciente desempenho sob esse aspecto, alvo agora de
tantas críticas, inclusive pelo Primeiro Mandatário do
País na solenidade antes mencionada.
' Ressalto, por isso, que não faltam os instrumentos imprescindíveis a um controle rígido das verbas
constantes de nossa Lei de Meios, mas - isto sim _
vontade política explícita para que se não permitam
mais abusos reprováveis como aquele que se registrou no Fórum paulistano.
Que o Poder Legislativo, o Tribunal de Contas da
União e as Cisets, além de garantir ampla franquia no
acesso ao SIAFI, tornem mais claro o acompanhamento do dinheiro público, pondo fim à era de personagens do tipo Nicolau dos Santos Neto.
E as propostas anunciadas pelo Chefe da Nação tornarão mais eficazes tais instrumentos, para
que se resguardem ainda mais atentamente os recursos do Erário em todos os níveis da administração, federal, estadual ou municipal.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB - AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no dia de ontem,
com grande pompa, o Presidente do nosso País,
Fernando Henrique Cardoso - ou FHC, como é conhecido pela sociedade brasileira -, lançou um conjunto de medidas que ele mesmo batizou de "medidas anticorrupção", um Código de Ética para os servidores públicos federais.
Pela avaliação do Presidente, esse conjunto de
medidas, o Código de Ética para os servidores públicos, seria necessário para diminuir o nível, o grau de
desvio do dinheiro público no nosso País.
Está aí o ex~mplo da~ obras do TRT de São Pa~lo,~que até a~ora Já con~umlram. duzentos epoucos mlIhoes de ,re~ls, tend~ Sido de~vlados aproxlmad~mente 169 mllhoes. E eXistem mUitas outr~s no Brasl~ .
No ~e~ Esta~o: o Amazo~as, nao te~h~ duvida
de q~e o unrco obJetl~o .de vánas obras publicas é o
desvIo de recursos publlcos.
.Enfim, o conju~t~ de medidas ap~ese.ntado pelo
pres~d~.nte da Rep~ub"ca pre~ê, e,m primeIro lugar, a
POSSibilidade de nao serem InclUldas no Orçamento
do ano que vem as mais de 100 obras consideradas
irregulares, obras sobre as quais pairam graves suspeitas ou mesmo houve constatação de fraudes.
Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
isso já deveria ter sido feito há muito tempo. Obras
públicas irregulares não poderiam contar com Iibera-
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ção ou previsão de recursos do Orçamento da República.
Entre as demais medidas, o Presidente da República prevê o acesso da população, via Internet.
a~s dados,públicos, particularmente aqueles que permitam maior acompanhamento da utilização dos recursos públicos. Prevê ainda a quarentena para servidores públicos que ocupam cargos de alto escalão,
além de mudanças nos critérios de atuação do Tribunal de Contas da União.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a pompa
que caracterizou o anúncio desse conjunto de medidas por parte do Presidente da República faz parte do
teatro que o Governo tenta apresentar à população
brasileira, cujo objetivo central é abafar a necessidade de instalação de uma CPI para investigar o escandaloso desvio de recursos na construção da sede do
Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Trata-se
de mais uma medida da tal Agenda Positiva.
Ora, o Sr. Fernando Henrique Cardoso dispõe
de vários meios para mostrar à população brasileiU:l
que não está satisfeito com a corrupção em seu Gove~no e nã,? a aprova. Um deles é exatamente o apoio
à In~talaçao, nesta Casa, de CPI para investigar o
desvIo de recursos nas obras do Tribunal Regional do
Trabalho de São Paulo.
A legislação deve ser modificada? Sim. A conduta dos servidores públicos deve ser alterada? Sim.
Apenas isso, entretanto, não devolverá aos cofres públicos os milhões de reais historicamente desviados
particularmente no mandato do Presidente Fernand~
Henrique Cardoso.
Não adianta passar uma borracha sobre o ocorrido, apagar o quadro negro ou simplesmente dizer:
"O que passou, passou".
Penso que, em vez de apresentar publicamente
à sociedade um conjunto de medidas que sequer vai
ser aprovado pelo Parlamento brasileiro, o Presidente
da República deveria liberar a bancada governista
que lhe dá sustentação aqui para apoiar a instalação
da CPI do TRT de São Paulo. A situação é tão grave
que a Subcomissão do Senado vai convocar novamente o ex-Ministro Eduardo Jorge, devido às contradições do seu depoimento, desmentido perante o Ministério Público por ex-Presidentes daquele tribunal.
Sr. Presidente, retornamos às atividades parlamentares com vontade maior de lutar pela instalação
da referida CPI.
Durante o discurso da Sra. Vanessa
Gazziotin, o Sr. Severino Cavalcanti, 22 Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidên-
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c~a,

que ,é ocupada pelo Sr. Marçal Filho, §
2- do artigo 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra ao Deputado Ursicino Queiroz.
O SR. URSICINO QUEIROZ (PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero regi~trar desta tribuna, com muita alegria,
as comemoraçoes em nosso País do Dia do Maçom,
em 20 de agosto.
Falar da maçonaria é falar da dignidade do ser
humano, da construção de um novo mundo, mais justo, humano, fraterno, digno e cidadão.
A história do Brasil está intimamente ligada à da
maçonaria. Não é por mero acaso que o dia 20 de
agosto foi escolhido para simbolizar o movimento maçônico brasileiro. Nesse dia, em 1822, na Província do
Rio de Janeiro, o Imperador D. Pedro I foi iniciado na
maçonaria, no momento em que se decidia, por meio
da ação de Joaquim Gonçalves Ledo e José Bonifácio, pela proclamação da independência do País, o
que realmente se concretizou no dia 7 de setembro.
. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com
mUito orgulho que faço este registro.
Ainda na condição de maçom, quero fazer referência a um segundo assunto, de profunda importância para a Bahia.
Um jornal, talvez o mais antigo do meu Estado
ultimamente, com muita insistência, vem tentand~
mostrar falhas gritantes no serviço público de saúde
da nossa querida Bahia.
Sabe V. Exl', Sr. Presidente, sabem os Srs. Deputados que sempre estive na trincheira da luta em defesa da melhora dos serviços de saúde, independentemente de posição política ou ideológica.
É forçoso reafirmar que nos últimos anos os
Estados do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste
vêm pagando um alto preço pela discriminação odiosa e perversa de que são alvo, pois os recursos per
capita a eles destinados situam-se em níveis vergonhosos, correspondendo às vezes a um quarto dos
valores pagos aos Estados do Sul e Sudeste deste
País.
Muitos dos Deputados aqui presentes participaram da enorme luta - que durou seis anos - em busca
de eqüidade na distribuição dos recursos federais. E,
mercê da União, da luta da Frente Parlamentar da Saúde e das Lideranças partidárias, conseguimos incluir
no 9rçamento de 2000, ora vigente, como per caplta
mínimo para os Estados brasileiros, a média per capita destinada aos seis maiores Estados do País em
termos de percepção de recursos, ou seja, R$58,44.
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É evidente que ao longo desse tempo de profunda injustiça e imensa discriminação pagou a saúde do
Estado da Bahia um preço muito alto. Não fosse a
ação forte do nosso Senador Antonio Carlos MagaIhães, do ex-Governador Paulo Souto e do atual Governador César Borges, certamente a situação seria
de caos total.
Os investimentos feitas pelo Estado da Bahia
nos últimas anos, a partir da Governo Antonio Carlos
Magalhães - 1991 a 1995 -, prosseguindo na administração de Paulo Souto e César Borges, equivaleram a cerca de 10% do total de recursos orçamentários da Bahia. Recuperaram-se muitos e muitos hospitais públicos; construíram-se centenas de postos de
saúde; implantou-se o programa de agentes comunitários de saúde, com crescimento do índice desse
tipo de assistência, com equipes para atender às famílias; melhorou a emergência do Hospital Geral do
Estado Roberto Santos e de vários outros hospitais
do Estado da Bahia.
Todavia, Sr. Presidente, temos de reconhecer
que seria impossível realizarmos toda a melhora necessária. Registro, pois, minha solidariedade ao Sr.
José Maria de Magalhães Neto, digno Secretário de
Saúde do Estado da Bahia.
Muito obrigado.
O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/pedoB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, no dia de ontem, o Presidente da República anunciou à Nação um pacote de medidas que
serão tomadas, denominando-o de Código de Conduta da Alta Administração Federal.
Foram relatadas medidas que valerão de agora
em diante, tais como a proibição de receber transporte de particulares, a vedação a pessoas que tenham
sido exoneradas da prestação de consultoria durante
um certo período, a proibição da percepção de presentes a partir de um certo valor, a vedação da Iiberação de verbas pelo Executivo para obras que estejam
sob suspeição etc.
Sr. Presidente, precisaríamos examinar melhor
a natureza, o caráter, o significado e as conseqüências dessas medidas que foram anunciadas. Mas, de
sarda, já ficam pelo menos algumas observações. A
primeira é a de que o Governo demorou seis anos
para trazer à tona medidas que, de passagem ou ainda em observação inicial, são quase naturais, são absolutamente óbvias. Nada há de muito importante nisso que acabo de relatar aqui, nessas notícias que são
destaques na imprensa. O chocante é que a prática
natural de ser honesto no exercício do governo não
estava sendo adotada por seus próprios membros.
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O Governo demorou seis anos para descobrir
que em torno dele havia um oceano de lama. Essa é a
questão.
Observe-se, por outro lado, que se essas medidas tivessem caráter retroativa as conseqüências então seriam espantosas. Reparem bem: a Governo liberou nas últimos quatro anos recursos orçamentárias para 121 abras postas em suspeição pela Tribunal
de Cantas da União.
E não é só. No ano passado, Fernando Henrique Cardoso hospedou-se na Mansão da Grupo Klabin, em Angra dos Reis, para passar o reveillon. Na
semana passada, durante visita ao Pantanal com o
Presidente português, hospedou-se de novo na fazenda do Grupo Klabin, um dos maiores fabricantes
de papel do País.
A empreiteira Camargo Corrêa construiu, junto
à fazenda chamada Córrego da Ponte, do Sr. Femando Henrique Cardoso, um grande aeroporto que beneficia não a fazendinha do Grupo Camargo Corrêa,
sem qualquer importância, mas a fazenda do Presidente da República, a que Camargo Corrêa está ajudando.
O Sr. Paulo Henrique Cardoso, filho do Presidente, está morando na praia de São Conrado num
apartamento pertencente ao Banca Icatu, avaliado
em mais de 1 milhão de dólares, vizinho do apartamenta de outro personagem importante do Governo
Fernando Henrique Cardos9, o Sr. Eduardo Jorge,
também avaliado em 1 milhão de dólares.
Reparem que, se essas medidas - digamos assim - moralizadoras tivessem caráter retroativo, ficaria difícil encontrar alguém solto no Palácio do Planalto. Se a retroatividade fosse maior ainda, aí teríamos
uma lista enorme.
Vou ler rapidamente, porque o tempo é curto: o
Sr. Luiz Carlos Mendonça de Barros, o ex-Ministro
Mendonça de Barros, foi flagrado em gravações telefônicas beneficiando o Banco Opportunity, dos amigos Daniel Dantas e Pérsia Arida, na privatização da
Telebrás. O Sr. André Lara Rezende, ex-Presidente
do BNDES, foi flagrado pelo mesmo grampo tentando
ajudar o grupo Opportunity. O Sr. Francisco Lopes,
ex-Presidente do Banco Central, nunca se afastou da
sua Consultoria Macrométrica enquanto presidia
aquele banco, e ainda deu uma mãozinha para os clientes e amigos donos do Banco Marka e FonteCindamo
E mais: o Sr. Pérsia Arida, quando Presidente do
Banco Central, passou um fim de semana na casa de
praia do banqueiro Fernão Bracher, na véspera do
anúncio de novas regras que seriam adotadas pelo
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Banco Central. Coincidentemente, o banqueiro amiNossas autoridades mostraram-se sensibilizag?, em s~guida, faturou milhões de reais com as medas com a catástrofe - esse é o termo adequado para
drdas aplicadas.
,
o evento - e determinaram a agilização de providênci~ Sra. Elena Landau - só por dizer o nome dela
as para que nossos sofridos agricultores possam re,,
Ja pedimos desculpas aos Srs. Parlamentares e aos
ouvintes - foi nomeada por Fernando Henrique Carcobrar seu animo e prosseguir em sua atividade. Por
doso para a Diretoria de Privatizações do Banco Naciessas providências, cabe-me elogiar nossas autorional do Desenvolvimento Econômico e Social dades da área da agricultura.
BNDES, onde planejou a privatização de parte da
Mas, Sr. Presidente, tive a oportunidade de pesCompanhia Energética de Minas Gerais - CEMIG,
soaimente encarecer medidas especiais' para nossos
para um consórcio montado pelo Opportunity (esse
cafeicultores, e quanto a isso preciso dizer que estaOpportunity está no bolo de tudo!), banco de que um
mos sendo atendidos de forma insuficiente. De fato, o
dos sócios é exatamente o atual marido da Sra. Elena
Governo Federal apenas autorizou a liberação de 40
Landau, o Sr. Pérsio Arida. A Sra. Elena Landau saiu
milhões de reais para todo o Brasil, quando só as nedo BNDES e foi representar o Opportunity no Consecessidades do Paraná se elevam a 50 milhões de reais. Daí por que me alço a chamar a atenção do Goverlho de Administração da Cemig.
Sr. Presidente, o tempo é escasso, mas aqui
no, provocando-o para uma reflexão que julgo imposestá a lista de ex-integrantes do Governo FHC: José
tergável, até porque é bom lembrar que grande parte
Pio Borges, Francisco Gros, Armínio Fraga, Eduardo
dos recursos que constituem o Funcafé é originária
Jorge, Sérgio Otero. Isso demonstra que os hodo Paraná.
mens-chaves do Governo, cap~taneados por um .hoSr. Presidente, a região de onde provenho, o nomem chamado Fernando Henrrque Cardoso, seriam
roeste do Paraná, mais especificamente a região que
todos - digamos assim - atingidos por essas medidas
se centraliza em Umuarama, congrega 32 Municípios.
moralizadoras, mas não serão, porque tudo que foi fePois bem, esses 32 Municípios - e reporto-me a dados oficiais do IBGE - contavam, em 1970, com uma
ito não é para valer, é só para inglês ver.
Peço permissão para ler apenas um trecho de
população de 653 mil habitantes. Sobreveio a geada
de 1975. Nossos agricultores não foram devidamente
uma indicação feita pelo jornalista Jânio de Freitas,
assistidos e seu desestímulo resultou em êxodo rural
hoje, no jornal Folha de S.Paulo:
I'd
d
de proporções que dificilmente a história registra em
"
Para con ter os ab usos da Imora I a e
'"
"
qualquer pal~. !n~rsto neste fato Importante: em 1975,
no Governo uma só re ra bastaria e nem
"
't
~ d'" d ráf
aqueles MUnlclplOS, onde se concentrava grande propreCIsa ser ~scn a: os In ICIOS e picas
dução cafeeira do Paraná, contavam com 653 mil haIncorretas
deixam
de ser
acobertados e as
b'tI antes. Os u'It"Imos dados do IBGE"Informam serem
.
.
.
_
respectivas Investlgaçoes se processarao
379 "I C
.,d
I
'- 275 "
rb d d
"
agora
ml. orno se ve, so aque a reglao,
ml
com I er a e e rigor.
pessoas deixaram a agricultura em apenas duas déSe isso for feito, a moralidade virá.
cadas, e tudo porque houve um quase total abandono
O SR. OSMAR SERRAGLIO (Bloco/PMDB da lavoura cafeeira, apenas persistindo os agricultoPRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
re~ .intimoratos que, a despeito da ausênc.i~ de apoio
Sras. e Srs. Deputados, uma vez mais, nossos agrio!lclal, arrostan.do sabe. Deus qu~ntas dificuldades,
ainda prosseguiram cultivando cafe.
cultores foram atingidos por fortes geadas. A preocupação do Governo Federal com suas graves conseInsisto neste dado: em apenas 32 Municípios,
275 mil pessoas deixaram a agricultura. Atrás delas fiqüências patenteou-se pela presença de S. Ex"., o Sr.
Ministro da Agricultura, Pratini de Morais, que visitou
caram milhares de casas abandonadas, escolas espessoalmente nossas lavouras, ali constatando os
vaziadas, vilas que desapareceram, famílias dividiprejuízos dos nossos agricultores. Logo em seguida,
das, chorando filhos que mudaram para outras paraa bancada federal do Paraná, o Sr. Chefe da Casa Cigens onde a sorte não lhes fosse tão madrasta.
Enfim, tantos recursos próprios e oficiais empregados
vil, Dr. Alceni Guerra, e o Secretário de Estado da
Agricultura, Sr. Antônio Poloni, foram recebidos em
para lhes possibilitar uma regular qualidade de vida
onde residiam foram desperdiçados apenas e unicaaudiência pelo Sr. Secretário Executivo do Ministério
d$ Agricultura, Dr. Márcio Fortes, a quem foi apresenmente porque não se teve a necessária visão de que
tado o quadro desastroso que resultou daquelas geaseria muito mais fácil para o Governo prestar-lhes
das.
efetiva assistência no momento de dificuldades do
A

"

"

,

"
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que agora resolver o problema dos sem-terra, provié exatamente essa. A sociedade organiza-se em um
denciar a geração de empregos nas cidades, construEstado para que possa ele socorrê-Ia quando as indiir novas escolas e creches nos locais para onde se
vidualidades são carentes. Não faz sentido, nesse asdeslocam nossos agricultores, além de novos hospipecto, a relutância em liberar recursos para aquisitais, enfim, toda a infra-estrutura de que necessitam
ções cujos próprios fornecedores estão dispostos a
as pessoas que se concentram em outras localidaservir de fiadores.
des.
Impõe-se, assim, não olvidar que estamos em
Não podemos assistir, sem reação maior, o ensituação anômala, a reclamar providências urgentes
e de expressão, sob pena de se tornar irreversível o
caminhamento para situação semelhante à que retratei, em que mais milhares de agricultores voltem as
definhamento de nossa produção agrícola, mas, mais
do que tudo, o desemprego de dezenas de milhares
costas à lavoura. Não posso crer que, com o entusiasmo com que a lavoura cafeeira vinha sendo retomade pessoas.
da, sobremodo agora, com novas técnicas, o café
Sr. Presidente, desejo enfatizar mais uma vez a
necessidade de que o Governo da República reforce
adensado, enfim, quando a região lobrigava um horizonte, não futurista, mas pretérito, na exata medida
o PRONAF, porque os recursos destinados este ano a
em que apenas desejava voltar ao que era no passaesse programa no mesmo montante do ano passado
do, há vinte anos, até isso pareça refugir-Ihe dos
são ínfimos, diante da catástrofe que assola o Paraná
olhos.
O SR. ALBERTO FRAGA (Bloco/PMDB - DF.
Nós, como homens públicos responsáveis, preSem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI'"" e Srs.
cisamos ter o necessário descortino para perceber
Deputados, venho à tribuna para discordar do Depuque os recursos que agora forem sonegados aos que
tado Geraldo Magela no tocante a pronunciamento
ainda insistem em trabalhar na agricultura custarão,
que fez S. Ex· na quinta-feira da semana passada.
num futuro muito próximo, multiplicadas vezes mais.
Respeito profundamente o trabalho realizado pelo
Por isso, aqui vai um apelo ao Governo - especialilustre Deputado do Partido dos Trabalhadores, mas
mente ao Sr. Ministro Pratini, cuja inteligência e visão
não posso concordar com as suas declarações.
todos reconhecem -, um apelo deste Deputado do
O Deputado Geraldo Magela acusou o Governoroeste do Paraná, que lhe encarece a destinação
nador Joaquim Roriz de ser chefe dos grileiros de terra do Distrito Federal. É uma acusação muito séria, Sr.
urgente de mais avolumados valores, atendendo aos
levantamentos técnicos que lhe foram encaminhados
Presidente. Sou aliado do Governo local, mas tenho
pela Secretaria de Agricultura do Paraná, para que
discordâncias com o Governador Joaquim Roriz no
não nos censuremos amanhã pelas conseqüências
que diz respeito a sua política para a segurança públide nossa inadvertência.
ca. No entanto, não posso calar-me diante das acusaMais de 80 mil cafeicultores paranaenses deções feitas, porque são levianas e infundadas. E popendem dos 50 milhões solicitados pelo Governo do
demos perceber que a intenção é desestabilizar o traEstado ao Ministério da Agricultura - e isso, percebalho que vem sendo realizado com sucesso pelo
ba-se, corresponde a apenas um terço do que o Juiz
Governo do Distrito Federal, com o apoio da sociedade.
Lalau surrupiou da República. Se temos como suportar o baque do larápio, com muito mais razão havereA minha maior surpresa, Sr. Presidente, está no
mos de encontrar recursos para salvar nossos cafeifato de que denúncias dessa natureza também foram
feitas contra o Deputado Geraldo Magela no passado.
cultores.
Em 1997, S. ExA exercia a função de Secretário de
Não posso deixar de também me reportar a
Habitação do Distrito Federal e teve seu nome citado
esse relevante programa que é o PRONAF, que tande maneira parecida, por tentar interferir na criação
tos elogios de nossos agricultores tem carreado ao
de um condomfnio denominado Alto da Boa Vista.
Governo Fernando Henrique. Mas os valores anunciIsso quer dizer que S. Exll também esteve envolvido
ados precisam ser reforçados, não podendo ser equinuma situação de ocupação de terras, e nem por isso
parados aos do ano passado, porque são insuficienas
pessoas diziam ser o Deputado Geraldo Magela
tes para este momento dramático por que transita
chefe de grileiros de terra.
nossa agricultura. O mesmo sucede em relação aos
E para preservar a sua honQrabilidade, o
recursos para os agricultores que empregaram recurex-Secretário
de Habitação do Distrito Federal aciosos próprios, alheios ao sistema de crédito, e que
nou
o
Ministério
Público, solicitando que não fossem
agora, privados de suas poupanças, não têm outro
divulgadas fitas com conversas que apontassem
socorro senão o Governo, cuja função precípua, aliás,

Agosto de 2000

DIÁRlO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

qualquer tipo de envolvimento seu com o escândalo
noticiado nas páginas dos jornais.
O nobre Deputado Geraldo Magela, que sentiu
na carne o peso de acusações como essa a que me
referi, não poderia vir a este plenário acusar o Governador Joaquim Roriz da forma como fez. S. EXª não
poderia ter-se esquecido de que foi vítima do mesmo
tipo de denúncia.
•
Sr. Presidente, estou vermelho de vergonha por
ler acusações a um Governador que tem trabalhado
por esta cidade, que está fazendo obras à vontade,
que está tentando melhorar a vida do servidor e da
população de Brasília. Não posso, de maneira alguma, ficar calado.'
Repito: respeito profundamente o trabalho do
Deputado Geraldo Magela, mas acho que S. Ex!! exagerou quando acusou um homem como Joaquim Roriz. Se quer fazer oposição, faça-o com responsabilidade, sem radicalismos e sem acusações infundadas. Não se pode mexer assim com a honra e a dignidade d~ \Jma pessoa, de um pai de famflia. É preciso
que tenhamos um pouco de bom senso.
Como disse anteriormente, tenho discordado do
Governador quanto a alguns pontos de sua política
para segurança pública e tenho solicitado a S. Exª
que ouça aqueles que conhecem a matéria. Não tenho sido atendido nesse meu pleito, e os resultados aí
estão: Brasília está alcançando índices de criminalidade em proporções nunca vistas. Mas, apesar dessa
discordância, não poderia deixar de registrar esse
protesto.
Era o que tinha a dizer.
O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Deputados, no dia 23 de agosto de 1999, dez anos depois
de instituído no Brasil o horário de verão, o Presidente
Fernando Henrique Cardoso baixou decreto incluindo
toda a região Nordeste no novo horário.
Até então, dos Estados do Nordeste, somente a
Bahia adotava esse horário.
A decisão foi uma surpresa não só para o povo
nordestino, como também para os parlamentares federais, deputados esti:lduais e vereadores, porque
essa matéria não estava em cogitação.
Em 1989, houve um grande debate, promovido
pelo Ministério Público Federal e pela Assembléia Legislativa do Ceará, com a participação de estudiosos
e cientistas como, por exemplo, o Prof. Caio Lóssio,
do Ceará. Discutiu-se, entre outros pontos, o fato de
que os Estados da região nordestina - Ceará, Piauí,
Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernam-
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buco -, por ficarem próximos da linha do E;quador,
têm os dias e as noites com a mesma duração em
qualquer época do ano. Esse fenômeno não acontece
nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, onde no segundo semestre os dias são mais longos e, conseqüentemente, para haver ganho de energia, foi adotado o horário de verão, com embasamento técnico.
Mas no Nordeste, em 1989, essa discussão foi superada, porque ficou demonstrado que não havia necessidade alguma de horário de verão nessa região.
No dia 23 de agosto de 1999, fomos pegos de
surpresa. Estive com o Ministro Rodolpho Tourinho
para saber os motivos que teriam levado o Ministério
de Minas e Energia a solicitar ao Presidente Fernando Henrique Cardoso a adoção desse horário para a
nossa região e - pasmem, Sr"' e Srs. Deputados! - a
justificativa do Sr. Ministro foi de que o setor bancário,
o setor turístico e as grandes redes de televisão pressionaram os governadores dos Estados para que o
horário de verão fosse ali implantado, mas não houve
indicação técnica para que isso acontecesse.
O Juiz Federal da Primeira Instância, acatando
ação que impetramos junto ao Ministério Público, teve
a coragem de suspender a decisão, mas o Tribunal
Regional de Recife até hoje não julgou a ação principaI.
Tive o cuidado de fazer um estudo, analisando
os dados fornecidos pela Eletrobrás, para verificar o
que ocorreu entre 3 de outubro de 1999 e 27 de fevereiro de 2000 nesses Estados, em termos de economia de eletricidade. Os dados estão aqui. Para nossa
surpresa, o Ceará, por exemplo, apresentou aumento
do consumo de energia de 7,2%; o Piauí, do Deputado Themístocles Sampaio, aqui presente, apresentou
aumento de aproximadamente 10%! Quanto mais
próximo da linha do Equador, mais gasto de energia
ocorreu. As pessoas, trabalhadores e estudantes tiveram de acordar uma hora mais cedo e por isso precisaram das luzes acesas.
Não é só isso, Sr. Presidente, Sr·' e Srs. Deputados, Sr. Deputado Léo Alcântara, que também é cearense. Há hoje um problema que dez anos atrás não
era tão grave: a insegurança pública. As pessoas têm
de sair de suas casas e pegar a condução ainda de
madrugada. Com isso o número de assaltos e o desconforto aumentaram severamente.
Por esse motivo, solicitamos ao Ministro de Minas e Energia, Rodolpho Tourinho, primeiro, que nos
confirme ou desminta se os dados da Eletrobrás conferem com os números do Ministério. Se conferirem,
não há motivo algum para a implantação do horário
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de verão no próximo ano na nossa região, salvo na
Bahia, onde ele já era praticado.
Apresentamos então esse requerimento, Sr.
Presidente, no sentido de fazer ver ao Ministro Tourinho e também ao Presidente Fernando Henrique Cardoso que não se rendam aos caprichos desses três
setores da economia. A maioria da sociedade são os
milhões e milhões de habitantes que estão nas grandes cidades brasileiras. Não aceito o horário de verão
em nossa região, porque ele não traz ao povo nordestino qualquer benefício de ordem econômica, muito
menos social. Só traz benefícios aos três setores já citados, que não representam a maioria da população e
deveriam contentar-se com os altos lucros que já obtêm.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. Léo ALCÂNTARA (Bloco/PSDB - CE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr""
e Srs. Deputados, é oportuno, avizinhando-se as eleições municipais, relembrarmos a importância da participação dos jovens na escolha dos titulares dos Poderes Executivo e Legislativo em suas cidades. Assim
como o Município costuma ser o degrau inicial para os
políticos, rumo às esferas estadual e federal, é na juventude que se inicia o exercício da cidadania.
O candidato hoje eleito pelos jovens pode, na
próxima década, estar em relevante posição nacional.
Só esse motivo já bastaria para que os políticos prestassem maior atenção ao eleitorado de menos idade,
pois nele está o futuro do Brasil.
Convém, na medida do possível, canalizar parte
da energia natural dos adolescentes para os assuntos institucionais da política nacional. Assim essa
energia será certamente mais bem aproveitada pela
sociedade, pois o debate político, por pior que seja,
ainda é mais produtivo que as atividades exercidas
pelas torcidas organizadas de futebol, por exemplo.
Infelizmente, as pesquisas mostram o desinteresse dos jovens em votar no próximo escrutínio. A
oportunidade de votar aos 16 anos de idade, quase
uma exclusividade da legislação brasileira, não tem
animado os jovens nem mesmo a tirarem seus títulos
de eleitores.
Esses adolescentes, talvez iludidos por idéias
enganosas de que os políticos são todos iguais ou de
que o Brasil nunca vai melhorar, preferem aproveitar o
feriado do dia das eleições para fazer outras coisas,
esquecendo-se de que qualquer coisa que façam poderia ser potencializada pela participação política.
Ora, é a polftica que decide e legisla sobre temas
como sexo, drogras, esporte, educação e tantos ou-
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tros relevantes para a faixa de idade a que estamos
nos referindo.
Tenho a honra de ser um dos políticos mais javens desta Casa, e sei de muitos outros, até mais javens do que eu, envolvidos com a militância política
nas escolas e universidades, no ambiente de trabalho, na famflia ou nas ruas. Essa atividade é indispensável, mas deve ser complementada pela polftica institucional, que não dispensa o ato de votar.
A participação política, portanto, pode ser fundamental para o delineamento do futuro e mesmo do
presente em que vivem ou querem viver os adolescentes.
Assim, tendo em vista nosso interesse em estarmos em sintonia com os rumos futuros deste País,
precisamos, desde já e sempre, incitar a presença
dos jovens nestas e nas próximas eleições. Eles devem apontar os candidatos capazes de atender às
suas aspirações por um mundo mais ético. Tais candidatos, desde que consigam suprir as expectativas
dos que os elegeram, destinam-se a desfrutar uma
vida política mais longa, visto que seus eleitores ainda terão muitas eleições pela frente.
Se os jovens empenhassem mais de seu tempo
em atividades políticas exercidas de forma democrática
e tran~parente, o Brasil estaria c~ando quadros mais
capacm:dos ~a~ que no futuro a Imagem dos três Pcderes nao seja tão enlameada como no presente.
O Brasil do futuro, senhoras e senhores, ainda é
uma incógnita, e continuará obscuro, a menos que a
grande maioria dos cid~~ãos do ~manh~ perceb.a que
nunca é cedo para participar da Vida pohtlca nacional.
Sr. Presidente, neste ano eleitoral, devemos incentivar a juventude a participar de forma mais ativa
nesse processo. O objetivo é que após as eleições os
jovens saibam fiscalizar aqueles em quem acreditaram, aqueles aos quais deram oportunidade de exercer o poder.
A juventude, que já foi tão importante nos rumos
deste País, tem de participar; afinal, é a base e o futuro de qualquer Nação.
Sr. Presidente, solicito a V. Exl que autorize a divulgação do meu pronunciamento no programa A Voz
do Brasil.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB - MS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr""
e Srs. Deputados, há cerca de um ano, ocupei esta tribuna para alertar as autoridades brasileiras sobre
grave problema que se desenhava na ocasião: o rieco
de contaminação do gado brasileiro por animais palaguaios. O que vínhamos pedindo desde o ano puas-
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do começa a ser atendido amanhã com o fechamento
da fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai.
O Exército inicia amanhã operação visando controlar a entrada no País de animais suspeitos de estar
com febre aftosa. A meu ver, essa "operação d~ guerra" para proteger a sanidade animal do rebanho brasileiro, que contará ainda com apoio da Aeronáutica e
da Marinha, dará maior rigor aos trabalhos feitos na
região fronteiriça.
Vale lembrar que, desde o dia 8 de agosto, o Ministério da Agricultura proíbe as importações do Paraguai de gado vivo e de carne com osso. A decisão deveu-se ~s suspeitas de focos. ~e ~~osa no ~ebanho
paraguaio, que, segundo o Mlnlsterlo da Agricultura,
já alcançaram a Argentina.
No ano passado, as autoridades brasileiras não
levaram a sério nossas inúmeras denúncias. Aceit~ram-nas apenas agora, com atraso de um ano. Por diversas vezes usamos esta tribuna para reiterar que
os focos de ~ftosa encontrados em Mato Grosso do
Sul teriam origem no gado pertencente ao rebanho
paraguaio, dada a facilidade com que os animais do
país vizinho atravessavam a fronteira.
À época, vale lembrar, solicitamos a intervenção
do Governo Federal para fechar as fronteiras, isolando nosso rebanho de possível contaminação. Temíamos, naquela ocasião, que nossos animais fossem
contaminados por algum foco "importado" do ParaguaL Por isso, a decisão do Governo Federal, ainda
que tardia, de autorizar o Exército, a Marinha e a Aeronáutica a controlar o trânsito de animais na fronteira
merece o nosso apoio.
Não podemos colocar em risco o árduo trabalho
de controle sorol6gico que vem sendo feito há vários
anos em Mato Grosso do Sul. Sou testemunha ocular
da conscientização dos produtores rurais de meu
Estado. Eles têm zelado pela saúde de seus rebanhos. Mato Grosso do Sul está prestes a obter o certificado de área livre da aftosa pelo Escritório Internacianal de Epizootias. Por isso, não se pode dar ao luxo
de contar apenas com o trabalho do Governo EstaduaI e dos órgãos locais de defesa animal.
Que a participação do Exército e da Marinha no
patrulhamento da fronteira seja estendida por vários
anos, até que os focos do lado paraguaio sejam realmente controlados.
Disse na Comissão de Agricultura e Política Rural várias vezes - até porque sou da fronteira e conheço o assunto - que o procedimento paraguaio para
marcar o gado é diferente do nosso, e isso nos traz
preocupação. Por incrível que pareça, o Paraguai é
declarado zona de livre exportação. O Mato Grosso
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do Sul, que já podia ter sido declarado neste ano ....ona
livre de exportação e ainda não o foi, teve prejuízo
muito grande. E, repito, eu insistia, à época, em dizer
que o gado contaminado não era do rebanho do Mato
Grosso do Sul, mas contrabandeado a partir do Paraguai.
Tudo o que disse há um ano, hoje se confirma. E
o pior é que se não tomarmos providências o foco de
aftosa no Paraguai continuará contaminando a criação do meu Estado, que conta com 23 milhões de cabeças - o maior rebanho do País - de alta qualidade.
Parabenizo o Governo do Mato Grosso do Sul
pela atitude tomada e o Governo Federal por ter autorizado o controle da fronteira do meu Estado. Assim
será inibido o contrabando do gado paraguaio qu~
está prejudicando nossa economia.
Muito obrigado.
O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Deputados, retorno à tribuna com o intuito de afir.mar aos nobres pa~lamentares dest~ Casa_e do BraSIl
que meu~ pronunclamen~os e mamfestaçoes em ~efesa do nao~calote, ou seja, da honra a~s compromlss~s ~s~u'!1ldo~, vêm s~ndo agora dlvulgad~s n~s
pn~C1p~ls Jornais do Brasil e também nos bons Jornais
regionaIs.
O mercado financeiro internacional não vê mais
riscos de calote no nosso País.
Sempre fiquei indignado, até pela minha formação pessoal, quando ouvia algumas entidades defenderem até o não-pagamento de nossas dívidas, em
especial da dívida externa. Defendo e continuarei defendendo a boa renegociação dos nossos compromissas junto aos credores, a diminuição das taxas de
juros e o alongamento das dfvidas, no que tange a
prazos, sem dar calote em quem quer que seja, mesmo porque todo credor em princípio tem interesse em
viabilizar o devedor, com o objetivo, obviamente, de
não perder o crédito concedido, seja no campo das
pessoas físicas, seja no das jurídicas - ~: ,!:1ades,
clubes etc.
Recentemente, as agências de avaliação de
crédito internacional melhoraram a classificação de
risco do Brasil, e pretendem continuar a fazê-lo, baixando assim o custo da dívida externa do País, de instituições financeiras e empresas. O novo conceito que
o Brasil receberá doravante deverá colocá-lo em vantagem, inclusive perante outros países, atraindo mais
investidores. Prova disso é a redução dos custos dos
financiamentos para bancos e empresas e dos encargos da dfvida externa do Governo brasileiro.
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Na qualidade de Relator-Geral da Comissão
Especial que trata da Reforma do Sistema Financeiro
Nacional, tenho acompanhado palestras, audiências
públicas e editoriais de jornais de grande credibilidade, e noto que algumas mudanças vêm acontecendo.
No Brasil o risco de crédito sempre foi maior do que
na Argentina e no Chile. Nos últimos dias, os papéis
brasileiros têm apresentado taxas mais baixas do que
as dos nossos citados vizinhos. Matéria extraída do
jornal Folha de S.Paulo, sob o título "Mercado já não
vê risco de calote do Brasil", retrata essa realidade:
Os papéis do Governo com vencimento em 2009 pagavam, na sexta-feira, 6,63%
acima do rendimento dos títulos do Tesouro
dos Estados Unidos, considerados aplicação de risco zero. A taxa de remuneração
dos papéis argentinos de mesmo prazo era
de 7,16% sobre os títulos americanos. A
distância entre os papéis de Brasil e Argentina com vencimentos em 2007 era menor,
mas os brasileiros pagavam menos - 7,30%
contra os 7,40% pagos pelos títulos do parceiro do Mercosul. (...)
O benefício da melhor avaliação do
País também pode ser visto nas taxas pagas por bancos e empresas. (...) O rating
pesa muito no custo dos empréstimos, pois
é sempre um parâmetro para os investidores internacionais.
Na realidade, nossa meta principal é retomar o
crescimento e desenvolvimento do País sempre que
possível, gerando emprego e renda e, conseqüentemente, a melhora de nossa economia, dando-nos credibilidade, assim, para renegociar a dívida externa e
interna, com taxas de juros mais acessíveis e prazos
mais longos. É ao que temos assistido recentemente.
Reconhecem os críticos e empresários de um
modo geral que o Brasil encontrou alguma melhora,
mas infelizmente levará um bom tempo para atingir o
ideal, embora haja um compromisso nesse sentido. O
caso é que não se muda ~ economia de um país de
uma hora para outra, mas pelo menos estamos estabelecendo metas confiáveis.
Faço este registro destacando que voltarei a tratar desse assunto, como o faço costumeiramente na
Comissão de Finanças e Tributação e também na Comissão Especial que analisa a reforma do Sistema Financeiro Nacional.
Ressalto que as agências que classificam as taxas de juros no exterior estão considerando doravante juros mais baixos, com diminuição do risco, Isso é
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muito bom para nós, principalmente no que tange ao
compromisso que assumimos com a dívida externa.
Era o que tinha a dizer.
O SR. VIRGfLlO GUIMARÃES (PT - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI'"' e Srs. Deputados, assomo a esta tribuna para fazer um apelo aos
partidos e ao Presidente da Casa no sentido de que
revejam o calendário acertado pelos Líderes criando
ilhas de recesso branco até a realização das eleições
municipais deste ano.
O que de fato está ocorrendo é um esvaziamento completo do Congresso Nacional, sobretudo da
Câmara dos Deputados, já que no Senado Federal
vem funcionando uma Subcomissão que está investigando a transferência de recursos para o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo.
Essa idéia de se fazer alternância de semanas
ativas com inativas foi um desastre, é forçoso reconhecer. E o que está errado precisa ser corrigido. Se
no futuro, em véspera de eleições, quisermos mudar
o período dos recessos, será uma questão a debater.
O que não se pode aceitar, como disse, é o absoluto
esvaziamento da Câmara dos Deputados, cada vez
mais distante das questões candentes deste País.
Fala-se hoje de programas de segurança, de criação de uma CPI para investigar a atuação do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, enfim, de toda
uma gama de questões que estão a exigir a presença
dos Deputados, e esta Casa está absolutamente ausente. Creio até que essa atitude foi deliberada. Infelizmente - quem sabe? - os partidos de oposição
acabaram participando de alguma maneira desse
processo, uma vez que é real a preocupação com as
eleições municipais. Mas esse esvaziamento é inaceitável, Sr. Presidente.
Toda a mobilização nacional em torno do plebiscito da dívida externa não passa por aqui. Esta Casa
está alheia, vazia, deserta e distante. Toda a exigência e o clamor nacional pela CPI para investigar o verdadeiro papel do ex-Secretário Eduardo Jorge na liberação dos recursos para o Tribunal Regional do
Trabalho de São Paulo também passa à margem desta Casa. Não há nem como colher assinaturas, uma
vez que se tem a doce desculpa de não haver prazo,
porque os deputados estariam assistindo as suas bases. Ora, esse argumento não encontra amparo nem
mesmo na história da Casa.
É bom lembrar que, em 1992, houve eleições
municipais no Brasil e, simultaneamente, realizou-se
a CPI do Orçamento, na qual se comprovou o envolvimento de PC Farias, e, depois, o processo de Impaachment do então Presidente da República. Naque-
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les dias, esta Casa fervilhava, repercutia o País. Hoje,
infelizmente, insisto, de maneira talvez até deliberada, esta Casa está à margem do processo político.
Hoje, nós, Deputados, sabemos das novidades
pela imprensa. Agora, com a Internet, se quisermos
ser os primeiros a saber das últimas notícias, como
espectadores não privilegiados, é só ligar na rede
mundial. Os fatos não se produzem mais aqui. A interferência desta Casa é praticamente nula.
Então, apelo para que façam uma revisão desse
calendário. Ele não deu bons resultados. Vamos pôr a
mão na consciência. Temos responsabilidades. Podemos participar das eleições municipais e, ao mesmo
tempo, exercer plenamente o nosso papel.
É com esse sentimento que apelo, desta tribuna, para o Presidente desta Casa, Deputado Michel
Temer, e para todos os partidos, inclusive o PT, meu
partido, que não foi o responsável por isso e, muito
menos, pelo esvaziamento. É certo que de alguma
maneira concordou com a idéia da alternância, que
não funcionou. Não existem ilhas de funcionamento
num recesso branco. Há um recesso branco generalizado.lsso precisa ser revisto.
Aproveito o minuto que me resta, mesmo diante
do esvaziamento político da Casa, para falar sobre a
convocação do Governador de Minas Gerais, Sr. Itamar Franco, por Subcomissão do Senado Federal. A
idéia de convocá-lo para criar um factóide e tentar esvaziar aquela Casa por ocasião do seu depoimento
não é aceitável. É preciso, antes que o Governador de
Minas Gerais e ex-Presidente da República lá compareça, que se abram as caixas-pretas do Governo Federal. É direito de qualquer cidadão, sobretudo de um
ex-Presidente da República, ter acesso aos dados do
Ministério do Planejamento, do Ministério da Fazenda
e da Secretaria do Tesouro, locais a que deverá comparecer também um auditor credenciado, indicado
pelo Governador Itamar Franco. A partir daí, sim, poderá haver um depoimento consistente, algo que o
Brasil espera. Com certeza, S. ExI tem muito a dizer,
mas dará contribuição maior ao País se estiver sustentado por documentação.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (Bloco/PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S.... e Srs. Deputados, o que me traz a esta tribuna, na tarde de hoje, é a oportunidade de fazer uma
abordagem lúcida, sem demagogia, de um tema que
a cada dia que passa torna-se mais relevante.
Refiro-me à segurança pública e quero começar
a enfocar o problema da forma como já se deveria fazer há muito tempo. É ou não é prioridade para os Govemos de maneira geral- Federal e Estaduais -, que
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têm responsabilidade constitucional, promover e prover a segurança pública dos seus cidadãos? E acrescento: não haveria até mesmo uma perspectiva de colaboração e cooperação da instância de poder local,
ou seja, dos Municípios?
Infelizmente, creio que segurança pública não
tem sido prioridade. Se quisermos ter certeza disso é
só mandar buscar as notas taquigráficas da época, ou
rever os programas políticos das últimas eleições.
Nos vários pronunciamentos de candidatos a governador, ao Congresso Nacional e mesmo à Presidência da República, poderemos constatar afirmações, e
não sem justa razão, priorizando educação, saúde e
questões sociais como um todo - repito, não sem justa razão.
Será que a condição de cidadania não exige o
direito à segurança? Esse é o primeiro ponto.
É preciso desmistificar os resquícios do regime
autoritário, período após o qual passou-se a confundir
segurança com repressão. Uma coisa não tem nada a
ver com a outra. Repito: segurança pública é inerente
ao Estado de Direito e à condição de cidadania.
Realmente é preciso priorizar a segurança pública. Não basta tão-somente adquirir mais viaturas
ou aumentar os efetivos das Polícias Militar e Civil.
É preciso muito mais. É preciso buscar, a qualquer
custo, a integração das atividades policiais. É preciso acabar com a concorrência entre as Polícias Civil
e Militar, que, por sua vez, concorre com a Polícia
Federal, que concorre com as Polícias Rodoviária,
Marítima e Ferroviária, que não se ajudam mutuamente.
Srs. Parlamentares, é preciso ir até a raiz do problema. O que teria descambado neste Brasil contemporâneo que levou à atual situação de insegurança?
Sr. Presidente, S.... e Srs. Deputados, ouso dizer
que talvez uma das causas, ou a principal, tenha sido
o acelerado processo de urbanização pela qual passou e está passando a Nação brasileira.
O que está acontecendo? O cidadão é retirado
de uma pequena cidade do interior ou da zona rural e
jogado nos grandes centros urbanos. E com sua cultura típica de zona rural não consegue levar uma vida
adequada em seu novo ambiente.
Por sua vez, uma segunda geração, aqueles
que não têm em sua origem a cultura de zona rural e
não adquirem a cultura adequada dos grandes centros urbanos, acabam se constituindo em páreas da
sociedade brasileira.
Então, é preciso que todos, a sociedade civil e
os governos, nas mais diferentes instâncias, se empenhem para buscar a superação desse problema.
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Cada segmento da sociedade deve tomar consciência da responsabilidade para com o seu vizinho, para
com o seu irmão, para com o cidadão de outra cidade
e até mesmo de outro estado.
~ preciso haver essa tomada de consciência.
Caso contrário, o País estará, em um crescente, em
um processo acelerado, assistindo ao que aconteceu
inclusive em outros países da América Latina, particularmente em algumas nações da América Central
que tive oportunidade de conhecer.
Srs. Parlamentares, quero uma sociedade justa,
uma sociedade na qual não falte oportunidade para
os cidadãos. Que todos possam inserir-se, seja nas
atividades dos centros urbanos, seja nas do campo.

Além disso, Sr. Presidente, a exemplo de nosso
discurso no dia de ontem, queremos registrar também uma das inúmeras mensagens recebidas em
nosso gabinete que solicitam a esta Casa que tome
uma atitude com relação à sucessiva edição de medidas provisórias por parte do Governo.
Nesta mensagem, o Sr. Vagner pede que se profba o Presidente da República de editar medidas provisórias em função de notrcia veiculada na imprensa
que dá conta de que o Governo mudará as regras do
FGTS em face de ação ganha pelos trabalhadores no
Supremo Tribunal Federal - decisão que determinou
o pagamento da correção monetária dos Planos Collor I e Verão.

Durante o discurso do Sr. Antonio Carlos Pannunzio, o Sr. Marçal Filho, § 22 do
artigo 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da presidência que é ocupada pelo
Sr. Waldemir Moka, 22 do artigo 18 do Regimento Intemo.

O Governo FHC, interessado em ~ender ações
da Petrobras ao~ trabalhadores por ~elo do uso do
Fundo de Garantia do Tempo d~ Serviço, q~er a ~ualquer custo mudar as regras do Jogo, no meio do Jogo.
Tal postun:, S'- e Srs. Parlamentares, é,inadmissível.
A'populaçao, ~t~nta aos pass~s do Presidente da Republica, está Irritada com mais esse golpe.
Sr. Presidente, encaminho à Mesa indicação ao
Executivo para que haja a vacinação das crianças
contra a gripe, conforme decisão de um encontro de
médicos.
Também estamos apresentando, no dia de hoje,
projeto de lei que altera o Estatuto da Criança e do
Adolescente - Lei n2 8.069/90, no sentido de permitir
que a mulher que obtiver a guarda da criança tenha
direito a licença de 120 dias, remune.rada, bem como,
por igual período, ao pagamento do salário-maternidade. Da mesma forma, nossa proposta
dispõe que a adotante terá o mesmo direito à licença
de 120 dias, também remunerada, com pagamento
de salário-maternidade, por igual período.
Outro projeto altera a redação do inciso 11 do art.
202 da Lei n2 9.279, de 1996.
Concluo, Sr. Presidente, dizendo que se está realizando nesta Casa um encontro nal.iunal de trabalhadores da área de vigilância, como forma de combater o desemprego e a violência.
Era o que tinha a registrar no dia de hoje.
Muito obrigado.
O SR.I~DIO ROSA (Bloco/PMDB - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr", e Srs.
Deputados, quando se fala em problemas no Brasil,
atualmente, vêm logo à baila a violência, o desemprego, o baixo nível educacional, o trabalho infantil, a corrupção e outros, bem patentes, presentes no
dia-a-dia de todos nós. Dificilmente alguém, numa
pesquisa de opinião, por exemplo, mencionaria o lixo
como problema nacional. No entanto, a verdade é

§

o SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka) - Concedo a palavra ao Deputado Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, S'- e Srs. Parlamentares,
gostaríamos, em primeiro lugar, de deixar registrada,
na íntegra, mensagem de João Batista Martins, funcionário da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a respeito da proposta de reajuste salarial da
ECT.
Diz a mensagem:
( ) Trabalho nos Correios há treze
anos Hoje, li que a empresa ofereceu 2%
de reajuste salarial, repetindo exatamente a
proposta do ano anterIor..• Não acreditei.
Por um momento achei que fosse brincadeira de mau gosto... É vergonhoso, além de
desesperador, que um pai de famflia como
eu trabalhe durante uma vida dando duro,
defendendo a empresa em todos os níveis
possíveis, e receba um reajuste salarial de
apenas 2%. Você sabe qual é a impressão
que me deu quando vi a proposta da empresa? Que estão zombando da minha cara...
Lembra João Batista que a inflação está acumulada em 38,64% e solicita que a empresa discuta a
pauta de reivindicações da categoria com a Fentect.
Solidarizamo-nos com os trabalhadores da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, esperando que as suas reivindicações básicas sejam
atendidas pela empresa.
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que o lixo constituiu, hoje, verdadeiro problema, sim,
e de âmbito nacional. Talvez esse problema não seja
sentido como tal pela população mais privilegiada,
apenas por poder dispor de saneamento básico, cole·
ta regular de lixo, limpeza pública, etc. Essas são co·
modidades básicas, elementares, que fazem com que
a preocupação dessa parte da população seja apen~s pôr o saco de lixo na lixeira do edifício ou na porta
de casa para o caminhão pegar no~ dias marcados. A
destinação, daí para frente, já não interessa mais a
ela.
Ledo engano, pois o grande problema que o lixo
representa para a cidade começa justamente a partir
desse ponto, a partir do momento em que é recolhido
pelos serviços de limpeza urbana. E esse problema
pode ser resumido numa palavra: destino. Ou seja,
que destino será dado ao lixo depois que sai das ca·
sas?
Nas grandes cidades, a norma é o lixo ser posto
em áreas a céu aberto, conhecidas como lixões, o
que, ao contrário de resolver o problema, só o agrava
- ou melhor, esse é o verdadeiro problema.
Diz a sabedoria popular que para todo problema
existe uma solução. Neste caso, a solução também
pode ser resumida numa única palavra: reciclagem. O
lixo, na verdade, se devidamente reciclado, pode
mesmo se tornar fonte de renda e de riqueza para a
população e para o Estado, além dos benefícios primeiros da preservação ambiental e da economia de
recursos natu,?is. Mas, para que o lixo seja reciclado,
é imprescindível uma primeira etapa, a coleta seletiva. Esta afeta, diretamente, a rotina da dona de casa,
do morador de um bloco residencial, de toda a família,
enfim, já que implica mudança de hábitos dentro de
casa, na cozinha, ao separar o lixo orgânico - os resíduos ditos "molhados", restos de comida, cascas etc.
- do lixo seco" constituído de papéis, plásticos e outras embalagens.
Esse simples ato de rotina faz com que milhões
sejam economizados. Os únicos dados oficiais disponíveis, produzidos pelo IBGE, não são recentes, datam de 1989, mas mesmo assim são suficientes para
termos uma idéia do que representa o problema do
lixo. Senão, vejamos: o País produz, por dia, mais de
240 mil toneladas de lixo, o que representa algo em
torno de 88 milhões de toneladas por ano. Desse total, 66 milhões de toneladas vão para os lixões, enquanto apenas 19 milhões vão para aterros sanitários
controlados. Cerca de 57 milhões de toneladas do total anual- mais da metade, portanto - são de resíduos orgânicos, que poderiam se transformar em adubo
e outros insumos agrícolas, pelo processo de com-
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postagem. No entanto, apenas 1 milhão de toneladas
desse lixo é aproveitado. Assim, pelo meno~ 56 miIhões de toneladas de lixo por ano ficam se deterio·
rando a céu aberto, contaminando solos e águas e
promovendo a proliferação de insetos e animais noci·
vos à saúde.
Há, ainda, os 31 milhões de toneladas anuais de
lixo seco, constituído, lJm sua maioria, de materiais
recicláveis, como plásticos; papéis, vidros, latas, ma·
deira, etc., dos quais menos de 1% é reaproveitado
com a reciclagem. Os malefícios para o meio ambiente são enormes. Algumas informações do Ministério
do Meio Ambiente nos dão uma idéia: cada tonelada
de papel reciclado pode poupar o corte de quarenta
árvores adultas, sendo que o papel pode ser reciclado
várias vezes. A reciclagem de uma tonelada de plásti·
co economiza 130 quilos de petróleo, e também o
plástico pode ser reaproveitado várias vezes.
Por isso, há de se levar a cabo extensa campa·
nha em ptOI da coleta seletiva de lixo para fins de reei·
clagem. E como a coleta e a destinação do lixo são
atribuições do Município, este deve oferecer vanta·
gens, como, por exemplo, cessão de terrenos ou reM
dução de impostos para aqueles que se interessem
por essa atividade. Ou seja: as prefeituras devem terceirizar os serviços de reaproveitamento do lixo,
como já acontece em muitos Municípios com a própria coleta.
É lamentável ficar sabendo que, segundo dados
do Conama, apenas 130 municípios brasileiros, dos
mais de 5 mil existentes, promovem a coleta seletiva.
Os prejuízos, repito, são para o meio ambiente, em
primeiro lugar, e também para o povo e para o Estado.
Segundo estimativas de Sabetai Calderoni, economista da USP que defendeu tese de doutorado sobre
o assunto, o País perde cerca de 3 bilhões de dólares
pela falta de reciclagem do lixo.
É - permitam-me o trocadilho - muito dinheiro
jogado no lixo, ou, melhor dizendo, muito dinheiro deixado no lixo. Portanto, neste momento em que se reM
novam os quadros da administração municipal em
todo o Brasil, é hora de pensarmos objetivamente no
aproveitamento do lixo doméstico, esta verdadeira
preciosidade que pode gerar novos negócios, empregos e até recursos para a ampliação de toda a infra-estrutura do Município.
Era o que tinha a dizer.
O SR. EUR[PEDES MIRANDA (PDT - RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI""' e
Srs. Deputados, para que os porta·vozes do Palácio
do Planalto não aleguem terem sido apanhados de
surpresa diante de novas explosões de preços nos
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combustíveis, o PDT apresentou emenda à Medida
outras mercadoria, como insinuam os economistas
Provisória n2 2.056/2000, que trata da fiscalização
do Governo. Na medida que o preço desses serviços
dos postos de abastecimento, obrigando o Governo a
sobe não há como fugir deles. Portanto, os aumentos
são uma espécie de tributação que se impõe, sobreassumir o controle dos preços, como fazia antes de
quebrar o monopólio do petróleo. Em nome da Lidetudo, para a classe média, que já não tem mais de
rança do partido justifico a emenda dizendo que neonde tirar. Abrir mão do controle de preços foi uma canhum Governo intervém mais na economia do que o
lamidade para a economia nacional.
atual, mas só na hora de proteger os cartéis, nunca
Era o que tinha a dizer.
para defender o consumidor.
Muito obrigado.
O SR. JUQUINHA (Bloco/P8DB - GO. PronunNossa proposta dá instrumentos legais ao Gocia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S.... e Srs.
verno para agir, se ele de fato quiser, para conter os
preços abusivos. O que não podemos aceitar é que o
Deputados, Goiás e os demais estados da região
Presidente da República e seus ministros fiquem
Centro-Oeste obtiveram a primeira vitória na luta em
ameaçando ou se lamentando diante das câmeras de
defesa da extensão de ramal do gasoduto Brasil- Botelevisão, enquanto o consumidor está sendo assaltalívia até Brasília e Goiânia. A BR Distribuidora, empresa subsidiária da Petrobras, concluiu estudos que
do na hora de abastecer.
Lembro a todos que Fernando Henrique Cardoatestam a viabilidade técnica e econômica do ramal,
so, às vésperas de sua reeleição, garantiu que os preque incluiria a área do Triângulo Mineiro.
ços dos combustíveis iriam cair em função da compeOs estudos reafirmaram, também, a necessidatição, a partir da quebra do monopólio. Ora, é ridículo
de de construção de duas usinas termelétricas na reimaginar que as grandes multinacionais, que controgião para gerar a demanda necessária de gás que
Iam a distribuição, não iriam agir na forma de cartel,
justifique o retorno dos investimentos. De acordo com
ditando preços mais altos. De sua parte, o Governo
o levantamento, realizado pela Petrobras e pela emmutilou os organismos de controle de preço e colocou
presa Termogás, com a construção das usinas e o
no lugar essa Agência Nacional do Petróleo (ANP),
consumo de gás nos mercados industrial, residencial
que é uma espécie de raposa cuidando do galinheiro.
e automotivo de Goiás, do Distrito Federal e Triângulo
Para dar uma idéia de como o Governo está imMineiro estaria assegurada a demanda necessária
potente diante dos preços abusivos, cito o fato de a
para viabilizar o empreendimento.
ANP estar propondo a terceirização da fiscalização
O próximo passo, portanto, é viabilizar os recurnos postos de abastecimento. Por enquanto, o Minissos para a construção das duas usinas termelétricas
tro da Fazenda tem conseguido manter a mentira de
pela iniciativa privada, já que o setor público não tem
que os preços dos combustíveis não mexem nos índicondições de assumir esse investimento. Em relação
ces de inflação. A questão agora é que a opinião púà usina termelétrica de Goiânia, a bancada parlamentar goiana nesta Casa já conseguiu inserir no Orçablica não vai mais tolerar conviver com este cinismo.
Enfatizo que a emenda do PDT não dá margem para
mento da União parte dos recursos necessários à viao Governo fugir de sua responsabilidade.
bilização da parceria com a iniciativa privada para a
A ideologia neoliberal que orienta o Governo
construção da obra.
FHC tentou nos últimos seis anos vender a idéia de
Outro desafio é a própria construção do ramal
que o mercado é soberano, que tem disciplina próentre Campinas e Brasília. A Petrobras e a empresa
pria, que se auto-regulamenta e que o Governo deve
norte-americana EI Paso Energy também já estudaficar fora da sua disputa. É uma irresponsabilidade
ram a viabilidade da construção desse ramal entre
muito grande e, mais do que isso, uma cumplicidade
São Paulo e o DF, que teria a extensão de aproximacom meia dúzia de multinacionais que ditam os predamente mil quilômetros e custaria em torno de 540
milhões de reais.
ços que querem diante de um concsumidor que vive
com seus salários congelados. O que acontece com
Para assegurar a demanda de gás, as duas emos medicamentos se repete nos combustíveis, avanpresas propõem a construção de uma terceira termeça pelas tarifas de telecomunicações, pelo pedágios.
létrica ao longo do traçado do ramal, que abasteceria
Enfim, o Brasil virou terra de ninguém. Está em vigor a
também as residências e as indústrias localizadas no
lei da selva, do mais forte, do mais esperto.
seu raio de influência.
Na minha opinião, é preciso ficar muito claro que
Em pronunciamento anterior, destaquei o empecombustíveis, energia elétrica, tarifas de gás ou telenho do Governo Federal em reduzir a dependência do
País em relação às usinas hidrelétricas, cuja particifone são serviços que não podem ser trocados por
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pação no sistema de geração de energia elétrica é superior a 90%. Isso se daria por meio de maior estímulo à construção de usinas termelétricas à base de gás
natural ou carvão mineral, o que permitiria a inserção
do carvão mineral na matriz energética nacional.
Para a construção das três usinas, que estão.
previstas para Ribeirão Preto, em São Paulo, Goiânia
e Brasília, seriam necessários investimentos da ordem de 540 milhões de reais, para a geração de 500
megawatts de energia em ciclo combinado.
Como a maior parte desses recursos teria que
ser viabilizada pelo setor privado, o desafio está lançado. Entretanto, acredito que não faltarão empresas
interessadas nesses projetos, tendo em vista o imenso potencial de consumo que o eixo Goiânia, Brasília
e Triângulo Mineiro apresenta hoje e para o futuro.
Tenho me empenhado em favor desse projeto
pelo que ele representa para de impulso para a economia do Centro-Oeste. O próprio estudo da Petrobras comprova que a extensão do ramal do gasoduto
contribuirá para acelerar o processo de industrialização do Estado de Goiás, do Distrito Federal e dos municípios do Triângulo Mineiro.
No caso de Goiás, além do estímulo ao seu parque industrial, o fornecimento de gás garantiria maior
competitividade à indústria do Estado, já que os custos de produção seriam infinitamente menores. Isso
sem falar em ganhos significativos para a defesa ambiental.
Muito ob~igado.
O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S"'s e Srs. Deputados, o meu discurso é para levar a Nação brasileira a
uma breve reflexão política sobre a iniciativa do Sr.
Fernando Henrique, que acaba de lançar, com estardalhaço, mediaas de controle do dinheiro público e
código de ética para os servidores públicos.
A proposta, batizada pela imprensa de "efeito
Nicolau" e que cria mecanismos jurídicos e administrativos de controle do uso do dinheiro público, é uma
iniciativa de mera justificativa pragmática e de puro
jogo de cena eleitoral. A bem da verdade, o pacote
lançado ontem, teatralmente, pelo Governo Federal
apenas tenta atingir os efeitos da corrupção, sem levar em conta as causas da ineficiência administrativa
e fiscalizadora, que, em nosso entender, é resultante
de uma política deliberativa de construção de um
Estado neoliberal que se vem materializando a partir
do primeiro 'mandato do Presidente da República.
É notório que o desmonte do Estado brasileiro
acabou por acelerar a corrupção no País. A sangria
dos cofres públicos, pelos escândalos no sistema fi-
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nanceiro, bancário, ou pelo superfaturamento das
obras públicas, agravou-se na medida em que a ideologia neoliberal do Governo FHC insistia em desmoralizar a máquina pública, com o falso argumento do
"gigantismo estatal".
A sociedade está pagando um alto preço e sendo apenada pela atual política estatal minimalista,
que, nesta última década, desprezou as nossas advertências às inconsistências teóricas e políticas desse projeto. Várias vezes, o Partido Democrático Trabalhista era desqualificado em virtude das nossas críticas propositivas. Insistentemente, a equipe do Sr.
Fernando Henrique acusa-nos de "inimigos da Pátria", por entendermos que o desmantelamento da
máquina pública iria causar danos deletérios e irreparáveis ao cidadão brasileiro.
Eis o resultado da arrogância acadêmica e ideológica dos tecnocratas neoliberais que, perante o
povo brasileiro, afirmavam que o nosso projeto de
Estado democrático, de bem-estar social e de direito
e a nossa agenda alternativa eram ultrapas~'-'10s
frente aos desafios da globalização. O que as~jstimos, perplexos, é à corrupção no setor público e à impunidade de seus agentes, transformando-se em
símbolos do "Brasil moderno" e fenômenos de cristalização da economia mundial neoliberal.
Quanto ao código de ética para os servidores
públicos, parece-nos ser desnecessário para a maioria e valorosa categoria do funcionalismo público. É
de conhecimento da Nação brasileira que a corrupção e o tráfico de influência, historicamente, sempre
transitaram nos altos escalões, em razão dos critérios
de nomeação para cargos de confiança e do uso indevida da moral e ética franciscana: "é dando que se recebe".
Ao contrário do comportamento do alto escalão,
e no cumprimento do seu dever institucional e constituciona', muitos funcionários de carreira são perseguidos e mortos, com a total conivência dos Governos Federal, Estadual e Municipal. A imprensa cansa
de denunciar histórias e relatos de funcionários públicos que, resistindo em não participar das negociatas
fraudulentas e do uso de malversação do dinheiro público, foram ameaçados pelo alto escalão do serviço e
da empresa pública.
Aqui, nas "barbas" do poder, num recente episódio, um funcionário do Banco de Brasília foi ameaçado pelo Governo local, em conseqüência da sua firme
convicção e disposição em recusar pareceres que favorecessem financiamentos suspeitos e fraudulentos. A informação que temos é a de que ele foi demiti-
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do sumariamente. Também em alguns locais do Pars,
fiscais da receita e da previdência social e policiais federais sofrem constantes ameaças pelos grandes criminosos de "colarinho-branco", em razão do seu
cumprimento do dever público e funcional. Este é o
quadro imposto pela equipe econômica e política ao
quadro funcional: arrocho salarial, perseguição, falta
de apoio e incentivo ao exercrcio de suas funções estratégicas e constitucionais.
Em vez de tentar vender a idéia de que o funcionalismo público é o grande vilão desta história neolibera', o Governo deveria enviar a este Parlamento
projetos de lei tornando crime hediondo a prática da
corrupção; acabando com privilégios dos colarinhos-brancos por meio do rito sumário, assim como
fazem com os traficantes; e, por fim, democratizando
a escolha dos ministros e conselheiros dos Tribunas
de Contas por meio de plebiscito popular ou recorrendo ao apoio da OAB, dos Conselhos de Economia e
Contabilidade e de tantas entidades civis representativas comprometidas com a fiscalização pública.
Tenham certeza, nobres colegas, de que a soeiedade inspirará confiança nesse conjunto de novas
regras de moralização pública na medida em que os
representantes das instâncias governamentais deixarem de facilitar a impunidade e começarem a colocar
na cadeia os corruptos do alto escalão, assim como
os grandes sonegadores e corruptores da iniciativa
privada, e, por fim, deixarem em paz os obstinados e
competentes funcionários públicos civis de carreira,
que mesmo sem direito a reajuste nestes seis anos
da Era FHC, dão exemplos de dedicação, correção e
coragem na administração do patrimônio público. Só
não fazem mais em prol da eficiência do Estado brasileiro porque sabem que podem ser perseguidos em
suas vidas funcional e privada.
Era o que tinha a dizer.
O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB - MS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - ~r. President~, ~r""
e Srs. Deputados,. ao ocup~r esta tn~una, desejO dlscorrer ~obre o projeto de lei que atualiza a Parte Ge~1
do Código Penal- pa~e.do Capítul~ 1.11 do, Plano N~clonal de Seg~rança Publica que o MlnJst~no da Justiça
está encaminhando ao Congresso NaCional.
Trabalho da Comissão Especial para Reforma
do Código Penal Brasileiro, instalada pelo Ministério
da Justiça e presidida pelo ilustre Prof. Miguel Reale
Júnior, o projeto visa fundamentalmente dotar de eficácia a lei penal, enfrentando com coragem os obstácuias impeditivos de uma efetiva repressão penal, revelados pela administração da justiça criminal no cor-
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rer dos últimos anos, como o próprio Ministério colocou em sua home page.
Buscou-se simplificar o sistema de penas, Sr.
Presidente, eliminando-se medidas já consagradas,
mas que, na verdade, não são aplicadas, gerando-se
a inaceitável impunidade a que hoje assistimos e que
alcança o delito de pequena e de média gravidade,
tornando a Justiça Criminal ineficaz, quando não propulsionadora da criminalidade pela falta de resposta
às infrações cometidas, como admite o próprio Grupo
de Trabalho Especial.
Dentre as medidas suprimidas, SI"" e Srs. Deputados, pode-se destacar a suspensão condicional da
pena, o chamado sursis, e a prisão albergue, tratadas pelos profanos como sanções "faz-de-conta", já
que o sursis, uma espécie de direito à primeira prisão, tem constiturdo para o condenado uma garantia
de não sofrer qualquer gravame pelo primeiro delito
punido com até dois anos de reclusão.
Já a prisão albergue não se efetivou, já que a's
casas de albergado não foram criadas em todo o
País, transformando-se em prisão domiciliar 99% dos
casos.
Sr. Presidente, dentre as principais inovações
constan~e~ do Projeto de Reforma Penal, desejo destacar dOIs Importantes avanços.
O primeiro é o maior rigor no cumprimento das
penas restritivas da liberdade, como a elevação do
tempo de cumprimento para passagem de um regime
a outro de um sexto para um terço e do livramento
condicional de um terço para a metade do tempo de
pena.
E o segundo avanço que destaco, Sr. Presidente, é a valorização maior das penas de prestação de
serviços à comunidade, nas condenações abaixo de
quatro anos, que onde tem sido aplicada apresenta
r~sultados exc~pc~nais,. c~mo informa o próprio preSidente da comlssao de JUristas que elaborou o novo
texto.
A severidade na execução das penas, Sr. Presidente, tem sido defendiJd. por mim, aqui mesmo desta tribuna, ao longo dos meus dois mandatos parlamentares, como registrado nos Anais desta Casa, a
exemplo do projeto de lei de minha autoria alterando a
Lei dos Crimes Hediondos e endurecendo ainda mais
as penalidades dos criminosos, suprimindo as brechas, corrigindo as falhas deixadas pela atual legislação que acabam beneficiando os estelionatários,
aqueles que praticam apropriação indébita, crimes
contra a administração pública, etc. Sr. Presidente,
não se coadunam com a filosofia desse diploma legal
a prisão especial, a suspensão condicional da pena e
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livramento condicional, por exemplo, já que os grandes criminosos precisam, e merecem, ser punidos
exemplarmente, não só para que a nossa sociedade se
I!vre deles por um bom tempo, como também para servir de exemplo contra a impunidade reinante entre nós,
conforme me posicionei aqui mesmo, nesta tribuna.
Ao bater recorde em cima de recorde, Sr. Presidente, a criminalidade no Brasil apavora a sociedade,
com a violência gerando ainda mais violência, a criminalidade gerando ainda mais criminalidade e a crueldade de criminosos destituídos de consciência vitimando cada vez mais indefesos brasileiros, que não
podem continuar à mercê dos bandidos.
E, como cidadãos, como pais de famílias e, acima de tudo, como legítimos representantes do povo
brasileiro, não podemos nos omitir, nem manter-nos
surdos e cegos à esta violência.
Precisamos, sim vencer a guerra contra o cri,
,
me.
O

E, do alto desta tribuna, Sr. Presidente, solicito
ao Ministério da Justiça urgência também na elaboração de um projeto de lei reformulando o sistema de
execução de penas, que se encontra atrasado em relação à da Parte Geral do Código Penal, cujas inovações só serão aplicadas, claro, para os crimes que forem cometidos após a entrada em vigência da lei. O
que, queira Deus, aconteça ainda este ano.
Salutar seria que IJ Ministro da Justiça nos propiciasse condições de discutir os dois assuntos em
conjunto, visto que necessitam se compatibilizarem.
E, por fim, Sr. Presidente, apelo às Sr- e aos
Srs. Deputados desta Casa para que apreciemos
também as propostas de emenda à Constituição em
tramitação no Congresso que alteram a maioridade
penal. Uma destas PEC é de minha autoria e torna
penalmente inimputáveis os menores de 16 anos, já
que os menores de 18 anos, cientes de sua irresponsabilidade penal, vêm perpetrando os maiores e mais
, hediondos crimes, estarrecendo e revoltando toda a
"possa sociedade.
Temos de mudar, portanto, Sr. Presidente, o Código Penal, o sistema de execução de penas e até
mesmo a Constituição, no que necessário for, a fim de
atender ao sentimento de nossa sociedade, que já
não agüenta mais ver a impunidade dos que cometem os mais hediondos crimes.
Muito obrigado.
O SR. ÁLVARO GAUD~NCIO NETO (PFL - PB.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, no dia 10 deste mês, na tribuna
desta Casa, denunciei a possibilidade de formação
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de cartel na comercialização de produtos de derivados de petróleo no Estado da Paraíba, praticado por
empresários donos de postos de combustíveis. Essa
denúncia foi feita com base em notícia principal do
jornal Diário da Borborema, edição do dia 8 de agosto de 2000, que afirmava que o Ministério de Minas e
Energia e o Ministério Público estavam fazendo levantamentos sobre a existência de cartel por parte de
empresários do setor. A imprensa nacional, por sua
vez, também vem fazendo comentários sobre o assunto numa maior abrangência.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, isso forçou uma
reação por parte do Sindicato dos Revendedores de
Combustíveis - SINDIREV-CG, tentando comprometer-me com o empresariado do setor, como se não conhecessem meu compromisso na defesa do povo ante
as injustiças sociais, notadamente em relação a crimes
contra o consumidor por meio da formação de cartéis.
No mesmo pronunciamento, eu criticava o Governo Federal pelo atrelamento dos preços de combustíveis ao do mercado internacional de petróleo,
uma vez que dois terços do nosso comércio são de
petróleo nacional, extraído das nossas reservas, do
nosso território. Diante disso, o lucro previsto para
nossa Petrobras é em torno de 10 bilhões de reais
para este ano, o que considero um absurdo em se tratando de uma estatal, uma vez que atinge diretamen, te o consumidor brasileiro.
Pois bem, com a ampla divulgação feita pelo sindicato sobre meu pronunciamento, alertando os donos de postos de combustíveis, resolvi colher informações acerca de como o comércio é praticado. Segundo alguns dados colhidos, efetivamente o grande
lucro vem ocorrendo em favor das distribuidoras de
combustíveis e não especificamente pelos donos de
postos, encarregados pela comercialização junto ao
consumidor. Na Paraíba, por exemplo, as distribuidoras estão vendendo a gasolina pelo preço de até
R$1 ,45 o litro, com exceção dos postos com a bandeira da Petrobras, cujo preço ainda está em torno de
R$1 ,30. Os postos repassam esse produto variando
de R$1 ,50 a R$1,60, de acordo com os custos referentes a impostos e transporte da mercadoria.
O que é de se estranhar é o fato de os postos da
Petrobras também serem obrigados a nivelar seus
preços aos praticados pelos demais, vinculados a outras distribuidoras, que vendem a gasolina a preço
mais elevado, pois se. compram a R$1,30, colocando-se uma previsão de lucro na base de sete centavos, ou seja de 5 a 6%, o produto deveria ser comercializado em torno de, no máximo, R$1,37, e não no
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mesmo preço dos outros postos, que compram a gasolina mais cara. Quem sabe assim, forçaria as demais distribuidoras a baixarem seus preços, trazendo
resultados positivos para o consumidor brasileiro e
para nossa própria economia ou, então, o Governo a
liberar, para que todos os postos possam comprar os
derivados de petróleo diretamente na distribuidora da
Petrobras, independentemente de serem ou não já
vinculados àquela distribuidora.
Essa igualdade de preços, praticada pelos comerciantes de combustíveis vinculados à Petrobras,
com relação às demais, cheira à formação de cartel.
Mas é assunto que está sendo acompanhado pelo
Ministério Público e pelo próprio Governo. No meu
caso específico, tenho o dever de dar repercussão a
esses fatos que atingem diretamente o povo. Todos
precisam saber que cartel é crime contra o consumidor. Se não existe cartel no comércio dos derivados
de petróleo no meu Estado, a Paraíba, tudo bem. Mas
isso foi denunciado pela imprensa e deve ser investigado, até para que se esclareça e se prove o contrário, se for o caso.
Tenho certeza absoluta de que os bons empresários jamais se sentiram atingidos pelo meu pronunciamento feito há poucos dias nesta tribuna, até porque conheço muitos deles, são pessoas de bem, merecedores do meu mais profundo reconhecimento.
Muito obrigado.
Notícia a que se Refere o Orador
POSTOS NA MIRA DO MP

Postos de combustíveis na Paraíba estão na
mira do Ministério Pú"'lico, por apresentarem fortes
indícios de formação de cartel, ~egundo o Ministro
das Minas e Energia, Rodolpho Tourinho. Além de
João Pessoa, na Paraíba, o Ministro cita outras cidades onde estariam ocorrendo o mesmo problema. O
governo suspeita que os donos de revendedoras de
combustíveis tenha formado cartéis em pelo menos
11 estados. A Secretaria de Direito Econômico (SOE),
do Ministério da Justiça, já abriu oito processos administrativos para apurar crimes de donos de postos
contra a ordem econômica. Nas cidades onde existem indícios destes acordos de preços, o governo
quer fazer com que a BR Distribuidora, subsidiária da
Petrobras, atue como reguladora do mercado, reduzindo seus preços a valores considerados aceitáveis.
A SOE está investigando o comportamento dos
postos nos Estados de São Paulo, Mato Grosso do
Sul, Distrito Federal e Ceará, além das cidades de
Belo Horizonte, Salvador, Blumenau e Florianópolis.
Nenhum dos processos ainda foi concluído.
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A avaliação sobre cartel no Distrito Federal, por
exemplo, foi iniciada em abril do ano passado. Os processos administrativos mais recentes foram abertos
em 6 de julho, diante de denúncias contra os postos
de Salvador e Florianópolis.
Segundo o Ministro de Minas e Energia, Rodolpho Tourinho, o Ministério Público também apontou a
existência de fortes indícios de formação de cartel
dos postos de combustíveis em Goiânia, João Pessoa, Recife e Manaus. Em janeiro, o Ministério já havia tornado medidas para reduzir os preços em várias
destas cidades. No Distrito Federal e em Salvador, a
atuação da BR Distribuidora conseguiu reduzir em
cerca de 5% o preço dos combustíveis.
Desta vez, segundo o Ministro, a subsidiária da
Petrobras está agindo no Distrito Federal, Salvador,
Florianópolis, Recife e Porto Seguro. Em Brasrlia, o
preço do litro do combustível já diminuiu 2,45% caindo de uma média de R$1.63 para R$~ ,59, desde o final de semana. Como o litro da gasolina é vendida
pela BR para os postos a R$1 ,3407, os postos estariam tendo um lucro de R$0,28 por litro.
"A pressão indevida da BR está sendo grande",
admite o Presidente do Sindicato Comércio Varejista
de Combustíveis do DF, Carlos Recch.
Ele acusa o governo do Distrito Federal de cobrar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS), como se o litro fosse vendido a
R$1,667. "Nossa margem não é tão grande assim",
afirma Recch. Em todo o Distrito Federal existem 195
postos de várias distribuidoras - e cerca de 90 são da
BR Distribuidora. No Plano Piloto, área nobre da Capital, dos 95 postos, 62 são da estatal.
A expectativa é de que ainda assim a concorrência leve a uma redução generalizada nos preços. Segundo um técnico da BR, vários dos postos da cidade
foram construídos pela estatal e arrendados pelos
franqueados ou estão em terrenos públicos. Para garantir a redução dos preços, a empresa sempre poderia sinalizar para a possibilidade de retorno destes
imóveis.
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, é com imensa satisfação que ocupamos
hoje esta tribuna para homenagear uma de nossas
mais preciosas instituições em termos de segurança
pública, a Polícia Rodoviária Federal. Completando
72 anos, assegura seu papel no Estado brasileiro
contemporâneo pela qualidade dos serviços e relevância na administração das rodovias federais.
Criada em 1928 como Polícia das Estradas,
pelo Presidente Washington Luís, passou por várias
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alterações institucionais, até consolidar-se como carreira pública na estrutura atual. Exercendo atividades
inerentes à segurança pública, entendida esta como
dever do Estado, a Polícia Rodoviária Federal, órgão
integrante da estrutura do Ministério da Justiça, destina-se ao patrulhamento ostensivo das estradas federais, aí incl\Jída uma série de atrib~ições, relativas à
proteção do usuário e do patrimônio da União.
É notadamente no que se refere à aplicação das
leis de trânsito que a Polícia Rodoviária se apresenta
em toda sua pujança. Exercendo poder de autoridade
próprio de pol ícia de trânsito, tem por objetivo a inspeção e fiscalizaç~o das normas em vigor, além de executar operações necessárias à segurança pública,
que envolvam a preservação da ordem, a incolumidade das pessoas e a manutenção das rodovias. Para
tanto, suas funções desdobram-se de forma mais
pontual, incluindo aplicação e arrecadação de multas,
escolta de veículos de carga especial, atendimento a
acidentes e salvamento de vítimas, realização de perícias e procedimentos afins e, entre tantos outros
mais, a adoção de providências - de rotina ou de
emergência - destinadas a assegurar a livre circulação em toda a malha rodoviária federal. Destaque-se,
ainda, sua importante atuação no campo da prevenção e repressão criminal, que alcança os crimes contra a vida, os costumes, o patrimônio e o meio ambiente, com especial atenção para a prática de contrabando e tráfico de drogas, com competência em todo
o território nacional.
Diante da importância de tais atribuições, decisivas para a normalidade do tráfego nos 55 mil quilômetros da malha federal, não podemos deixar de
aproveitar a oportunidade para encarecer às autoridades competentes o aperfeiçoamento da instituição,
tanto no que se refere ao efetivo - hoje em torno de
8.300 policiais - quanto às condições de trabalho, especialmente equipamentos. Sabemos que qualquer
melhoria deve redundar em grandes benefícios para
a população usuária, sobretudo quando se verifica
aumento de casos de assalto a mão armada e de conflitos envolvendo disputa por terra às margens das rodovias. De todo modo, o incremento da Polícia Rodoviária Federal é medida que se impõe pela relevância
de suas funções, em qualquer situação. Mantendo-se
à altura destas, ao longo de todos esses anos - mesmo em tempos de contenção de recursos -, torna-se
objeto de nossa mais justa homenagem, além do especial interesse.
Nossos cumprimentos, pois, não apenas à direção central, mas também à todas as superintendências regionais, bem como a cada policial em atividade
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ou aposentado, cujas histórias pessoais têm se confundido com a da instituição. Que o empenho desses
brasileiros não escape à atenção do grande público,
como exemplos de civismo e responsabilidade, na
construção de nosso grande País.
Quero ainda dizt:lr. que- estou apresentando a
esta Casa projeto de-leI qüã- obriga aos Municípios a
colocar, onde existe radar, um sinal luminoso na cor
azul-marinho. Porque o radar, em vez de educar, tem
sido punitivo, e de maneira exacerbada, conforme orientação de Prefeitos.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, posso dizer, sem medo de errar, que hoje eu
sou um homem privilegiado por Deus. Digo isso, emocionado, feliz da vida, porque me sinto, outra vez, instrumento de um ato glorificante, que é poder anunciar
da tribuna desta Casa mais um aniversário de NilópoIis, a cidade que me viu nascer, crescer, prosperar e
vencer como homem de bem, como cidadão e, sobretudo, como filho que a ama intensamente.
O dia 21 de agosto tem para mim, particularmente, um significado muito especial. Dá-me a sensação de que Nilópolis, mesmo jovem para os seus 53
anos de vida independente, continua firme a me cobrar proteção, a me exigir empenho, perseverança e
firmeza na responsabilidade que me foi delegada,
como homem público - como Prefeito que fui, e agora
na honrosa condição de membro do Congresso Nacional-, de continuar lutando, até morrer, para torná-Ia
cada vez mais bela, esbelta, graciosa e pujante. Poucos, senhoras e senhores, tiveram, até agora, tamanho privilégio. Eu, com certeza, fui um deles!
Nilópolis é para mim aquela mãe que me tem
como um de seus filhos mais velhos, por isso mesmo
a exigir também que eu continue cuidando dos cerca
de 180 mil irmãos - naturalmente, todos ávidos por
aprender a caminhar com suas próprias pernas, rumo
ao caminho do desenvolvimento e da dignidade. E a
nossa cidade já tem consciência de que está preparada para este desafio.
Não é à toa, que Nilópolis ostenta hoje em dia o
título de "Princesinha da Baixaçia". Para a conquista
desta nobreza, foram necessários muitos anos de lutas. Custou-nos muitas dores de cabeça, noites indormidas, aborrecimentos, incompreensões, injustiças
etc. Mas valeu a pena sacrificar a família, a mulher, os
filhos e a própria vida por uma boa causa. Fomos, por
isso mesmo, considerados pelo IBGE um povo-com-a-terceira melhor qualidade de vida do Estado, porque
estamos dotados de melhor infra-estrutura urbana,
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entre as nossas coirmãs. Graças a Deus! Aptos, estamos, portanto, para enfrentar os novos desafios de
modernidade. Queremos e vamos preparar a nossa
cidade-mãe para o novo milênio que está batendo às
nossas portas.
Tenho dito, por onde passo, que de nada adianta
também termos uma cidade bela, bonita e exuberante
sem um povo verdadeiramente feliz. É por isso mesmo que estamos nas ruas, advertindo os nossos irmãos sobre o peso da responsabilidade de delegarmos poderes, neste ano de eleições. Nilópolis, certamente ficará muito feliz e orgulhosa se o seu presente
de aniversário, este ano, for o resultado de uma escolha consciente, responsável, jamais só uma bonita
embalagem contendo um produto sem garantia de
probidade, ou mesmo capaz de honrar o voto de mais
de uma centena de milhares de consumidores ávidos
por qualidade.
O aniversário de emancipação político-administrativa de Nilópolis nos obriga a fazer uma
reflexão sobre novos conceitos de governo nos dias
atuais. Entendo que é preciso definir prioridades junto
ao povo, junto aos nossos irmãos. Só eles é que podem dizer o que é bom para a sua cidade.
Precisamos, na verdade, promover um grande
mutirão social, convocando as igrejas, os centros comunitários, as associações de moradores, as Iideranças, a sociedade civil organizada e todos aqueles que
queiram participar de um movimento voluntário. Precisamos, a qualquer custo, resgatar a grande dívida
social que o Poder Público ainda tem com a população.
Aí, sim, Sr. Presidente e Srs. Deputados, vamos
encontrar os desempregados, o garoto carente, os
desajustados, o idoso desamparado e ocioso, ou até
mesmo os talentos enrustidos. Vamos, repito, encontrar uma série de problemas sociais dentro das casas
que se fecham com medo de que alguém veja isso
tudo lá dentro. Precisamos abrir as portas da esperança e conclamar o povo para um grande mutirão da.
cidadania e da dignidade.
O aniversário de Nilópolis tem que servir como
meio de meditação que nos leve à certeza de que a cidade já não pode ser visualizada como um emblema
da indig jncia brasileira. Ela faz parte, sim, de um esquema de vida maior e mais poderoso, chamado de
àaix?ia Fluminense, hoje também símbolo de prosperidade e alvo de sede de investimentos do capital
produtivo. Afinal, a Baixada acumula 30% de toda a
'opuhção fluminense, tem um dos melhores índices
de cr qcimento econômico, o seu Produto Interno
Bruto Jpera países como Paraguai e tem uma renda
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per capita de dar inveja a muitas outras regiões do
País.
Fala-se, Sr. Presidente e Srs. Deputado, sem
nenhum exagero, que a Baixada Fluminense já está
ocupando o lugar de celeiro da retomada do crescimento econômico do Rio de Janeiro. Como isso é
bom, é gratificante! E Nilópolis, com a sua vocação
atestada pela Federação das Indústrias do Estado,
também contribui com suas potencialidades econômicas. Ela pode produzir uma série de riquezas manufaturadas.
Temos ainda vocação e potenci~lidade para instalar indústrias de equipamentos elelrônicos, produtos de borracha, de vestuário, artefatos de tecido e de
viagem, de química e perfumaria, sabões e velas,
bem como preparação de conservas, doces e alimentos finos. Ou seja, temos tudo para ingressar com o pé
direito no próximo século e milênio, possibilitando
uma melhor qualidade de vida para a nossa querida
população.
;
Mas não basta apenas contarmos com a vocação industrial da região para conseguirmos atrair investimentas que redundem em novos postos de trabalho e na riqueza da cidade. A Conferência de
Assentamentos Humanos, realizada pela Organização das Nações Unidas, em 1996, defendeu a tese de
que as decisões e iniciativas devem partir, cada vez
mais, dos próprios Municípios, de seus governantes,
substituindo assim os programas nacionais, que geralmente desconsideram as particularidades locais.
Eis, portanto, a razão do nosso apelo no sentido
de escolhermos como o melhor presente de aniversário para a cidade de Nilópolis um produto humano capaz de atender aos seus anseios e necessidades.
As pessoas têm o hábito de lembrar a relação
de cumplicidade e amor que me envolve com a cidade
de Nilópolis, indagando-mede que forma esse sentimento acontece. E eu respondo dizendo que, na verdade, o que mais me comove é ver cada vez mais forte, mais verdadeira e mais efetiva a relação de carinho dos nilopolitanos com a nossa famflia. A população nos conhece muito bem, sabe que estamos sempre presentes em todos os espaços da cidade,no comércio, nas obras sociais, no futebol, no samba ou na
política. Isso acontece porque somos independentes
e queremos bem a Nilópolis para servi-Ia e não para
dela nos servirmos.
Muito obrigado.
O SR. ALEX CANZIANI (Bloco/PSDB - PR.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, na semana passada, foi inaugurada a Unidade de Biotecnologia e Genética da
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empresa Milenia Agro Ciências, uma das mais modernas indústrias de agroquímica do mundo, instalada em Londrina há trinta anos.
A inauguração desta unidade de pesquisa na
área de biotecnologia e genética coloca o Brasil entre'
os países que se encontram na vanguarda deste
ramo da ciência.
O projeto de desenvolvimento científico e de
pesquisa da Unidade de Biotecnologia e Genética
prevê um investimento inicial de US$ 28 milhões nos
próximos sete anos, a contratação imediata de vários
técnicos, pesquisadores e especialistas vindos de di..
versos lugares do Brasil e mais trinta empregos diretos em Londrina
O ' N

•

•

As Instalaçoes de pesqUisa, Sr. Presidente, estão situadas em uma área de 20 mil metros quadrados anex~ à Milenia Agro Ciências e dispõ~m do qu~
há de mais moderno no ~undo em m~térla de eqUlpamentos para laborató!.los ~e genética mo~ecular,
como, por exemplo, sequencladores automáticos de
D~A, que têm ~ada um a ca~~~idade d: se~üenciar
mil genes por dia, o que permitiria o sequenclamento
em um mês de todos os genes de uma planta, permitindo fazer comparações entre os DNAs das plantas e
obter uma grande quantidade de informações armazenadas nos genes, que poderão ser úteis para o meIhoramento genético. Outro equipamento adquirido
p~la Milenia é um dispositivo automatizado,.capaz de
dispor dezenas de amostras de DNA, ou seja, genes,
lado a lado em uma superfície de vidro de apenas cinco centímetros quadrados, o que permite a análise ,do
funcionamento de milhares de genes em paralelo.
Esta tecnologia é pioneira na América Latina e coloca
a Milenia em um seleto grupo de 27 laboratórios do
mundo capazes de empregar esta tecnologia de anáIise genõmica.
A Milenia Agro Ciências, Sras. e Srs. Deputados, é
uma história de sucessos iniciados em 1970, quando
quatro especialistas na aplicação e comercialização
de herbicidas, liderados pelo engenheiro agrônomo
Oswaldo Pitol, saíram da multinacional suíça Geigy
Química, atual Cyngenta, para criar a Herbitécnica,
em 5 de outubro de 1970, em Bauru, no Estado de
São Paulo, voltada para a comercialização técnica de
herbicidas. A empresa cresceu, transformou-se no
maior e mais importante distribuidor nacional de agroquímicos. Sempre atenta às tendências do setor agroquímico, a Herbitécnica iniciou um projeto de longo
prazo na 1ormulação de agroquímicos, produzindo.ll
primeira molécula em 1985 em sua fábrica em Londr,ina. Em 1995, já produzia oito moléculas diferentes;
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em 1998, doze, estando prevista a produção de uma
nova molécula a cada ano.
Em 1998 a Herbitécnica funde-se com a Defen·
sa, fundada em 1977 por um grupo de cooperativas
agrícolas, formando a Milenia Agro Ciências S/A, com
dois grupos societários, um internacional majoritário,
com 71 ,35% das ações pertencentes ao grupo israelense Mak~teshim ANgan Industries, e outro nacional,
com 28,65~. das açoes. . o
.,
O Preslden~e da Mllema é Oswaldo Pltol, q~e a
frente ~os n~gó~los da empresa comanda. uma linha
d~ mais de C:.Jnquenta produto~, ~om um f~turamento
~nual ~eo mais de US~ 250 mllhoes em t~es parque~
Industriais: o de Londrina, que produz mais de 50 miIhões de litros de herbicidas, fungicidas, acaricidas e
inseticidas em uma área industrial de 400 mil metros
quadrados' o de Taquari em Cruz Alta no Rio Grande
do Sul, e o'de Igarassu,'em Pernamb~co, que produzem ma,is 27 milhões de litros de herbicidas e fungicidas, de biofertilizantes e bioinseticidas, além de produtos químicos intermediários e veterinários.
Gostaria de parabenizar a direção da Milenia
Agro Ciências, seus funcionários e acionistas, pelos
trinta anos de relevantes serviços prestados ao País,
desejando sucesso nas pesquisas de biotecnologia e
genética que agora iniciam.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. FERNANDO GONÇALVES (Bloco/PTBRJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Rio de Janeiro e, particularmente, a Baixada Fluminense perderam, na semana
passada, uma personalidade extraordinária, o Arcebispo da Igreja Ortodoxa Antioquena, Georges Saliba
EI-Hajj, que se notabilizou por grande atuação no trabalho de aproximação entre comunidades representantes de povos marcados por conflitos político-religiosos.
Tendo chegado ao Brasil há quarenta anos, na
condição de delegado patriarcal daquela igreja, Georges Saliba conseguiu promover o fim do conflito entre
sérvios e libaneses, fundando a União da Juventude
Ortodoxa, que viria.congregar, já no primeiro ano de
existência, cerca de 700 integrantes.
Tornou-se bispo em 1969 e graças a sua notável
liderança exerceu forte influência para que se criasse
o Centro Ecumênico do Rio de Janeiro, reunindo diferentes Igrejas e atraindo inclusive ex-sacerdotes da
Igreja 9atólica.
Além desse grande mérito de pessoa agregadora, conciliadora e pacifista por excelência, acrescentava-se ao caráter e à personalidade de D. Georges
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EI-Hajj a vocação humanitária, de ajuda permanente
aos necessitados, sobretudo às pessoas atingidas
pela guerra civil que vitimou o Líbano durante longos
anos.
A unidade árabe sempre esteve presente entre
suas principais preocupações, porque D. Georges alimentava, como ideal maior, a união entre todos os pcvos e o fim dos conflitos, fossem eles de natureza ideológica, religiosa ou racial.
Dentre os maiores exemplos que nos deixou,
destaca-se, portanto, essa capacidade de congregar
pessoas e comunidades em benefício dos princípios
da paz e da solidariedade.
Nova Iguaçu e a Baixada Fluminense consideram D. Georges Saliba EI-Hajj, mais do que um guia
espiritual e uma referência religiosa e cultural, um verdadeiro filho identificado com as causas e com as aspirações mais legítimas do nosso povo.
Daí a homenagem que ora faço desta tribuna,
expressando os sentimentos pela imensa lacuna deixada pela erda do Arcebispo da I re'a Ortodoxa Atip .
.
g J
oqu~na, do RIo de Janeiro. Tenho certeza ~e que ~s
ensinamentos e exemplos de D. Georges ficarão Indeléveis na memória e no coração dos iguaçuanos e
de todos os que tiveram o privilégio de conhecer o trabalho daquele eminente líder religioso.
,
.
Era o que tinha a dIzer.
OSR. TELMO KIRST (PPB - RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o anúncio das medidas destinadas ao setor agrícola, oc0rr,ido ~~ pouco mai~ de um mês" ~ realizado
pelo ~rópno ~1~lstro da Agricultura, Pratlnl ?e Moraes, fOI, sem ,dUVIda, uma das melhores e maIs alentadoras notrclas do ano. O c~ama~o Plano de. Safra
~000/2001, v~ltado para os Investl":le~tos, e fIxando
Juros d: 8,75 Yo ao ano,}em c~mo obJetIVO aumentar ~
produçao ~ a ex~rtaçao e, Simultaneamente, reduzir
os custos financeiros do setor.
As prioridades são a produção de milho, a pecuária e a fruticultura, o que beneficia, especialmente,
a chamada Metade Sul. Considerando que esses são
setores com potencial para abrir mercados, com perspectiva de safra de 90 milhões de toneladas, o Governo pretende liberar verbas em torno de 11 bilhões de
reais, já a partir de agora.
No que toca especialmente à pecuária, preten·
de-se recuperar as pastagens do Centro-Oeste e do
pampa sulista, mediante a liberação de 400 milhões
de reais por ano, a juros fixos, para a renovação de 2
milhões de hectares. Com isso, o Brasil poderá responder adequadamente a sua vocação pecuarista,
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ambicionando, inclusive, a liderança na exportação
mundial de carne, para os próximos anos.
Também a produção de milho será privilegiada,
com a sistematização de várzeas na Metade Sul, mediante a reconversão das lavouras de arroz. A medida, que consiste em estratégia de superação da crise
gaúcha na produção de arroz, prevê a liberação de 60
milhões de reais por ano.
Outro setor que deverá receber apoio do Governo em função de seu potencial exportador é a fruticultura. Serão liberados 100 milhões de reais anualmente, com limite de 40 mil reais por beneficiado, com seis
anos de prazo para pagamento e três de carência. A
met~ é exportar 2 bilhões de dólares em frutas nos
próximos quatro.anos.
. ,
. . Como medld~ complementar,. que a~nglrá especiflcamente a Reglao Sul, haverá hberaçao de recursos para qualificação dos parreirais, visando estimular o in~estimento de uvas e~ v~rie~ad~s de castas
europél~, a resultar em fabncaç~o de vmhos d~ meIhor qualidade. T~~bém está prevista a renovaçao de
programas setonals, como o Moderfrota, o Pró-Solo e
o Pró-Leite além de outros relativos à apicultura e à
O' It '
aq ICU ura.
.
, Com todas essas medidas, o ~o~~rn~ pretend~
abnr novos mercados e pro~over SIgnificatiVO cresclmenta na renda agrícola nacional. Favorecendo, nesse primeiro momento, a Metade Sul, mostra estar investindo em uma forte tradição agropecuária, que
muito representa em termos da economia regional e,
em termos de exportação, para a balança comercial.
Não poderíamos, pois, deixar passar a oportunidade para ressaltar a excelente gestão do Ministro
Pratini de Moraes, que vem imprimindo, com dinamismo e competência, novos rumos ao setor. Diante do
consenso em torno da vocação agrícola brasileira, da
necessidade de fixar o homem no campo, de aumentar a produtividade e a comercialização dos produtos
agrícolas e pecuários, foi extremamente bem-vindo o
plano agrícola anunciado, na medida em que a aiocação dos recursos, bem como a concentração na Metade Sul, promete, realmente, revigorar as exportaçôes agrícolas e pecuaristas brasileiras, com imenso
benefício para nossa balança comercial e para nosso
desenvolvimento econômico e social. Afinal, investimentos na agricultura são fundamentais para a meIhoria da distribuição de riqueza e para a criação de
milhares de postos de trabalho em todo o País.
Nossos cumprimentos, pois, ao Ministro Pratini
de Moraes, que vem encaminhando, com muito empenho e objetividade, propostas sérias e consistentes
para a agricultura brasileira, nos próximos anos. A
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exemplo do plano de safra 2000/2001, pode-se realmente acreditar no empenho do Governo Federal em
promover o desenvolvimento do setor, cujo retorno,
em relação aos investimentos, será, imediata e inquestionavelmente, muito compensador.
Muito obrigado.
O SR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sms. e Srs. Deputados, o Rio está reconquistando sua capacidade de
gerar empregos, graças principalmente a três setores
da economia: empresas de petróleo, construção civil
e turismo.
Os hotéis elevaram fortemente sua taxa de ocupação, em razão de grandes eventos empresariais
que escolheram nossa cidade como sede. Parece claro que está havendo a constatação de que foi exagerado o temor de violência na imagem que o restante
do País e o exterior formaram do Rio. Poderíamos estar recebendo m~ito mais visitantes de fora se houvesse maior número de locais para eventos. Os dirigentes do setor estão desenvolvendo gestões para
que o Forte do Leme e/ou o de Copacabana possam
se tornar centros de convenções e de exposições.
Na esteira dessa mudança de imagem da cidade, a construção civil volta a atrair compradores de
fora. É tradição do Rio de Janeiro ter muitos imóveis
adquiridos por moradores de outros' Estados, principalmente de São Paulo e de Minas Gerais, para uso
em períodos de férias ou, simplesmente, como investimento ou como reserva para a aposentadoria.
Não há dúvidas de que o baixo índice de violência no Rio de Janeiro está contribuindo para a reconquista de visitantes e de investidores. E essa redução
nos índices de violência é fruto das medidas dos Govemos Federal, Estadual e Municipal, associadas à
ação da própria população, em busca do direito à paz.
Nesse contexto de recuperação está também a
vinda para o Rio das sedes corporativas de algumas
grandes empresas com atuação nacional ou
sul-americana. O Rio está conquistando - no dizer da
Associação dos Analistas do Mercado de Capitais - a
posição de "capital do capital", ou seja, o local escoIhido pelos administradores de organizações de grande porte, que não necessitam estar próximos a suas
instalações industriais ou ao seu mercado.
Muitas dessas organizações estão adquirindo
prédios na Barra da Tijuca, em busca de qualidade de
vida para seus diretores, contando que lá disporão de
telecomunicações satisfatórias para se comunicar
com o continente e com o mundo.
Toda essa mudança que está ocorrendo na economia do Rio tem como resultado imediato a criação
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de novos empregos, além de acentuar a hegemonia
da atividade de serviços na região.
O turismo, por exemplo, é atividade criadora de
empregos. A Associação Brasileira da Indústria Hoteleira estima que a criação de cada emprego nesse
ramo requer investimento de 30 mil dólares, ao passo
que na indústria automobilística o investimento necessário para a criação de cada emprego é da ordem
de 300 mil dólares.
Tudo indica que, se a prioridade for social, se
deve direcionar o apoio público para o fortalecimento
da atividade turística, não somente pelos mecanismos tributários, mas também pelo apoio a eventos
que atraiam visitantes de fora e na promoção da cidade no País e no exterior. As pesquisas do setor estimam que aproximadamente a terça parte dos visitantes que estão irrigando a estrutura turística da cidade
vêm de São Paulo.
No entanto, nada disso dispensa que haja um
esforço do empresariado da região em apoio à indústria naval. Cometeu-se o crime de deixar esse setor
naufragar em dificuldades enquanto outros setores
contaram com amparo oficial. É hora de reverter essa
situação e de recuperar essas indústrias que não somente podem gerar muitos empregos e encomendas,
mas também renda para a região e divisas para o
País.
Muito obrigado.
O SR. ALOrZIO SANTOS (Bloco/PSDB - ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a Companhia Siderúrgica
Belgo Mineira bate recorde de produção e faturamento no Espírito Santo. Decidiu investir para produzir
mais em Jardim América.
Parece inimaginável que no local da liquidada
COFAVI esteja operando uma indústria com ótimos
resultados. Em julho, ela produziu 31 mil toneladas,
recorde absoluto de sua história. É mais que a capacidade nominal de 30 mil toneladas, vencida através de
ganhos em produtividade. Em junho de 1997, a empresa comprou os laminadores em Cariacica. Começou fabricando, em média, de 10 a 12 mil toneladas
por mês. A meta era ir reconquistando o mercado dispersado com o fim da COFAVI e chegar a 20 mil tone·
ladas/mês, em pouco mais de dois anos.
O quadro de vendas reflete o ciclo de aqueci·
mento das economias no Brasil (PIB de mais 3,84%
no semestre) e no mundo (expansão anual de 4,7%,
estimada pelo FMI). A Belgo Mineira fabrica perfis la·
minados de aço, cantoneiras, vergalhões, barras chatas para molas etc. São produtos para construção civil
- em pontes, barragens etc. -, torres de transmissão
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de telecomunicações e indústria automobilística, dentre outras atividades.
Da produção da Belgo em Cariacica, 60% ficam
no Brasil e 40% são exportados para o México, os
Estados Unidos, o Canadá e a Argentina. A usina está
a dois quilômetros do porto, o que facilita muito o embarque. Em ~ontrapartida, sua ~o~lização ~ dist~nte
da fo~te supridora de sucata, p!lnclpal matéria-prima,
a maIor parte comprada em Sao Paulo. O frete encarece a tonelada da sucata em R$35,OO.
~as, para ~ mercado int~~no, a Belg~ es!á estrate.gl~mente situa~a no Esprrrto Santo, nao so pela
proximidade dos malo.res centros.de consumo, mas
também pela perspectIva de cresc~mento das vendas
para o Nordest~. A empresa ~u,nclona com 550 empregados próprios e 300 tercerrrzados.
Não custa lembrar que a pressão da demanda
tem reflexo sobre os preços. Isso acontece com os produtos siderúrgicos no mundo inteiro. A cotação da tonelada do perfil de aço chega atualmente a US$ 280.
Em 1999, o faturamento da Belgo Mineira no País girou em torno de R$2 bilhões, sendo R$170 milhões
no Espírito Santo, montante que provavelmente será
ultrapassado neste ano.

soeiar suas candidaturas a cargos municipais, puxando os problemas nacionais como carro-chefe das
campanhas.
O eleitorado, no caso das eleições para Prefeito,
está interessado na proposta do candidato sobre os
temas do Município.
Uma das testemunhas que reforçam essa tese é a
perspectiva, na minha cidade de Duque de Caxias, da
reeleição, para Prefeito, do meu companheiro de partido
e líder político José Camilo Zrto dos Santos Filho.
O grande sucesso de sua administração como
Prefeito faz com que as pesquisas o apontem como o
grande favorito das próximas eleições. Isso se dá em
conseqüência de sua notável atuação atacando os
problemas municipais de frente e transformando Duque de Caxias numa cidade de referência junto às outras comunidades da Baixada.
., ,
.
Zito é tlplCO exemplo do comportament? do eleltor que recon.hece quando um tr:abalho é r~ahzado em
prol de sua CIdade. Essa band~lra que o Z~o defende,
q~e ta~bém é a nossa bandel~, ~aracterlza-se pelo
princípiO de que está no MUnicípiO a base de toda
uma alavanca para galgar outros degraus.

A Belgo Mineira programa investimentos que
vão oscilar de R$70 a R$100 milhões na unidade de
produção em Jardim América. Já está começando a
cotar preços para reformar seus dois laminadores.
Aumentará em 66,66% sua capacidade instalada,
passando de 30 mil para 50 mil toneladas/mês. Os investimentos antipoluentes atingirão R$15 milhões.
Sr. Presidente, peço a divulgação deste pronunciamento em todos os meios de comunicação da
Casa.
Era o que tinha a dizer.
SR. DR. HELENa (BlocoIPSDB - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs,
Deputados, faltando menos de quarenta dias para as
eleições municipais em todo o País, surpreendentemente estamos acompanhando a forte tendência do
eleitorado em considerar, como peso decisivo, o com·
partamento dos candidatos diante dos problemas
municipais e não das questões estaduais e federais.
Pesquisa feita semana passada pela empresa
MCS, que entrevistou, por telefone, mil pessoas residantes em cem diferentes Municrpios sobre o que
consideravam mais importante para a melhoria de
suas vidas, chegou-se ao seguinte resultado: um bom
Governo Federal, Estadual e Municipal.
O resultado reforça, assim, nossa tese de que
perderão tempo, energia e votos os que tentarem as-

Ele começou seu ~abalho pela melhoria ~~ cidade, .p,ela transformaçao de uma cél~la mUniCIpal
que VIVia despr~zada pelos.seus habitantes, mas
que, mesmo aSSim, nunca deiXOU de ser um orgulho
para todos seus moradores.
Hoje Municípios vizinhos como Magé e Belford
Roxo já estão pedindo esse estilo de governo para
suas comunidades. Afinal, o trabalho, o respeito ao
povo, o cuidado com a cidadania começam exatamente nesse trato com as discussões dos problemas
municipais.
A pesquisa veio provar que o mais importante
numa eleição municipal é a avaliação dos seus administradores e não os discursos ideológicos. Isso é
uma sinalização muito importante para os políticos.
Nossa presença sempre foi a de defender essa fórmula. Municfpios fortes hão de gerar Estado e Pars
mais fortes. Temos marcado essa posição identificando-nos como um Deputado municipalista, informando
sempre as nossas origens e lutando junto aos Ministérios e ao Presidente Fernando Henrique Cardoso,
visando angariar recursos para nossa região. é claro
que nunca deixando de lado os problemas nacionais.
Pelo contrário, sempre que possível debatemos e
participamos de soluções para esses problemas. Portanto, querer associar o Presidente Fernando Henrique Cardoso como responsável pela eleição ou der-

a
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rota das administrações de a ou b é contrariar a vontade da maioria.
A meu ver, o que deve estar em questão é a capacidade do candidato em gerenciar a Prefeitura, nos
seus projetos como administrador.
A propósito desse assunto, a Governadora Ros~ana Sarney, do Maranhão, mandou realizar pesquisa indagando se a população achava importante que
o Prefeito da Capital fosse aliado ou adversário político da Governadora. O resultado, de certa forma, surpreendeu. Os moradores disseram que achavam meIhor que os dois fossem adversários políticos porque,
ao ?isputarem popularidade, ele~ acabari~~ faze~do
mais e melhor nas suas respectivas admlnlstraçoes,
ou seja: é o ~rindípio da concorrência. Afinal, quem
ganha e o eleitor.
Conclui-se" portanto, que realmente o que o
povo avalia é, sem dúvida, o trabalho do administrador, não se importando se ele é contra ou a favor do
Governador ou mesmo do Presidente.
O que ainda se pode concluir, Sr. Presidente, é
que o povo exige e quer trabalho, seriedade e benefícios diretos para sua cidade, seu bairro, sua rua. É só
isso que vem ocorrendo na minha Duque de Caxias,
graças à grande administração Zito e ao apoio irrestrito que nos vem dispensando nosso Presidente Fernando Henrique Ca~doso. .
Era o que eu tinha a dizer.
Obrigado.
O SR. AGNALDO MUNIZ (PPS - RO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o cenário político e econômico em que vivemos é hostil. É hostil ao povo brasileiro, é hostil às empresas brasileiras, é hostil à Nação brasileira.
A Nação brasileira foi fo~ada num ambiente de
hostilidade. Talvez seja essa a razão de termos um
povo tão tolerante com aqueles que traem suas propostas programáticas de pampanha, traem seus programas partidários, traem' a Nação brasileira.
Existem alguns polítjcos que se tornam mestres
em enganar o povo, mas nunca vivemos um momento
de tanta hostilidade na Nação brasileira. Talvez este
seja o momento mais grave da história da nossa jovem Nação. Nunca tanto~ males, em tão pouco tempo, foram tramados e executados com sucesso sem
que o povo perceba, sem 'que o povo reaja. Será que
nosso povo perdeu a ca'l?~cidade de reação? Não
acreditamos.'
O que acontece é q!-Í~~ o mundo mudou. Mudou
muito. Mudou a prática d~ ~~ enganar o povo. Antes o
povo estava muito distante do poder. Os reis, os prín-
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cipes, os nobres comportavam-se como entes superiores. Os reis se diziam representantes da vontade de
Deus na terra. Sempre ajudados por um batalhão de
sacerdotes que preparavam o ambiente através de rituais para manipular mentes e corações.
Instrumento e órgão das leis providenciais, pela
sua origem e predestinação,' devia o rei governar os
demais homens com os predicados essenciais da inviolabilidade, da irresponsabilidade, da hereditariedade sem contraste e sem fiscalização porque seu poder emana da onipotência infinitamente justa e infinitamente boa.
Digo tudo isso porque vivemos hoje situação
muito parecida com aquela em que o despotismo da
força ao poder pessoal, avassalava, estragava e ~orrompia os caracteres, pervertia e anarquizava os espíritos, comprimia a liberdade, constrangia o cidadão,
subordinava o direito de todos ao arbítrio de um só
poder.
Abertamente e de forma calculista, olhando nos
olhos de sua platéia, o atual Governo mentiu em grande escala a respeito da Previdência, das privatizações, da assistência social, das garantias trabalhistas, dos direitos civis, dos compromissos com os deficientes e aposentados e da promessa de promover
emprego, defender a Nação e o povo.
Qualquer pessoa com um mínimo contato com a
realidade poderia ter antecipado esta conseqüência
lógica do embuste propagandístico operado no mais
alto nível de crédito e confiança. Mas a realidade é
manipulada pela mídia. É uma manipulação institucionalizada da opinião pública, que confunde e desorganiza a mente dos mais preparados cidadãos.
O Presidente e seus auxiliares podem mentir
como um vendedor de planos de saúde diante de miIhões de pessoas assistindo à televisão, e nada acontece. A imprensa, a TV preparam o terreno, sugerem
dados errôneos, interpretam erradamente fatos acontecidos. Levam ao público entrevistas fragmentadas
que contribuem para forjar e comprovar a mensagem
que desejam passar. Estas mentiras incluem afirmações que refletem uma diferença honesta de opinião,
de interpretação ou de ênfase.
Prova disso foi o depoim~nto do Assessor do
Presidente da República, Chefe da Casa Civil e Ministro Eduardo Jorge à Subcomissão do Senado, indicada para argüi-lo diante dos escândalos inqualificáveis
que promovem diariamente este Governo de homens
falidos. Acabado o depoimento, jornalistas inescrupulosos já davam a falsa noticia de que o Governo
Federal saíra vitorioso.
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A manipulação de informações tornou-se estraPara vivermos neste mundo competitivo e alcançarmos algum sucesso temos que nos preparar bem e
tégia principal. Vivemos o mundo da pseudo-informação, que confirma mentiras, falsifica verdater uma legislação justa, que proporcione igualdade
de oportunidade e de direitos.
des e cria e sustenta celebridades fictícias.
Os meios de comunicação de massa são instruFaz alguns anos que surgiram no Brasil movimentos liberalizantes, chamados neoliberais. Tais
mentos de fabricação de uma realidade falsa, de
montagens de imagens inexistentes. Eduardo Jorge
movimentos defendiam uma maior participação do
País no mercado mundial.
terá sua imagem embelezada e romantizada certament~, pelo menos durante o reinado do Sr. Fernando
Ora, por séculos, o Brasil foi oficialmente uma
Henrrque Cardoso. ,
colônia européia. E nossas prioridades eram defini.
É claro que tudo ISSO aconte~e para defender os
das por outras nações, ou seja, toda nossa economia
Int~res~~s daqueles que ~e. enriquecem c~d~ vez
e nossa política eram estabelecidas para atender a in~als ~tlhzando r:curso,s publlcos. A culpa ~ao e do~
teresses de outras nações. A rigor, a Nação brasileira,
nosso povo, trabalhava, vivia para atender às exigênJornallstas,que sao obngados a fazer ma!énas e artlgos, pressionados por seus chefes e patroes, que, em
cias de outros.
não obedecendo às ordens e à ditadura dos orienta,
.
dores das redações, perdem seus empregos, perdem
Portanto, ,sempre e~tlve~o~ Integrados a um
a oportunidade de trabalho e, muitas vezes, nunca
mercado m~ndlal. Os neohbera~s flz~ram uma camp~mais conseguem outra colocação. É preciso aqui resnha agressiva para q~e o Brasil abnsse su~s !rontelguardar o esforço de grandes jornalistas, que tentam,
ras ao mercado mundial sem qualquer restnçoes.
apesar de tudo, fazer um trabalho honesto e honrado.
O que tínhamos aqui eram mecanismos de deA fantasia tem prevalecido como substituto para
fesa necessário~. para proteger o mercado i~terno e
uma realidade que dificilmente seria aceita pelo públitermos um,~ P?htlca de controle que proporcionasse
co. Este é o lado perverso do mundo virtual que vivealgum equrhbno.
mos hoje. A televisão entra hoje em nossos lares e
Esse sistema era necessário para a defesa das
nossas empresas, e até das empresas estrangeiras
traz milhões de informações, que são filtradas e preparadas para induzir comportamentos, estimular conaqui instaladas.
sumo. A população tem sido massacrada pela perverDiante da enorme campanha desenvolvida pesidade humana.
los neoliberais, e com a aderência de lideranças políticas de expressão nacional, foi eleito um Presidente
Nossa Nação e o povo caminham para a frente
em direção a um futuro perigoso e desconhecido. O
da República com o projeto de implementar essa política da abertura de mercado brasileiro. Esse Presiprocesso de transformação tem responsáveis que
dente carismático e de grande apelo populista foi efipossuem consciência do que querem, mas o povo
não consegue perceber o que está acontecendo.
caz no desenvolvimento do seu projeto neoliberal.
Sent~ os efeitos, sofre com eles, mas está incapaz de
Foi tão competente em destruir o patrimônio na" .
cional e as instituições absolutamente necessárias
reagir.
para a administração publica do País, que foi obrigado
A n~tureza ~u~stlonal daqurlo que aceltamo~
c~mo re~hdade objetiva ou .verdad? permanece repna renunciar ao cargo através de um movimento que
~Ida. ~oJe está parecendo Imposslvel perceber a reaganhou as ruas das grandes cidades e dos povoados
IIdade a nossa volta,
mais distantes do imenso território nacional.
O povo não ~onsegue dist!nguir a v~r?~de !riunO curioso nisso tudo é que o movimento pelo
fante do erro
venCido,
as
conqUistas
da
clVlllzaçao
do
.
t" I d f'
,
'~'
~
lmpeach ment do Presl'd ente CoIIar ~.
.01 es Imu a o 1obscurantismo da mampulaçao das Informaçoes, a . ,
'
,
'd
d
d
'
I'
t
h
t
nanclado
e
desenvolvido
por
aqueles
que
foram
seus
"
"
slncen a e o Jorna IS a ones o, que cumpre com
mais próximos colaboradores financeiros.
seu dever de ·Infarmar corretament e, dos can astr~es
o
que semeiam germes maus, procurando neutralizar
as forças vivas da Nação, e viola o direito de todos de
não ser enganado, manipulado e conduzido a erros.
Outro assunto, Sr. Presidente. A competição é
inerente à vida humana. Sempre existiu na natureza
e, de certa forma, é estimulante e saudável. Mas exige normas justas, preparo e vontade de competir.

.

É preciso que fique clar? que o,~ovimento ~elo

impeachm~nt só teve ~ apoIo .d~ mldla após o Sinal

verde da elite empresarial braSileira.
Relembro esses fatos porque foi no Governo
Collor que se iniciou o desmonte do Estado brasileiro
e o processo de globalização; processo que continuou no Governo do Presidente Itamar Franco e que
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tem hoje como seu mais fiel e competente seguidor o
Presidente Fernando Henrique Cardoso.
O Brasil sempre foi exemplar em suas idiossin~rasias. D~í se deve admitir uma certa coerência na
incoerência governamental.
Hoje é inquestionável que as políticas Iiberalizante e a tal globalização causaram enormes prejuízos ao Estado, à população, e às empresas brasileiraso
Estamos diante de uma enorme crise em vários
setores, que vai desde a agricultura, passa pela ind,-,stria, e chega ao mercado financeiro.
Os anos 90 foram os piores do século XX, piores
do que a década de ao, que foi considerada a década
perdida. E agora estamos no ano 2000, diante deste
quatro lamentável, digno de uma pintura de Dante. A
realidade é dantesca.
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nossos trabalhadores e empresários com a pecha de
incompetentes, relapsos e despreparados para competir.
A ausência de sensibilidade política por parte do
Poder Executivo Federal para com o aprofundamento
dos problemas sociais e econômicos no Pais é demonstrada por meio de argumentos equivocados e
primários. Como dizer que vivemos no melhor dos
mundos em razão da estabilidade monetária e da ausência de inflação?
A abertura internacional passiva, com câmbio
sobrevalorizado e taxa de juros elevados, retraiu investimentos, quebrou setores inteiros e arrasou a capacidade exportadora.
O Governo Fernando Henrique leva o País ao
caos. Não tem projetos, coloca todos diante de uma
realidade dura e triste, deixando milhões de jovens
descrentes do País e sem perspectivas para o futuro.

E como será a nova década? Os anos 90 foram
. os mais graves do ponto de vista da concentração de
renda. E os rendimentos despencaram para a maioria. Para os trabalhadores por conta própria, houve
queda de 7,1% de rendimento entre janeiro e novembro de 1999. Para os com carteira assinada, queda de
4,1% no mesmo período.
Com certeza, a exploração aumentou. Não há
pesquisa disponível no País para mostrar o tamanho
do mercado de pessoas que se estão sujeitando a
qualquer coisa para sobreviver.
Esse é o resultado mais perverso do processo
da globalização. Houve, na realidade, globalização da
miséria, que aumentou nas cidades e no campo.
Outro dado que não nos impacta é constatarmos que a globalização concentrou boa parte da renda mundial nos países detentores de tecnologia. Ou
seja, ela veio para enriquecer ainda mais os mais ricos e tornar miseráveis os pobres.
É fruto do egoísmo humano. Esses projetos
saem distantes do povo, de tecnocratas, de polfticos e
empresários que têm uma visão equivocada da vida.
Há vinte anos as sete nações mais ricas abrigavam um terço das pessoas sem ocupação no planeta.
Em 1998, essa taxa cai para 15%. Alguém saiu perdendo. E foram o países mais pobres.
A abertura do mercado para o Brasil resultou em
baixo crescimento econômico, juros altos, aumento
de importações e forte dependência de fluxo de capitais.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depufados, gostaria de reiterar meu apolo aos funcionários
públicos federais, cuja importância para o desenvolvimenta nacional tem sido subestimada nos últimos
anos.
A consolidação do ponto de vista que privilegia
a iniciativa privada e a concorrência acabou por conduzir a conclusões equivocadas sobre o papel do
Estado na vida social. Se, por um lado, o triunfo das
sociedades capitalistas consolidou a importância do
mercado para a criação da riqueza, por outro lado, as
próprias nações mais ricas do mundo têm demonstrado de forma inequívoca que a ação estatal é imprescindível para regular a ação das empresas e para tratar de assuntos de interesse social.
Nesse sentido, o massacre salarial que têm sofrido os funcionários públicos brasileiros é um erro estratégico cometido pelas autoridades econômicas,
cujas conseqüências se farão sentir cada vez mais
profundamente pela sociedade. Infelizmente, os cidadãos e o próprio governo não dispõem de meios para
avaliar corretamente. os danos que essa decisão está
causando ao País. E, o que é pior, quando todos tiverem uma noção clara dos prejuízos, será muito mais
difícil para recompor os serviços que foram destruídos e para reorganizar os recursos desmobilizados.

Na tarefa de obscurecer o produto gerado por
um modelo econômico preparado por potências internacionais,' adotadas e copiadas por vários países
emergentes, o Governo brasileiro ataca cruelmente

Qualificação de pessoal, aparelhamento de instituiçães e órgãos públicos e capacidade administrativa são bens difíceis de quantificar e muitas vezes só
são verdadeiramente avaliados depois de perdidos.
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É O caso, por exemplo, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que tem a função
importantíssima de zelar pelo patrimônio brasileiro,
protegendo bens de valor incalculável e que, uma vez
perdidos, não podem ser recuperados.
A situação crítica a que foi conduzido o IPHAN
precisa ser imediatamente revertida. Caso contrário,
a sociedade brasileira sofrerá perdas muito sérias,
com repercussões imensas para as gerações futuras.
Diante desse quadro, gostaria de dar meu apoio
à carta aberta à população, através da qual os servidores do IPHAN manifestam sua indignação e também sua apreensão quanto ao futuro.
É o seguinte o teor da carta:
Perplexos, estarrecidos e inconformados nós servidores do Instituto do Patrimônio 'HistÓrico e Artístico Nacional _ IPHAN
apresentamos nosso protesto à política sa~
larial do Governo Federal, no que diz respeito ao funcionalismo público.
Está a cargo do IPHAN a proteção de
nossos maiores valores históricos e artísticos: 960 bens tombados incluindo 41 conjuntos históricos urbanos: totalizando 16 mil
edificações e até cidades inteiras como
Ouro Preto Parati Olinda e Diamantina
considerad~s "Patri~ônio da Humanidade':
pela Unesco, além de 20 mil sítios arqueológicos, três parques florestais, 31 bibliotecas,
35 arquivos e mais de um milhão de objetos
em acervos.
Para tanto, sua estrutura conta 14 superintendências
regionais.
dezenove
sub-regionais, 41 museus e um espaço cultural. Apenas no Estado do Rio de Janeiro
estão localizados sete dos onze museus nacionais, o espaço cultural Paço Imperial, e
cerca de 1.200 imóveis tombados.
Sem concurso público para a recomposição de seus quadros há mais de 23
anos, sem reajuste salarial há cinco anos e
cinco meses, sem uma data-base regulamentada para negociar nossas reivindicações e com cortes orçamentários inviabilizando nossas atividades, nós, servidores do
IPHAN. decidimos entrar em greve a partir
do dia 12 de maio, a fim de, através de nosso sindicato, tentarmos mais uma vez negociar junto ao governo federal o atendimento
às nossas reivindicações.
A carta foi redigida pelos funcionários do
IPHAN, reunidos em assembléia, no dia 16 de maio
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deste ano, e mostra de forma clara e objetiva a situação crítica a que estão sendo conduzidos setores inteiros da administração pública, através de decisões
políticas equivocadas, que custarão muito caro ao
País.
Diante disso, somente a ação conjunta das Iideranças comprometidas com um projeto de desenvolvimento nacional poderá determinar uma mudança
de rumos capaz de resgatar a dignidade dos servidores públicos e a sobrevivência dos serviços essenciais que prestam à Nação.
Outro assunto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputaelos. Muitos brasileiros, quando algo lhes impressiona pela excelência profissional ou pela superioridade
técnica, exclamam: "É coisa do pr~~eiro ~undo! Parece até que nem estamos no BraSIl! Sentimento que
se deve, no fundo, ao "complexo de colonizado" que
ainda nos oprime, como se não fôssemos ca~azes de
fazer nada de bom nem de mel~or. Somos, Sim, e t~mos provas: uma delas é o Hospital do Câncer, mantld~ pela Fundação A~tônio Prudente na cidade ~e
Sao Paulo. Ante a admirável obra desse que é o maior
centro de diagnóstico e de tratamento de câncer do
País, nã.,? nos deixamos vencer pelo derrotismo e pela
frust~çao, ,mas .nos e~che~os d_e orguJ~o por ver o
BraSil na dianteira da Investlgaçao médica e do desenvolvimento científico.
Graças à dedicação dos que nele trabalham e à
competência dos seus diretores, o Hospital do Câncer prestou 370 mil atendimentos no decorrer do ano
de 1999: foram mais de 5 mil cirurgias, 136 mil atendimentos ambulatoriais, 674 mil exames clínicos e ao
mil exames por imagem, a que se somam os registros
de internações e de tratamentos quimioterápicos e radioterápicos.
Segundo o Dr. Ricardo Brentani, Presidente da
Fundação Antônio Prudente, no ano de 1999 destaca-se também a publicação do "Registro Hospitalar
de Câncer", juntamente com a versão pediátrica. O
projeto possibilitou o acompanhamento de 78% dos
pacientes atendidos nos últimos cinco anos, entre os
quais verificou-se a margem de cura de 66%, bastante superior à média nacional. Observe-se que, das
pessoas que buscam tratamento no Hospital do Câncer, 36% procedem de Municípios do interior de São
Paulo e 10% vêm de outros Estados.
Em 1999, a Fundação Antônio Prudente inaugurou também a primeira estação de blochlps do País,
com que se dará à Medicina brasileira acesso às mais
recentes conquistas dos pesquisadores no campo da
informática. Juntamente com o Instituto Ludwig, o
Hospital do Câncer irá produzir chips para diagnósti-
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co e avaliação prognóstica de várias espécies de tumor.
Ao mesmo tempo em que se esforça para se
manter a par dos últimos avanços científico-tecnológicos, a instituição se empenha por fazer
mais proveitoso e confortável possível o cotidiano dos
seus pacientes. Em 1987, criou a Escola Schwester
Heine, que permite à criança sob tratamento a continuidade dos estudos, enquanto alivia de modo significativo o stress hospitalar. São realizações dessa natureza que fazem do Hospital do Câncer um estabelecimento modelar, pelo respeito e pelo carinho com
que recebe os que lhe batem à porta.
Sem embargo de todas essas importantes
ações, em 1999 registrou-se, também, a defesa das
primeiras teses do Departamento de Pós-Graduação
do Hospital do Câncer - seis de mestrado e três de
doutorado. A produção dos médicos e pesquisadores
da casa foi excelente, com a apresentação de 848 trabalhos em congressos nacionais e 169 em encontros
internacionais.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esse o
êxito que fez de 1999 um ano pleno de realizações
para todos os que constituem a grande famflia do
Hospital do Câncer. Que em 2000 vejamos multiplicadas essas conquistas e vitórias no grandioso trabalho
da Fundação Antônio Prudente pelo desenvolvimento
da Medicina e pela saúde do povo brasileiro.
.
.
MUito obngado.
O SR. ROBERTO PESSOA (PFL - CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. P~esid~nte, Sras. e Srs.
Deput~dos, é c?m enor":le ~atlsfaçao que venho a
est~ tribuna reglstr~~ a crJ~çao do Museu da Cachaça, Inaugurado no ultimo dia 17, em Maranguape, Ceará, por iniciativa do Grupo Ypioca, e que se destina a
abrigar e a contar um pouco da história viva da aguardente do Brasil.
Tive a honra e a felicidade de participar da solenidade de inauguração do Museu da Cachaça, que,
,indubitavelmente, tornar-se-á grande ponto turístico
do nosso Estado. Devo dizer que todos os detalhes foram cuidadosamente pensados, dando a todos nós,
presentes, a certeza da perfeição não apenas no que
diz respeito à história da bebida, seu processo de produção, armazenamento, envasamento, mas também
à homenagem aos seus ex-dirigentes.
Quem aqui não conhece ou nunca ouviu falar da
famosa Ypioca? Produzida no Ceará há 154 anos, a
aguardente Ypioca ocupa posição de destaque entre
as bebidas nacionais e estrangeiras.
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Nesta oportunidade, quero fazer breve relato
acerca da origem e do desenvolvimento do Grupo
Ypioca.
O início de tudo data de 1846, em Maranguape,
Ceará, Município no qual tenho raízes familiares,
quando seu fundador, Dário Telles de Menezes, chegou ao Brasil, vindo de Portugal e trazendo um pequeno alambique de cerâmica. Aplicando seus conhecimentos em brandies europeus, Dário inaugurou o primeiro engenho, denominando-o Ypioca.
Em 1900, Dario Borges Telles esteve à frente da
empresa. Sob seu comando, foi implantado o engenho de ferro fundido, preservando-se o processamento totalmente manual.
Mas o passar do tempo exigia mudanças. Em
1~24, novas técnicas deveriam ser testadas e incorporadas à produção. É nessa fase que entra em cena
Paulo Campos Telles, a quem tive o prazer de conhecer. Além da amizade que ele tinha com meu avô paterno, Raimundo Pessoa de Araújo - o Doca da Taquara -, também era seu companheiro agropecuarista na mesma região. ~oi n~ administração dele que se
promo~~ram ~Iteraçoes Importantes. Apenas par~
exemplificar, Cito duas delas: o eng~rrafamento em,~Itros com conta-gotas ,e.? envelhecimento em tonels
de bálsamo, q.ue possl~llJtava a estoca'!.em da aguardente Por mais de dOIS anos. Graças a con:p~tente
atuaçao de Paulo Campos Telles, dando continUidade
à luta e ao trabalho de seus antecessores, o Grupo
Ypioca alcança o grande sonho de lançar seu produto
no mercado externo.
A quarta e atual geração, iniciada em 1978, é Iiderada até hoje por Everardo Ferreira Telles, meu
amigo pessoal e a quem tenho especial apreço e admiração. Com ele, inúmeras ações são permanentemente desencadeadas para conduzir a empresa à
modernidade. A utilização de tecnologia de ponta permitiu a expansão dos negócios. Outras empresas foram criadas e novos produtos foram lançados no mercado. A constante preocupação com a qualidade do
produto fabricado e com as exigências do consumidor
levou o Grupo Ypioca a fortalecer-se e a tornar-se
uma das mais importantes indústrias nos mercados
nacional e internacional.
Everardo Telles, mesmo jovem, já prepara os filhos para a condução dos negócios. Não posso deixar
de mencionar aqui a participação de D. Aline Telles,
que, além da atividade empresarial, se destaca como
grande líder classista empresarial do Ceará.
Atualmente, o sistema Ypioca possui cinco fábricas de aguardente de cana-de-açúcar, situadas em
H
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áreas estratégicas do Ceará: Maranguape, Pecém,
Pindoretama, Acarape e Paraipaba.
O avanço no tempo, o progresso da empresa e o
aumento da demanda exigiram a criação de outros
produtos. Com muita visão tino comercial e em extrema sintonia com as expedtativas e necessidades do
consumidor, o Grupo Ypioca soube absorver essas
fatias do mercado, lançando água mineral, caipirinha
e aguardentes em embalagens para viagem. Nessa
fase, foi criada a indústria de plástico do Grupo Ypioca, em Fortaleza, resultando na inserção no mercado
nacional das garrafinhas em PVC para Naturágua e
PET para as caipirinhas Tropical Drink, além de embalagens para as aguardentes de bolso Ypioca, Sport
e Sapupara.
Há outro ponto que considero importante e que
merece destaque. Trata-se da preocupação do grupo
com a proteção e a preservação do meio ambiente. O
Grupo Ypioca, pioneiramente, criou e mantém uma
reserva ecológica particular, com 400 mil metros quadrados, em Aquiraz, Ceará. O lixo industrial também é
reaproveitado. Com a instalação de uma moderna fábrica de papel e papelão, localizada em Pindoretama,
milhares de toneladas de bagaço de cana-de-açúcar
são recicladas integralmente, transformados em caixas, que são utilizadas para embalagem de toda a
produção da empresa. O restante das caixas é comercializado no próprio Ceará, a preços compatíveis
com o mercado. Outra parte do bagaço de cana-de-açúcar é empregada num processo que tem
como resultado final a geração de 4 mil quilowatts de
energia. Há, ainda, uma terceira parcela do bagaço,
que é processada e transformada em rica ração animai, destinada a alimentar mais de 3 mil cabeças de
gado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é inquestionável a participação do Grupo Ypioca na economia cearense e também na nacional. Para nós, cearenses e nordestinos, isso muito nos orgulha.
Superando todos os tipos de crise e dificuldade,
com muita luta e sucesso, lá se vão 154 anos de existência do Grupo Ypioca, que congrega sete empresas
de médio porte e é responsável pela geração de
1.200 empregos diretos e mais de 10 mil indiretos. É
bom salientar que o grupo produz, em campos próprios, a matéria-prima necessária à fabricação do seu
produto.
Saliento que a Ypioca é a única aguardente do
Ceará, sendo comercializada em todo o Brasil e exportada para vários países europeus, Estados Unidos
e Japão.
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São poucas as empresas que se preocupam
com sua terra e com as pessoas que nela habitam. O
Grupo Ypioca atua e~~prol da valorização da cultura,
do folclore e da tradlçao cearenses, o que pode ser
constatado nos seus produtos, que contam com o talento de mais de 7 mil artesãos responsáveis pela
arte e confecçao de suas embalagens.
Fazendo esta homenagem ao Grupo Ypioca,
lembrei-me dos nossos laços de amizade com a famflia Telles, que vêm desde as décadas de 50/60, quando meu avô materno, Raimundo José Soares, carinhosamente chamado Soarinho, lançou a vitoriosa
marca no Rio de Janeiro.
Finalizando, Sr. Presidente, quero parabenizar
toda a famflia Telles pela união, pelo trabalho e pelo
êxito do Grupo Ypioca. Afinal, são cinco gerações dedicadas ao aperfeiçoamento, à modernização e à
qualidade total dos produtos Ypioca, consolidando o
empr~endiment~ no Brasil e possibilitando sua expansao no extenor.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka) - Passa-se ao
H

v- GRANDE EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Fernando Ferro.
O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, inicio este meu pronunciamento fazendo um
convite à Casa para participar de um seminário promovido pela Comissão de Minas e Energia, por nossa
iniciativa naquela instância, em que se propõe um debate sobre as alternativas energéticas, as fontes renováveis de energia e a alteração da matriz energética brasileira, em sintonia com a tendência mundial de
se discutir a importância do meio ambiente para todo
o globo terrestre.
As alternativas de fonte de energia renováveis
são hoje pesquisadas em diversos países, são apresentadas como possibilidade de exploração racional
ecologicamente sustentável e, sem sombra de dúvida, crescem em importância devido aos custos decorrentes da poluição, em escala mundial, e da degradação da vida na terra, decorrente das fontes tradicionais que são utilizadas para a produção de energia no
mundo.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
também reportar-me a uma campanha nacional que
está sendo conduzida por diversas entidatles e que
se finaliza na Semana da Pátria, de 2 a 7 de setembro, com a realização de um plebiscito, em todo o
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País, no qual a sociedade se manifestará sobre a dívida externa brasileira.
Trata-se de uma iniciativa capitaneada pela
CNBB, pelo CONIC, pela Central Única dos Trabalhadores, pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra, pela CONTAG, pela Central de Movimentos Populares e pelo Fórum Nacional de Luta pela
Terra, além dos partidos progressistas, partidos de
esquerda que hoje reforçam essa iniciativa e participam desse plebiscito. Uma consulta plebiscitária que,
de resto, se caracteriza como uma atitude de uma sociedade democrática.
Sabemos que os países e os governos democráticos têm como costume consultar a população sobre temas importantes, sobre temas que digam respeito à vida de seus habitantes e aos interesses do
país.
..
Entendemos q~e o acordo q~~ o Brasil assln?u
com o FMI e o cres,clm:n~o das diVidas externa e Inte!na e~ nosso Pais sao I~s~rumentos de preocupaçao. Por ISSO faz-se necessarlo um debate sobre esse
quadro.
O Brasil, por força da desvalorização da moeda
no ano de 1998, foi forçado a fazer um acordo com o
Fundo Monetário Internacional, e sabemos que, nesse acordo, o País foi chamado ao sacrifício, mais precisamente a população mais pobre. Os trabalhadores, os aposentados, os excluídos deste País, mais do
q~e ~unca, foram chamados a ~ssumir o~ ~ustos princ~pals desse ~c?rdo. Portanto, e necessarlo que a socledade braSileira entenda o que está acontecendo
por conta desse acordo.
Na verdade, a iniciativa do plebiscito sobre a dívida externa se apresenta como mais uma exigência
de transparência na política, até porque o acordo assinado pelo Governo brasileiro com o FMI não é de
conhecimento do País, sequer foi debatido na instância devida, que é o Senado. Logo, essa iniciativa do
Governo revela claramente uma atitude suspeita, porque, se não tivesse nada a esconder, o debate sobre
o caráter do acordo, sobre suas conseqüências, sobre sua necessidade, teria sido feito de forma transparente, nas instâncias adequadas, e o País teria conhecimento de sua necessidade ou não.
Na Semana da Pátria, a sociedade brasileira
fará três perguntas básicas: primeira, se o Governo
deve manter o atual acordo com o FMI; segunda, se o
Brasil deve continuar pagando a dívida externa sem
realizar uma auditoria e, evidentemente, identificar o
conteúdo e o caráter dessa dívida; e terceira, se os
Governos federal, estaduais e municipais devem con-
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tinuar usando a' parte principal do orçamento público
para pagar dívidas aos credores especuladores.
São perguntas básicas, necessárias e que deveriam estar sendo interpretadas pelo Governo como
uma atitude normal do contribuinte, do cidadão brasileiro que quer respostas sobr.e a condução dos destinos da política econômica nacional.
O que vemos, Sr. Presidente, é o Ministro Malan
já se sentindo moralmente constrangido e politicamente ameaçado, indo à imprensa para dizer que
esse tipo de plebiscito é um desserviço. Ora, desserviço é o que se está fazendo com os aposentados,
com os trabalhadores, c?~ os ass,al.ariados, com a
estrutura do Estado brasJle~r? O Mlnlst~o Mal~n na~
tem por que tentar desq~ahflcar essa dlscussao, ate
porque se S.Exl!. se manifesta é porque sabe que há
propriedade nessas perguntas. Temos a mais perfeita
convicção e consciência de que, se vivêssemos sob
um governo democrático, se não tivéssemos uma autocracia governando este País, esse procedimento
estaria sendo aceito como normal. E mais do que
isso, ele estaria sendo debatido pelo Governo, que,
em vez de reclamar, ficar falando pelos cantos querendo desqualificar essa iniciativa, deveria estar à disposição para um debate, a fim de esclarecer e tornar
público o caráter do acordo que fez com o Fundo Monetário Internacional. Seria a melhor maneira de combater os argumentos da Oposição e oferecer outros
elementos para enriquecer essa discussão.
Na verdade, não temos um governo, mas uma
capatazia funcionando para interesses de grupos
transnacionais. A seqüência de ações contra as conquistas dos trabalhadores e os direitos previdenciários, que provocou o sucateamento da estrutura administrativa do Governo Federal, a privatização de importantes setores do Estado, com o conseqüente empobrecimento da população brasileira, tudo isso é decorrência desse círculo vicioso em que o País se meteu ao se subordinar à tutela do Fundo Monetário
Internacional.
Não nos podemos esquecer de que hoje temos
uma dívida externa que supera 230 bilhões de dólares. Quando o Sr. Fernando Henrique Cardoso assumiu, essa dívida estava na faixa de 80 ou 90 bilhões e
hoje ela atinge esse patamar. É uma dívida que tem
um componente privado, é evidente - a maioria da dívida é privada -, mas ela tem um componente público
pesado. E sabemos que neste País a iniciativa privada é useira e vezeira em utilizar o Estado para pagar
seus compromissos.
Não nos podemos esquecer também de que,
por causa da própria desvalorização cambial e do
N
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ajuste a que o País se submeteu por exigência do
FMI, o sistema bancário brasileiro teve esse baque,
além de outros problemas de gerenciamento interno.
E quem socorreu o sistema financeiro? O Governo,
com o PROER. O mesmo Governo que socorre banqueiras com o PROER não socorreu a população,
que é a vítima da crise proveniente desse acordo com
o FMI. Está aí, claramente, o caráter dessa política
que privilegia interesses de grupos financeiros internacionais, de banqueiros, e joga nas costas da população o ônus principal dessa dívida. A dívida interna,
que hoje supera os 400 bilhões de reais, num processo que atinge 40% do PIB, é uma ameaça à estabilidade, é uma ameaça à economia. No entanto, esse
montante tende a crescer devido às práticas introduzidas pelos acordos com o Fundo Monetário Internacional, com taxas de juros que tendem a multiplicar
essa dívida, atingindo esses patamares estratosféricoso
É importante reconhecer que hoje instituições
como o Fundo Monetário internacional sofrem, em
escala internacional, questionamentos. Porém, enquanto alguns países discutem o próprio caráter do
Fundo Monetário Internacional, o Governo brasileiro
está submetido a essa instituição de forma canina:
não tem autonomia, não tem a mínima soberania para
discutir os rumos do País, a necessidade de inverter
prioridades e direcionar parcela dos recursos que
hoje são dirigidos ao exterior para serem aplicados internamente.

Por isso é justo, é correto, política e moralmente,
o plebiscito que a população brasileira propõe na Semana da Pátria, a fim de discutir os rumos das dívidas
interna e externa deste País, a nossa perda de autonomia, a nossa incapacidade de autogoverno, a entrega total de um projeto de Nação para representantes de interesses internacionais.
Hoje assistimos a uma verdadeira sangria com
o pagamento de juros. Só no ano de 1999, os juros da
dívida externa atingiram o patamar de 67 bilhões de
dólares. Esse montante de dinheiro tirou possibilidades, tirou vidas neste País, eliminou brasileiros, destruiu empregos; poderia, se gerenciado com responsabilidade política, com solidariedade, com compromissa com a população, ter gerado algo como 504 mil
empregos diretos; se tivesse sido investido na saúde,
poderia ter significado a construção de 948 mil postos
de saúde; se fôssemos utilizar na educação esse dinheiro que foi para fora, teríamos condições de construir 6 milhões de escolas e acabar com o analfabetismo; com ele poderíamos assentar mais de 5 milhões
de famflias e realizar um grande projeto de reforma
agrária; teríamos crédito rural para financiar 40 biIhões de dólares ao ano, dando fôlego à agricultura
brasileira; teríamos condições de cobrir o chamado
déficit da Previdência por doze anos; teríamos condições de arcar com o rombo da Previdência por 106
anos; teríamos condições de erradicar a pobreza no
Brasil. Entretanto, todo esse dinheiro escoa, vai para
fora, e ninguém discute essas possibilidades.

O Banco Mundial, que num período de oito anos
transferiu 12 bilhões de dólares para o Brasil, recebeu, em contrapartida, 14 bilhões de dólares em
amortizações e juras, em pagamento de dívidas. Só
essa situação já mostra a quantas anda a relação injusta e perversa referente a esse crescimento da dívida externa.
Esse acordo que vimos o Governo fazer com o
Fundo Monetário Internacional, em que se anunciou
um empréstimo de 41,5 bilhões de dólares, não conhecemos, não temos informação do seu conteúdo,
mas é evidente que os seus efeitos se vão na elevação de juros, na privatização, na venda do setor elétrico, na tentativa de vender a PETROBRAS, na desnacionalização das indústrias e do setor financeiro brasileiro, no aumento dos impostos. Para compensar
essa fuga de recursos, o Brasil teve um brutal crescimento na arrecadação de impostos, obtido com o ataque aos aposentados e com a destruição dos direitos
trabalhistas. Todos esses mecanismos foram conduzidos pelo Fundo Monetário Internacional.

Depois lamentam o crescimento da violência, e
vem o Presidente da República anunciar um plano
para combater essa violência. Há violência maior do
que esse saque que ocorre por meio do pagamento
de juros da dívida externa? Há violência maior que
esse dinheiro que é retirado do Brasil e que provoca
empobrecimento e falência das estruturas econômicas deste País? Agora o Governo anuncia um plano
de combate à violência e um plano de combate à corrupção, fruto dessa mesma postura. A violência e a
corrupção são irmãs, são partes da mesma matriz, do
desgoverno em que vive este País.
O Presidente Fernando Henrique é uma espécie de Midas invertido: tudo aquilo em que toca vira
lama. Tudo em que Midas tocava virava ouro; tudo em
que o Presidente toca vira lama.
Pois o Presidente anunciou um programa de segurança, e os índices de homicídio, violência e seqüestro aumentaram. A violência apresenta características inusitadas neste País, o crime se refinou, até
com seqüestro de avião.
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A elite brasileira anuncia que irá para Miami,
para a Europa, porque não consegue mais viver neste
País. Essa é a mesma elite que não quer pagar imposto, que ganhou muito dinheiro ao longo do tempo
e agora está acuada pela violência que ela mesma'
gerou com sua falta de solidariedade, sua falta de
compromisso com a Nação e com os outros brasileiros, que estão passando fome por aí afora.
O Governo anuncia um plano de segurança
para armar a polícia, como se isso resolvesse o problema. Estamos diante de uma brutal crise econômica e social que tem como base a dependência e a
destruição do País, que paga juros, que dá dinheiro
aos agiotas internacionais. Se não invertemos as prioridades, não há saída.
O plebiscito da Semana da Pátria convoca o
povo brasileiro a refletir sobre tudo isso. É claro que
não tem força de lei, sabemos disso, mas tem força
moral e política para constranger aqueles que estão
no poder a fim de que pensem que estão patrocinando o genocídio no Brasil com sua submissão aos interesses internacionais com a venda da infra-estrutura
do País, com a negação da possibilidade de cidadania.
Estamos vendo escorrer pelo ralo o nosso futuro
porque não temos governo. Temos uma gerência de
transnacionais que funciona como governo, que não
tem compromisso com a história do País, com o futuro
dos seus filhos nem com o presente que vivemos, e é
responsável pela situação de falência, degeneração e
miséria e pela tragédia brasileira de mais uma década
perdida nos anos 90.
Ouço, com prazer, o Deputado João Coser.
Sr. João Coser - Deputado Fernando Ferro,
em primeiro lugar, gostaria de me solidarizar com
V. Exll • na oportunidade desse pronunciamento e de
dizer da satisfação de ouvir V. ExA. falar nesta tarde,
de forma emocionante, a respeito do plebiscito sobre
a dívida. Gostaria de registrar ainda que achei lamentável o depoimento do Ministro da Fazenda em que
disse que o Partido dos Trabalhadores não contribui
com o Brasil quando leva o País a fazer um debate sobre a dívida. Primeiro, S. Exll , comete uma falha grave,
porque esse plebiscito não é do Partido dos Trabalhadores, é da sociedade brasileira. Tem à frente uma série de entidades, organizações de todo o País, como
as igrejas, não a CNBB, a Igreja Católica, mas também as igrejas evangélicas. Portanto, estamos aumentando o processo de consulta e democratização
no País, que é uma tarefa nossa. O povo brasileiro,
cada vez mais, tem que pensar e debater os grandes
temas da sociedade, e hoje a dívida é o maior proble-

a
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ma do nosso País, pois é o que faz aumentar o desemprego, a violência, a prostituição infantil, a criminalidade. Vamos pagar mais de 80 bilhões em dívidas
apenas neste ano. Imaginem esses recursos investidos em áreas sociais, em infra-estrutura, no apoio à
micro, à pequena e à média empresa, em hospitais.
Teríamos dinheiro barato para o desenvolvimento do
Brasil e geração de emprego. Para fazer uma comparação, Deputado Fernando Ferro, todos os recursos
obtidos com a privatização no Governo Fernando
Henrique não chegam ao que vamos gastar este ano
com os juros da dívida. Na prática, esse pagamento
sangrento dos juros das dívidas interna e externa é
um crime contra a Nação. Então, V. ExA. está de parabéns, assim como as entidades e os partidos que se
associam a esse movimento, a essa consulta plebiscitári~, fazendo com que a sociedade reflita sob~e o~
desafIOS do futuro e sobre as nossas tarefas. Sohdarlzo-~e com ~XB. e com todas as en~i~ades que se
sentl~a~ atingidas pelo f~t~ de um MInistro da área
economlca, um dos mais Importantes do Governo
brasileiro, ter mencionado que a iniciativa do movimento foi exclusivamente do Partido dos Trabalhadores. Temos orgulho e satisfação de integrar esse movimento, mas não nos queremos apropriar dele, porque vai além do nosso partido; é um movimento, de
fato, da sociedade. Muito obrigado.
O SR. FERNANDO FERRO - Muito obrigado,
Deputado João Coser. Sem sombra de dúvida, essa
é uma tentativa de desqualificar a iniciativa da sociedade brasileira.
Esse é um movimento de escala mundial. O Movimento Jubileu 2000, defendido pela Igreja Católica,
anunciado pelo Papa João Paulo 11 recentemente, propõe o perdão das dívidas dos países pobres e se soma
a todo um esforço internacional para reconhecer que a
ordem econômica mundial- ou a desordem econômica mundial - tende a provocar mais violência, caos,
morte, desagregação de nações, por conta desses
acordos impostos a economias como a nossa.
É evidente que o Sr. Fernando Henrique Cardoso, que tem pago em média 50 bilhões de dólares por
ano, ao longo de seu governo, de juros das dívidas,
não tem discurso nem moral quando se dirige à Na~ão para pedir apoio, solidariedade, porque ele não
trata com solidariedade a maioria da Nação. Ele vendeu o País, desnacionalizou a maior parte da nossa
indústria e não criou nada no lugar.
É importante compreender: qual a grande obra
de Fernando Henrique Cardoso? Desafio um Deputado da base política do Sr. Fernando Henrique Car-

y.

44684 Quarta-feim 23

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

doso a dizer qual é a grande obra de Fernando Henrique Cardoso. Vender as empresas de telecomunicações? Vender o setor elétrico? Qual a marca deste
Governo? Quero que ele diga que os livros de História
o reconhecerão por tal atitude ou por tal obra. É exatamente isso o que desejo saber. Gostaria de ter enfrentado um governo que, ao final do mandato, dissesse
que estruturou tal setor, construiu tal alternativa e
abriu tal horizonte. Na verdade, este Governo abriu as
portas e construiu horizontes para as empresas multinacionais e para o capital transnacional neocolonizar
o Brasil. Assim como Juscelino Kubitschek entrou
para a história por ter construído cinqüenta anos em
cinco, Fernando Henrique Cardoso entrará para a história por ter destruído oitenta anos em oito.
O que caracteriza este Governo é a ausência de
projetos políticos. Dizer que a iniciativa de debater a
dívida externa e realizar um plebiscito convocando a
população brasileira para se manifest~r, poderá criar
transtornos e afetar a imagem do Brasil publicamente
é de um cinismo monumental. Como podemos falar
em afetar as condições do Brasil, quando assistimos
a milhões de pessoas morrerem por este País afora?
Em Pernambuco, algumas cidades foram destruídas
pela cheia, e a população está desabrigada. O Governo Federal anunciou que vai destinar 40 milhões de
reais para a recuperação da economia do Estado.
Essa quantia não representa nem meio por cento do
valor dos juros da dívida interna, e deverá ser utilizada na recuperação de estradas, de microempresas e
de casas de pessoas que perderam tudo, todos os documentos, todos os sinais de vida e de cidadania.
Este Governo não tem dinheiro para atender a
uma calamidade desse tipo, mas destina à agiotagem
internacional em média 50 bilhões de dólares só de pagamento do serviço da dívida. A vida tem de estar acima da dívida, como diz o manifesto; a vida é que deve
ser o principal, não a dívida. Contudo, para este Governo, gerente desses interesses, a vida de milhões de brasileiros não interessa. Milhões de brasileiros estão descartados, não fazem parte do Brasil, estão excluídos. O
objetivo é que essas pessoas sejam esquecidas e não
tenham direito à sobrevivência e à cidadania.
Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado,
saúdo a CNBB e a sociedade brasileira pela iniciativa
do plebiscito, oportunidade em que se discutirão os
acordos que o Brasil firmou com o Fundo Monetário
Internacional, os caminhos da dívida externa, as obrigações do Estado brasileiro, se deve priorizar o investimento na vida dos seus cidadãos ou o pagamento
aos agiotas internacionais. Esse é l caminho que tem
de ser escolhido. Lamentavelmente, não temos Go-
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vemo a nos defender, temos uma gerência de interesses que está afundando a perspectiva histórica deste
País.
Mas, felizmente, movimentos nas ruas como
esse é que fazem o povo brasileiro levantar-se, despertar e não aceitar esse processo de aniquilação. É
preciso debater, discutir e formar a consciência para
derrotar em 1!l de outubro, nas eleições municipais, e
em 2002, esse projeto entreguista, antinacional, comandado pelo Sr. Fernando Henrique Cardoso.
Muito obrigado Sr. Presidente.
_
'
,
O SR. JOAO COSER - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka) - Tem

V. Ex·. a palavr~.
O ~~. JOAO COSER (PT :- ES, Pela ?rdem,
Sem revlsao do orador.) - Sr. PresIdente, desejO apenas ,solicitar a V. EX-. q~e autori.ze a !ranscrição nos
AnaiS da Ca~a da matén~ d~ hOJe do J,o,rnal A Gazeta
em que se dIZ que o temtórlo do Espmto Santo será
declarado ~r~a livre de peste suína. Isso é import~nt~
para o Espmto Sa~to e para outr~s Esta~os brasllelros, ~o.~ue nos abnrá o mercado '~ternaclonal, com a
POSsibilidade de grande exportaçao.
Muito obrigado.
Matéria a que se Refere o Orador
ES SERÁ DECLARADO LIVRE DA PESTE SUrNA
São Paulo - O Ministério da Agricultura quer
declarar 13 Estados do Brasil- entre eles o Espírito
Santo - mais o Distrito Federal como áreas livres de
peste suína clássica até o final deste ano, afirmou a
gerente nacional do programa de sanidade suína do
ministério, lidara Nunes Vargas.
Neste ano, em datas diferentes, será coletado
material para análise em São Paulo, Paraná, Santa
Catarina, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Goiás, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Bahia, Sergipe, Minas Gerais, Tocantins e Distrito Federal. Durante o levantamento epidemiológico, serão coletadas 29.025 amostras de soro num total de 2.124
granjas. O ministério dividiu os Estados em quatro
grupos, cada um com datas diferentes para o início do
inquérito epidemiológico para verificar a existência ou
não da peste suína nos rebanhos.

Inicio
O levantamento começará na sexta-feira, em
Santa Catarina e no Paraná. Em 04 de setembro, c0meça o levantamento no Mato Grosso. No Rio de Janeiro, Goiás, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Rio
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Grande do Sul e São Paulo, a coleta de amostras começa no dia 18 de setembro.
No dia 02 de outubro, começa o levantamento
na Bahia, Minas Gerais, Sergipe, Tocantins e Distrito
Federal. "A meta do ministério é que todas as amostras tenham sido colhidas até 15 de novembro.Até 30
de novembro, todos os resultados devem estar tabulados e analisados", disse.
Comprovante

Segundo Nunes Vargas, se tudo correr normalmente, o ministério deve declarar o país como área livre de peste suína até o final do ano. Ela explicou que
o reconhecimento como área livre de peste suína difere do processo da febre aftosa.
Segundo a gerente do ministério, no caso da
peste suína, o Brasil, depois do levantamento epidemiológico, pode se declarar à Organização Internacional de Epizootias (OIE) como área livre da doença.
"Os representantes da OIE referendam o reconhecimento para os países membros "afirmou Vargas, acrescentando que cabe aos interessados em
comprar carne suína do Brasil analisar os comprovantes de que não há risco da doença", afirmou.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka) - Concedo a palavra ao Deputado Augusto Franco.
O SR. AUGUSTO FRANCO (Bloco/PSDB - SE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr". e Srs.
Deputados, o Brasil está indignado pela corrupção
endêmica que mais uma vez nos assola. Mais uma
vez porque surtos anteriores já vieram ao conhecimento público. CPls foram instaladas, esquemas de
roubalheira foram amplamente dissecados, descobertos e denunciados, mas - sempre o mas - poucos
foram punidos e pouco foi feito em matéria legislativa
para fechar as brechas encontradas na lei pelos assaltantes do Erário.
Se exercitarmos nossa memória, lembraremos
como licitações foram fraudadas, mas nunca lembramos de mudar a Lei de Licitações. A Lei nll 8.666 teve
seus principais dispositivos anticorrupção simplesmente vetados pelo ex-Presidente Itamar Franco, e
nunca mais nada foi mudado.
A CPI do Orçamento desmembrou o esquema
de propinas dos então chamados sete anões. Alguns
renunciaram, alguns foram cassados, mas a Lei nO
4.320, de 1964, que estabelece as regras do Orçamento, não foi alterada.
O Senador Pedro Simon luta quase há uma década para instalar a CPI das Empreiteiras no Senado
Federal, sendo esse, talvez, o único insucesso da sua
brilhante carreira pública.
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Agora assistimos impassíveis ao desvio de 169
milhões de reais do TRT paulista, sem que ninguém,
além do Juiz Nicolau, seja culpado.
Sabemos todos que o Orçamento da União é
uma peça legal imensa, que a sua confecção é um
trabalho de proporções homéricas, que por isso mesmo se constitui em um convite à corrupção. Mas a raiz
de tudo isso é a ineficácia dos instrumentos de fiscalização definidos em nossa legislação. E essa ineficácia teve origem no momento em que os Tribunais de
Contas passaram a ter sua estrutura atual, detendo o
poder total de julgamento das contas públicas, em detrimento do Poder Legislativo, a partir do momento
em que seus Ministros e Conselheiros passaram a julgar as contas daqueles que os indicaram para tais
cargos.
Como, Sras. e Srs. Parlamentares, um Conselheiro que foi Secretário da Fazenda, no primeiro
mandato de um Governador, poderá, como Presidente do Tribunal de Contas, no segundo mandato, julgar
suas próprias contas? Ê o que acontece hoje em muitos Estados e no meu Estado de Sergipe, em particular.
Apenas a partir da LDO de 1997 o Tribunal de
Contas passou a enviar relatório contendo as obras
com "indícios de irregularidades". Nesse orçamento,
o primeiro do qual participei, pude ver obras no meu
Estado com indícios de irregularidades considerados
graves terem reforçadas suas verbas, sem que nada
pudesse fazer, já que a legislação em vigor não proíbe a continuidade dessas obras em execução, ainda
que as maiores barbaridades tivessem sido constatadas!
Sr. Presidente, se um indicio de irregularidade
chega ao nosso conhecimento, mas o Tribunal de
Contas da União não nos passa o relatório, nós assinamos. Quando o TCU, daqui a dois, três anos, dá o
seu parecer, já é tarde demais para darmos a explicação à população do nosso Estado.
Outro aspecto a ser considerado é a própria estrutura desses tribunais, que, embora contendo técnicos altamente gabaritados, contratados por meio de
concurso público, têm orçamento recheado de verbas
milionárias para aplicação na manutenção dos altíssimos salários e vantagens auferidas por indicados, assessores e pelos próprios Ministros e Conselheiros.
Para se ter uma idéia, é o bastante para essa
constatação a análise do próprio relatório dessa instituição para o exercício de 1998. Isso porque o relatório completo de 1999 ainda não chegou às nossas
mãos, embora estejamos em agosto de 2000. Dentre
outros absurdos, podemos citar:
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1} O TCU recebeu 389 milhões de reais de dotaração do Tribunal de Contas da União. Pela nossa
ção orçamentária apenas no exercício de 1998. Desproposta, seria substituído por algo inteiramente
novo: a Auditoria-Geral da União.
ses, gastou a assombrosa quantia de 163 milhões de
reais apenas com pessoal inativo, ou seja, 42% do toDe acordo com nosso projeto, a Auditoria-Geral
tal;
da União permanecerá com o atual corpo de servido2} Existiam no quadro da instituição 1.958 servires, eminentemente técnico, mas sofrerá radicais e
profundas mudanças conceituais, que o farão ser
dores. Foram gastos, de acordo com o relatório da
instituição, 168 milhões de reais com quadro de pesmais eficiente no cumprimento de sua principal função, a fiscalização efetiva da aplicação dos recursos
soai ativo, o que resulta numa remuneração média
mensal de 7.150 reais por servidor. Nada contra, mas
públicos e a posterior punição dos maus gestores.
foram realizadas apenas 720 fiscalizações nesse ano.
Como o õrgão será eminentemente técnico,
Considerando o ideal de que todos os servidores técexistirão apenas os cargos de Controlador-Geral da
União e de Controlador-Executivo da União, com
nicos ativos estariam exercendo atividades fins, não
atividades meio - administrativas, internas -, o númemandato fixo e comprovados conhecimentos técniro de fiscalizações por ano por servidor seria de 0,36
co-contábeis, jurídicos, econômicos e financeiros,
confirmados por curso superior em pelo menos uma
e o custo médio seria de 233 mil reais por fiscalização
realizada;
dessas áreas.
3} O relatório do próprio TCU menciona um total
Esses cargos serão providos pelo Presidente da
República, dentre três nomes indicados por uma code cobranças executivas naquele ano de 16 milhões
missão formada por membros de destaque do Poder
de reais. Primeiramente, houve uma queda de 31 %
em relação ao exercício anterior. Secundariamente,
Legislativo, previamente aprovados pelo Plenário do
as cobranças executivas atingem apenas 4% do que
Congresso Nacional.
a União gastou com a estrutura no ano de 1998. Se,
Tal fato conferirá, de imediato, a quase total independência do órgão em relação aos Poderes, Exeainda assim, somarmos as cobranças executivas de
1991 a 1998, teríamos um montante de cobranças
cutivo e Legislativo.
Outra grande mudança será a faculdade do órexecutivas de 158 milhões de reais, ainda assim apenas 40% do que foi gasto apenas no ano de 1998;
gão, e a conseqüente responsabilidade, de denunciar
4} Menciona o relatório, ainda, que o resultado
ao Ministério Público competente - Estadual ou Federal,
direto de condenações, para pagamentos de multas
conforme o caso - quando forem encontradas irreguou a ressarcimento de débito, totalizaram nesse ano
laridades ou malversação de recursos públicos, isso
43 milhões de reais. Ainda assim, 25% do total gasto
apenas se o prazo de 120 dias para a apreciação do
com pessoal ativo, e 11 % do orçamento da instituiLegislativo não for cumprido! A Auditoria-Geral da
ção.
União, logo, perderá seu caráter de tribunal, onde as
Isso sem contar todos os dis~ndfos que são requestões são julgadas politicamente, não tecnicaalizados pelo Tribunais de Contas dos Estados, que
mente, o que tem levado por vezes à rejeição, interna
devem ser astronômicos, cujos resultados devem ser
corporis, de relatórios preparados pelos auditores,
ínfimos.
repletos de irregularidades.
Temos que mudar o processo de fiscalização.
Outra novidade, inspirada nos mais modernos
Para tanto, apresentei a Proposta de Emenda à Consorganismos de controle externo do Poder Público do
mundo, é a responsabilidade da Auditoria-Geral da
tituição nO 193, de 2000, solenemente bombardeada
em diversas circunstâncias, sem o menor indício de
União pela fiscalização do ,Banco Central, excetuaque será apoiada nesta Casa, para uma radical reesdas, obviamente, as transações e operações relacionadas com a politica econômica. Casos como a transtruturação desses órgãos. Uma atividade essencialmente técnica não pode permanecer sob o guarferência de recursos para os Bancos Marka e FonteCindam deveriam ser auditados.
da-chuva de grupos de pressão.
Com técnicos responsáveis pela análise das
Nesse sentido, poderá esse instrumento tamprestações de contas e emissão de pareceres, esses
bém fiscalizar a administração tributária, coibindo a
prática de favorecimentos na aplicação da legislação
apêndices do Poder Legislativo são compostos de
tributária e, quando da posterior regulamentação, os
uma elite de Conselheiros com poder para negar o
que seus auditores atestam.
abusos cometidos pelas autoridades fiscais que tanto
Por esses e outros motivos, tão longamente
têm acarretado prejuízo para o Erário quando são
alardeados, faz-se necessária a completa reestrutuderrotados em juizo.
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Como dito, já havíamos constatado no primeiro
semestre a impossibilidade de suspender obras com
indicios de irregularidades. Nesse sentido, já havia
preparado, antes mesmo de virem a conhecimento
público as transferências milionárias para o TRT, projeto de lei complementar estabelecendo regras para a
execução condicionada dessas obras. Por isso mesmo, apresentei, no primeiro dia deste mês de agosto,
o PLP nO 144, de 2000.
Esse projeto, inicialmente, obriga o Tribunal de
Contas a remeter anualmente à Comissão de Orçamento relação com todas as obras com indícios de irregularidades graves e com outras irregularidades
que tenham ou po~sam vir a causar danos ao Erário.
Esse relatório já eXiste, mas apenas por imposição da
LDO, que pode, de um ano para outro, ser modificada,
bem como tal exigência ser esquecida, a não ser que,
como pretendemos, tal obrigatoriedade seja objeto
de lei complementar, hierarquicamente superior à lei
ordinária.
Define, posteriormente, indícios de irregularidades como superfaturamento, obra sem licitação, medições incorretas, dentre outros. Conceitua também
outras irregularidades como a utilização de fórmulas
ou indices indevidos para reajuste contratual, ausência de rescisão contratual no prazo legal, ausência de
definição de responsabilidades no contrato, dentre
outras.
Finalmente, impede o repasse de verbas para
as obras com indícios de irregularidades graves, até
que sejam tomadas medidas saneadoras definitivas
acerca da questão, e estabelece a execução condicionada, mediante assunção de responsabilidade por
parte do Relator-Geral do Orçamento, para as obras
com outras irregularidades. Nesses casos, a suspensão ou alocação condicional dos recursos orçameritários é um instrumento eficaz para pressionar os órgãos responsáveis pela execução das obras a que
apresentem, perante o Poder Legislativo e o TCU, as
explicações e as providências tomadas.
O Congresso terá, mediante a aprovação desse
projeto, os instrumentos jurídicos necessários para
decidir a respeito do mérito e da oportunidade da alocação de recursos orçamentários de acordo com as
normas de conduta moral esperadas pela sociedade
brasileira.
O povo não pode ser iludido. Sabemos todos
que grande parte dos Estados brasileiros têm seu
próprio TRT. Em Sergipe, há obras como a duplicação
da Adutora do São Francisco, que recebeu neste ano
de 2000 o montante de 8 milhões de reais; o Projeto
de Irrigação Jacarecica 11, que recebeu 3,6 milhões
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de reais, e a Irrigação Jacaré - Curituba, que recebeu
8 milhões de reais. Todas elas constam do relatório do
TCU como eivadas de irregularidades, e continuam
recebendo recursos, sem que o povo sergipano veja
qualquer avanço nos trabalhos.
O Congresso já se enco!1tra enfraquecido pelo
estilo de fazer política CW- Governo Federal. Há duas
semanas fomos chamados a uma sessão do Congresso para apreciar vetos de 1995, vetos da Lei
Kand ir. Que democracia é essa, em que o Poder Executivo veta e a lei fica valendo por cinco anos sem que
seja tomado conhecimento por parte do Congresso. E
se derrubássemos os vetos, qual não seria a insegurança jurídica criada?
E agora vem o Executivo mais uma vez adotando medidas ineficazes. Essas medidas ineficazes anticorrupção editadas são para inglês ver. São isoladas, não atacam o problema de forma séria e coordenada. Se nada for mudado na estrutura dos Tribunais
de Contas, o que veremos será apenas a concentração do processo corruptor nesses órgãos, que terão o
poder de determinar quais obras andarão ou não. Se
ainda há alguma seriedade no TCU, sabemos que
nos Estados a corrupção nesses órgãos é endêmica.
Outra medida inócua: quem conhece o processo orçamentário sabe que acabar com as emendas
individuais ao Orçamento apenará apenas os Parlamentares sérios e os integrantes da Oposição, que,
por não se envolverem na bandalheira das emendas
de bancada ou por estarem fora da Comissão de
Orçamento, apenas dispõem desses recursos para
atender as suas bases.
Temos, nobres colegas, de assumir a responsabilidade que nos foi conferida pelo povo brasileiro. Temos de fazer jus ao nosso mandato. Não podemos assistir impassíveis ao retorno de práticas políticas do
século passado num país que se pretende moderno.
Faço desta tribuna um apelo, Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, em nome daqueles que nos
elegeram, para que dêem o apoio necessário a essas
propostas, a fim de que sejam efetivamente discutidas e implementadas, para o bem dos impostos pagos com o suor diário do povo brasileiro, que há cinco
anos não vê reajuste salarial, que assiste indignado,
quando não desempregado, aos reajustes abusivos,
muito acima da inflação, dastarifas cobradas por -empresas privatizadas. Refiro-me aos valores cobrados
para uso de telefone, gás, energia elétrica, gasolina,
remédio.
O povo não tem mais a quem recorrer. Além disso, ainda vê seu dinheiro ser roubado descaradamente, sem que Tribunais de Contas, agências regulado-
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ras, Congresso Nacional e Governo Federal tomem
conhecimento.
Sr. Presidente, esse relato é baseado em dados
dos próprios Tribunais de Contas, mediante a fiscalização dos orçamentos dos Estados brasileiros. Esse
projeto já foi apresentado anteriormente nesta Casa,
mais precisamente no ano passado, e esperamos
que seja encaminhado de forma legal, a fim de que
não sejamos responsabilizados por emendas que ve.
.
_
nham a ser liberadas para outros fins que nao aquele
desejado pela ~~ulação, ou seja, a correta aplicação
dos recursos publicas.
Por último, Sr. Presidente, solicito a V.Exa. seja
este pronunciamento divulgado no programa A Voz
do Brasil.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Augusto
Franco, o Sr. Waldemir Moka, § 2l! do artigo
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Marçal
Filho, § 20 do artigo 18 do Regimento Interno.
O SR. GERALDO SIMÕES _ Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Ex' a
palavra.
O SR. GERALDO SIMÕES (PT - BA. Pela ordemo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, dei entrada hoje nesta Casa a um
projeto de lei que obriga as indústrias de cigarro e derivados de tabaco a custear a recuperação dos dependentes de fumo.
Faço isso, Sr. Presidente, com muita satisfação,
num momento em que no mundo inteiro cresce a
conscientização dos profundos malefícios causados
pelo fumo e seus derivados. Todos sabemos - e esta
Casa iniciou um debate sobre a propaganda do cigarro - que é muito fácil tornar-se fumante, mas muito difícil conseguir parar, até porque os produtos derivados do tabaco são produzidos de forma a dificultar a
interrupção do vício.
O projeto prevê o seguinte:
Art. 111 As indústrias de cigarro e de
produtos derivados do tabaco custearão as
despesas de recuperação dos dependentes
de fumo.
Art. 211 Incluem-se nas técnicas para
recuperação todas as intervenções cientificamente aceitas para eliminar o vício do
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fumo, especialmente as médicas, psicológicas e medicamentosas.
Art. 311 Este custeio será efetuado mediante laudo que comprove o procedimento,
emitido por profissional regulamentarmente
inscrito no respectivo Consel~o e dos comprovantes _das despesas reallz~das para a
recuperaça~. .
'
Art. 4 Deixar de custear a recuperação dos dependentes do fumo nos termos
desta lei'
'
Pe~a _ detenção, de 1 (um) a 3 (três)
anos, e multa.
Art. 511 O disposto nesta lei não prejudica a aplicação de outras sanções previstas
na Lei nll 8.078, de 11-9-90 - Código de Defesa do Consumidor.
Art. ~l! Esta ~ei entra em vigor ~ 80
(cento e oitenta) dias após a sua publlcação.
Sr. Presidente, tive a sorte de escapar da propaganda enganosa dos fabricantes de cigarros e derivados, mas perdi amigos de infância, devido a doenças provocadas pelo vício. Vários colegas fumantes tentaram deixá-lo, por mais de uma vez, mas fracassaram. Não é fácil deixar de fumar. Além disso, o
tratamento é caro. Muitas pessoas têm vontade de
deixar o vício, mas não têm recursos para fazer o tratamento.
Então, nada mais justo que as empresas que
tanto mal provocam a essas pessoas, devido ao VQlume extraordinário de propaganda que atribui sucesso aos fumantes, arquem com as despesas do
tratamento.
Estou convencido de que, agindo dessa maneira, contribuo para esse processo de conscientização
crescente, não só no Brasil, mas também no mundo,
dos malefícios causados pelo uso do cigarro e seus
derivados.
Era o que tinha a dizer.
O SR. FEU ROSA _ Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Ex' a
palavra.

O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pela ordem.) Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero comentar hoje entrevista concedida à revista América economia pelo empresário Carlos Slim Helú, publicada
no dia 29 de junho deste ano.
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Um dos mais importantes homens de negócio
do México, Carlos Slim Helú tem se destacado nas
críticas que f~z ao modelo neoliberal e nas propostas
para a reduçao da pobreza no mundo.
. .
.
a seu pnnclpal arg~ment~ reside no fato de q~&
o .combate à pobreza nao é simplesmente questao
ética, um problema moral que deve ser resgatado da
tradição humanística. Trata-se de atitude imprescindível ao próprio desenvolvimento continuado do modelo
capitalista, pois a emancipação econômica dos países pobres é condição essencial para a expansão dos
mercados importadores de produtos do Primeiro
Mundo.
Na concepção do empresário mexicano, a globalização não produz desemprego" mas apenas o
deslo?a. A causa do desempreg.o esta no avanço tecnológico, que torn~ o trabalho ~Ispensável e, paradoxalmente, produz nqueza em ntmo crescente.
Na sua opinião, os países em desenvolvimento
entenderam mal a mensagem da globalização, pois
.
t
..
se preocuparam ~xcesslvamen e com pnvatlzaç~e~ e
abertura ~omerclal, esque~endo-se da economia Interna. Ao Implementar os ajustes propostos pelos or.
.
.. d
.
't I
ganlsmos Internacionais, ~ otaram JU~os ~UI o e evados, que geraram excessiva transferencla de recurf"
.
sos do setor produtivo para o setor mancelro.
Esse estrangulamento do mercado interno produziu mais pobreza e mais dependência. As conseqüências, obviamente traumáticas para as populações
pobres, acabarão sendo muito ruins para os países ricos, que não terão como sustentar seu crescimento
num mundo com tanta concentração de riqueza.
Ao contrário de outros momentos históricos
hoje não são mais tão importantes a exploração d~
terra e os bens naturais. O que importa, segundo
Helú são as exportações e o desenvolvimento de
,
.
. .
.
merca~onas. Se" num. primeiro momento, a atltu~e
agressiva dos palses ricos lhes favorece,. a ~xp.~nsao
da pobreza acabará, no longo prazo, por Invlablllzar a
lógica do sistema que os tornou dominantes. Sem
meias palavras, ele afirma que os Estados Unidos e a
Europa deveriam ser os mais interessados em combater a pobreza no mundo. Em conseqüência, entendo que, no Brasil, as classes mais abastadas deveriam ser as mais interessadas em acabar com a miséria brasileira.
Trata-se de mensagem muito rica e apropriada
para os líderes dos países em desenvolvimento. Entre
outras coisas, ela coloca no centro da discussão a
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responsabilidade dos empresários, pois estão ocupando os espaços deixados pelo Estado que se retrai.
Para o Brasil as observações de Carlos Helú
_
.
.
'
sao mUito pertinentes. De fato, cresce entre nós a percepção de que o País precisa adotar postura mais cautelosa na abertura comercial dando ênfase à prote_
' , .
çao do emprego e da renda domestlcos.
Os conselhos que valem no contexto internacional valem também no plano interno. A concentração
excessiva da renda nacional é hoje o principal entrave
ao pleno desenvolvimento da produção e do consumo.
Se o Brasil deseja realizar um projeto de nação
próspera e viável, é imprescindível que adotemos medidas urgentes para combater a pobreza e ampliar o
mercado interno, elevando o padrão de consumo da
população e expandindo a todos os benefícios e as
responsabilidades da cidadania.
Obrigado.
O SR DR ROSINHA _ S P 'd t
•
•
r. resl en e, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ma~ I Filho) _ Tem V. Exil a
ça
I
paavra.
O SR. DR. ROSINHA (PT _ PRo Pela ordem.
d ) S P 'd t S
S
S
. - d
em revlsao o ora ar. - r. resl en e, raso e rs.
Deputados, ontem o Presidente da República, em entrevista coletiva à imprensa, anunciou projeto de combate à corrupção e em defesa da transparência na
gestão pública. Isso nos dá a impressão de que o Palácio do Planalto vive de eventos e festas.
Em momentos de crise, o Governo sempre apresenta novidades. Se a sua popularidade está em queda, anuncia o Programa Avança Brasil; se a violência
cresce, lança programa de combate .à violência.
.
.
Agora, como aumenta a susp~lta sobre seus MIn1stro~, sobr~ seus asse~sores dlre!os,. o Gover~o
anuncia medidas para maior transparencla na gestao
pública. No entanto, todos esses projetos morrem momentos depois de terem sido criados, o que é bastante sério. Nenhum deles sobrevive para contar a história. Alguns meses depois de lançados, constatamos
que acabaram em nada, porque a prioridade do Governo é pagar o serviço da dívida, é atender aos anseios dos banqueiros internacionais.
O projeto anunciado ontem é mais um que provavelmente não terá repercussão alguma. Por que
digo isso? Porque já temos leis suficientes para punir
os corruptos. Temos hoje condições de apurar toda a
corrupção existente no País, por intermédio do Ministério Público, mas o Governo quer amoroaçá-Io. E
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quando, nesta Casa, alguns Parlamentares ou partidos exigem a instalação de CPI para apuração de denúncias contra a Administração Pública seja com re. .
_.
_'
lação às pnvatlzaçoes, seja com relaçao aos grampos
do BNDES, à Pasta Rosa ou ao Sivam, o Governo se

No último fim de semana, na cidade de Maceió,
em Alagoas, uma jovem senhora de 24 anos, mãe de
três filhos, foi brutalmente estuprada por três elementos, que, após o ato, introduziram uma pedra em sua
garganta e arrancaram-lhe os dois olhos com as
mãos.

posiciona contra.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso fez ontem
mais um jogo de cena. Estamos solicitando a instalação de CPI para apuração do caso Eduardo Jorge. Se
o Governo quer mesmo transparência, se deseja
mesmo o fim da corrupção, peça aos seus partidos de
sustentação que assinem o mais rápido possível o
pedido para instalação da CPI. Do contrário, estará
configurado o jogo de cena do Sr. Fernando Henrique
Cardoso, que apenas à frente de câmeras e jornalistas diz que quer a elucidação dos fatos. E pior: ainda
acusa a nós, da Oposição, de vilania política por querer a apuração.
Ora, Sr. Presidente Fernando Henrique Cardoso, nós não somos vilões e não aceitamos esse tipo
de discurso. Se existe alguém que não quer nada
apurado chama-se Fernando Henrique Cardoso. Os
que querem inibir a apuração dos atos de corrupção
estão no primeiro escalão do Governo e nos partidos
que o sustentam nesta Casa - PMDB, PSDB, PFL,
PPB e PTB. Não somos nós os vilões da história, repito. Quem não quer a transparência dos fatos chama-se Fernando Henrique Cardoso.
O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente
peço a palavra pela ordem.
'
.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. ExA a
palavra.
O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a banalização da violência,
principalmente contra a mulher, tem preocupado não
só a mim e aos demais membros desta Casa, mas
também a todo o Brasil. Por isso, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, da qual faço
parte, está promovendo, neste momento, audiência
para discussão do tema.
Tenho em mão bilhete de uma senhora divorciada, de Belo Horizonte, que está recebendo ameaças.
A pessoa liga quatro ou cinco vezes ao dia para ela,
ameaçando-a de morte.
Tivemos esta semana a infeliz notícia do assassinato da jornalista Sandra Gomide pelo Sr. Pimenta
Neves, também jornalista, homem que havia declarado que a violência é uma forma primitiva de se conviver nos dias atuais.

Esses fatos estão se tornando extremamente
naturais no Brasil. O Presidente Fernando Henrique
Cardoso fala em conter a violência, mas as pessoas
continuam sendo abusadas, assassinadas à luz do
dia, fazendo-nos lembrar do Marquês de Sade, que
dizia em seus livros que o ser humano nada mais é do
que um mero animal, como um cão ou um gato, que
se pode sacrificar à luz do dia, que se pode matar de
qualquer maneira. Mas nem mesmo um gato ou um
cão devem ser tratados dessa maneira. Animais devem ser preservados, e isso está consagrado na legislação nacional e na de muitos países do mundo.
No entanto, há seres humanos sendo tratados de
m.,0do pior ~o que se tratam animai~ nos países qU?
na? tê~ I?IS para protegê-Io~. ASSim está o Brasil
hOJe, pnnclpalmente em relaçao às mulheres.
Em alguns casos ainda há denúncia, como no
caso de Sandra Gomide. E, aliás, gostaríamos até de
apurar se essas denúncias chegaram de fato à delegacia, a que delegacia e quem apurou o fato, para sabermos se deram a devida atenção à queixa.
Estou aqui na tarde de hoje para registrar meu
protesto, porque o Governo FHC continua inoperante
no que tange à violência em nosso País, principalmente à violência contra as mulheres. E para finalizar,
Sr. Presidente, quero parabenizar uma mulher, enfermeira na cidade de Belo Horizonte, que há dois anos
foi também estuprada por um homem violento, muito
forte, que igualmente lhe arrancou os dois olhos - ela
escapou por milagre. Essa mulher anda hoje por aí,
testemunhando de peito aberto, denunciando, colocando-se ao lado de ONG que militam contra a violência à mulher.
Parabenizo essa senhora porque tem levantado
sua cabeça e seguido sua vida com muita competência e dignidade, qualidades que o Presidente da República infelizmente não tem alcançado em relação à
violência.
Era o que tinha a dizer.
O SR. NELSON MARCHEZAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Ex- a
palavra.
O SR. NELSON MARCHEZAN (BlocolPSDB RS. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Assembléia Le-
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gislativa do Estado do Rio Grande do Sul realiza hoje,
às 14h, no Plenário do Palácio Farroupilha, um Grande Expediente especial, em homenagem ao nosso
colega nesta Casa Deputado Federal SynvaJ Guazzelli.
Compromissos nessa Casa e em vários Ministérios impedem-me de estar presente à solenidade,
como seria do meu desejo. Por isso, desta tribuna, associo-me àquela Casa legislativa nessa oportuna e
justa manifestação de apreço ao homem público que
ao longo de sua vida soube mostrar empenho e esforço em suas nem sempre fáceis tarefas, pertinentes
aos diversos cargos que ocupou.
Vice-Prefeito de Vacaria, Deputado Estadual
por duas Legislaturas, Vice-Governador e Governador do Estado do Rio Grande do Sul e exercendo o
mandato de Deputado Federal pela terceira vez,
Synval Guazzelli também foi Secretário Estadual de
Obras Públicas, Presidente da Caixa Econômica
Estadual, Presidente do Banco Meridional, Diretor do
Banco do Brasil, em Brasília, e Ministro de Estado da
Agricultura.
Em todos os mandatos e cargos exercidos, Guazzelli soube granjear a simpatia e o respeito de seus
concidadãos, e mesmo agora, acometido de doença
que lhe tolhe a mobilidade, tem cumprido com suas
obrigações de Parlamentar nas Comissões e em plenário, onde suas palavras não raro são acolhidas com
aplausos pelos colegas
.
Congratulo-me com a Ass~mbléia Legislativa do
meu Estado pela oportuna homenagem que hoje
presta ao ilustre conterrâneo gaúcho, a quem dessa
tribuna, na impossibilidade de comparecer à solenidade em Porto Alegre, rendo igualmente as homenagens a que faz jus.
Muito obrigado.
O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Ext' a
palavra
.
O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o recesso de julho propiciou
aos Congressistas, como era esperado, amplos contatos com seus eleitores, com os Prefeitos e Vereadores, num processo de atualização dos vínculos que
unem o cidadão e seu representante no Congresso.
O clima eleitoral, decorrente da campanha para
as próximas eleições de outubro, quando serão eleitos Prefeitos e Vereadores, deu o tom dos encontros e
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dos entendimentos, mas, paralelamente, dois eventos disputaram o tempo e a atenção da mídia.
Este Deputado, particularmente, pôde acompanhar de perto a evolução do fenômeno da chuva provocando a tragédia em Pernambuco, como também
aconteceu no Estado de Alagoas.
Acostumado a comentar a tragédia da seca,
foi-me dado contemplar a avalanche incontrolável das
águas no grande Recife. E, então, o paradoxo mais
chocante ocorreu: as ruas tomadas pelas chuvas torrencíais, milhares de pessoas desabrigadas e as torneiras das casas vazias.
Tornamo-nos testemunhas do que parecia inverossímil: a mesma população que sofria com as conseqüências das estiagens prolongadas agora sofria
com a caudal irrefreável da água que caia do céu.
Como o recesso estava fadado à turbulência em
todos os campos, crescia na mídia o rumoroso escândalo do estranho personagem do poder, algo sinistro,
algo mefistofélico, que se valia das recomendações
do Juiz para não permitir reajustes de salários de trabalhadores, na sua versão menos constrangedora.
~nqua~to era.m revel~das novas f.ormas d~ golpes, ~Ia tráfico de mfl~êncla,. nova.s vítimas ~a Inclemêncla do tempo e da Imprevidência dos governantes
tombavam.
A at,:"osfera eleitoral, a~uecida no recesso, ia
sendo assim turvada. Os c~ndldatos pro~uravam concent~a!-~e nos tem.as 10c~ls, na~ questoes dos seus
munrClp'os, mas nao podIam deixar de acompanhar
os jornais, cujas manchetes eram uma disputa de
quem anunciava o mais novo escândalo capaz de
provocar a maior reação da opinião pública.
Certamente, não foi um período de muita tranqüilidade, pois os fatos atropelavam os planejamentos e tornavam inócuas as previsões.
Entre uma reunião de campanha, a solidaried~de a flagelados e uma nova manchete, a mente nao
encontrava a paz necessária para a reflexão que se
impunha durante o recesso do Congresso.
Em momentos de desligamento, quando ousava
recompor o quadro lógico da vida parlamentar, em
permanente jogo dialético, começava a vislumbrar,
entre o devaneio o sonho e a realidade um clarão à
nossa frente a ~xsu~gir de 12 de outJbro próximo
como indicação de um novo tempo, de uma nova época, de um novo Brasil.
Não, não se haverá mais de permitir que irmãos
nossos destituídos de bens e de direitos sucumbam
porque não podem viver numa habitação condigna e
:
segura.
Não, não se haverá mais de permitir que a in!T
xistência de um mfnimo de ética na política favoreça o
,

I

'
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florescimento de espécimes humanos que se vangloriam da própria esperteza em que são mestres e fazem da algidez o termômetro moral que mede sua
cond uta.
O diapasão, que devia ser exclusivamente eleitoral, mais acenava para o trágico. A disputa eleitoral
perdia o fôlego para a disputa das manchetes do sensacionalismo. Tragédia das águas. Tragédia no poder,
que mantinha suas vísceras e entranhas poupadas
da exibição e circunscritas apenas à retórica, convenientemente glacial.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Conclua,
Deputado Severino Cavalcanti.
O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Sr. Presidente, concluirei dentro de um minuto. Peço a V. Ext
que seja tolerante, porque esse é um drama vivido
pela sociedade brasileira, que não pode mais permitir
que fiquem zombando da confiança do povo.
. Sem perceber, a reflexão ia tomando conta de
mim.
_
,_
Uma sensaçao de avanço na modernlzaçao da
admin~s.tração pública, de reprovação do jogo sórdido
na polrtlca, em q~: a conquista do pode~ ensandece
os que dela partiCIpam, um sonho de ética em tudo
que exige a participação da sociedade.
Não parece que seja resultado de um delírio, Sr.
Presidente. Entendo que essas idéias são conseqüência do recesso conturbado que vivemos em julho.
São lições simples, que carregam, contudo, o
substrato da conclusão inevitável de que o processo
eleitoral reclama reforma urgente, para que a lei e as
normas eleitorais sejam realmente observadas. O desencanto de boa parte da popula~ão com a democracia é fruto da corrupção não punida, do desrespeito à
legislação não castigado.
Se não houver um avanço na modernização da
administração pública, aqui abarcadas as mazelas
clássicas herdadas do passado, especialmente a
confusão entre o que é público e o que é privado, a
nossa democracia dificilmente resistirá ao crescente
descrédito da opinião pública.
As tentações totalitárias estão sempre presenteso Algumas pesquisas já começam a indicar a existência, na população, de certa desconfiança com as
instituições democráticas. Elevado índice de pessoas
já chega a manifestar saudades do período militar.
Por que isso está acontecendo? Aos cientistas
polfticos pode caber a formulação de respostas à preocupante indagação. Mas aos integrantes dos três
poderes, notadamente do Executivo, que é o que de-
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tém as rédeas do comando da nação, incumbe atuar
no sentido de provocar a reversão do quadro atual.
Aproveitar as lições da crise é sabedoria; pretender ignorá-Ias ou tentar diminuir sua importância é
ato suicida, é uma conduta que só pode gerar o agravamento das dificuldades do presente.
Retornei a esta Casa com a consciência de que
o momento impõe um comportamento extremamente
responsável de todos os que exercem mandato ou
prestam serviços à administração pública, de forma
direta ou indireta.
O escândalo do TRT de São Paulo trouxe à luz
um assalto aos cofres públicos praticado no âmbito
do poder judiciário, sempre considerado entre nós um
santuário, prD!egi~o da corrupção. E os fatos estarreceram a na~ao nao a~enas ~orque eles ocorreram
num poder, t~do ~omo Ina~acavel, sobretudo. porque
houve partlclpaçao de mUitas pessoas, que Integra-

~~~PI~~~ r~e~~:~~~~uopç~~.~~~t~xt~~s~ :~:on~~m~
plexa que muito pouco dela foi, até agora, desvendada. Há rastros sinais indícios de conivência de cumplicidade, de' comp~ometimento tão ass~stadores
que, hoje, ouso afirmar que, se toda a seqüência de
atos delituosos do tramoieiro-mor não for desbaratada, restará alcançada a imagem dos poderes da República.
O Poder Executivo, de sua parte, não tem escapado a freqüentes denúncias envolvendo a probidade
dos seus titulares. A insistência da área governamental em recusar apoio a investigações sobre fatos
apontados é, no mínimo, infeliz, para não dizer comprometedora.
Entendo que tem faltado ao Executivo mais sensibilidade para essas questões. Nem sempre tentar
demonstrar superioridade diante de certas denúncias
pode representar posição política acertada.
Aldous Huxley deixou o alerta: "Os fatos não deixam de existir simplesmente por serem ignorados".
E a prática de comportamento pretensamente
acima das paixões desenfreadas do momento corre
grande risco, como lembrado por Santo Agostinho: "O
hábito não refreado logo se transforma em vício".
O Poder Legislativo, o mais incompreendido por
ser vidraça o tempo todo, mesmo cortando na própria
carne, como vem fazendo há alguns anos, não está
imune a denúncias, já que é alvo, sempre, de saraivada de crfticas, que partem das mais variadas origens.
Independente, creio, do acerto com que ele tem agido
em relação ao comportamento de membros seus que
desonram o mandato popular, acumula enorme dívida com a sociedade, em particular pelo que não faz.
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É verdade que boa parte de sua culpa decorre
da ingerência do Executivo em suas ações, fenômeno
não raro no sistema presidencialista, mas que pode e
deve ser neutralizado, a partir de uma compreensão
nova das funções do parlamento.
Tenho dito e reitero: lon~~ da ,idéia do co.~fronto
entre os poderes, que conduziria à Ingovernablhdade,
é perfeitamente exeqüível a adoçãe de um padrão de
relacionamento entre o Legislativo e o Executivo marcado pela autonomia e independência de cada qual.
Estou persuadido de que muitos daqueles que
pensam de modo contrário, por temerem a possibilidade de confrontação, mudarão seu ponto de vista
quando passarem a examinar as relações entre os
dois poderes s~m os condicionamentos político-partidários

Essa se~á, a meu juízo, a grande resposta do
Congresso à sociedade. Renunciar ao papel de mero
coadjuvante do processo político-administrativo e assumir sua condição de protagonista, como está definido na Constituição. É realmente grave, como se vê, o
panorama político do país.
Da turbulência do recesso cheguei à reflexão
sobre os destinos do Brasil. Creio ter recolhido da reflexão, lições que incorporam experiências ~ais remotas e mais próximas. A maior, porém, Sr. Presidente, é esta: a sociedade não suporta mais o som monocórdio do realejo ensurdecedor, anunciando novo escândalo, sem que os culpados s~jam punidos. Numa
palavra: a impunidade chegou ao seu limite extremo.
Trago junto com as preocupações e os sofrimentos dos que são vitimados pela violência das
águas a esperança de que o poder público passe a rever sua forma de atuação, agilizando soluções que
correspondam às necessidades dos flagelados.
Das pessoas simples com quem conversei naqueles dias tempestuosos de julho trago uma palavra
de fraternal advertência à elite política de que ainda
há tempo para remodelar o nosso figurino político-administrativo.
Dos sonhos e dos devaneios interrompidos por
intervalos dominados por manchetes de escândalos
recolho a certeza de que não se chegará mais a um
destino digno para a maioria do nosso po~o ~~ não
formos capazes de sonhar, de ousar com CriatIVIdade
e determinação e de interpretar, com fidelidade absoluta, o inconformismo que tom~ ~onta da consciência
do bom e generoso povo brasileirO.
Cadeia para aqueles que enodoam a vida pública, que não têm a postura dos homens de bem!
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Sras. e
Srs. Deputados que estão em seus gabinetes ou em
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outras dependências da Casa, esta Presidência pede
que venham ao plenário registrar presença, para que
possamos iniciar a Ordem do Dia.
O SR. BABA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mar I Filho) -li m V. Ex!!
palavra
. .. ça
e
a
.
O SR. BABÁ (P! - PA. Pela ordem. Sem revisão
do orador.) - Sr. PreSidente, Sras. e Srs. Deputados, o
Ministr~ Ped~o ~alan classificou de "besteir?'" e de
baboseira ,a Idél~ que vem ~endo desen~olvlda pela
Conferên?la NaCional dos BISpos do Br~sll- CN.B~ e
pelo Partido dos trabalh~dores de realizar, p'ebl~clto
para saber se a populaçao quer que o BraSil continue
pagando a absurda dívida externa, o que vem destruindo a Nação.
O Ministró da Fazenda classificou essa atitude
de baboseira, mas, na verdade, quem vem implementando baboseira econômica neste País é exatamente
S. Exa., que capitaneia a equipe econômica do Govemo Fernando Henrique Cardoso. E "besteirol" é o
que. ele ~em faz~nd~ ao se ajoel~ar perante os banquelros mternaclonals, pagando Juros absurdos para
enriquecê-los, ,em d7trimento ·da populaç~? mais care~te deste ~als; ao ~mplementar uma pohtJca,econômica que delx~ as crianças ~ora da escola e d.a a aposent~d?s saláriO de 1~ 1 rea.'s p~r mês. Tudo ISSO tem
~ obJetiVO de economizar ~In~erro para pagar: como
fizera,:" a,:o passa~~, 99. bJlhoes de reais de Juros e
amortlzaçao das diVidas Interna e externa.
Sr. Presidente, baboseira é o Governo envolver-se em corrupção que partiu da ante-sala do Presidente da República, patrocinada pelo "baboseiro" maior, o Sr. Eduardo Jorge. Aliás, a corrupção é marca
deste Governo. Se existe baboseira, ela parte do Palácio do Planalto e do Ministério da Fazenda, que implementam no País uma política que deixou no desemprego, desde o início do Governo Fernando Henrique Cardoso, 10 milhões de trabalhadores, que, }30mados aos 5 milhões existentes, chegam hoje a 15
milhões de desempregados.
E mais: "besteirol" é o que vem fazendo o Sr. Ministro Malan, ao falar que a economia está tranqüila.
Baboseiras e "besteirol" foi o que fizeram os donos do
Poder nesses últimos anos abafando o escândalo da
compra de votos para re~leger Fernando Henrique
Cardoso, o escândalo do Sivam e o escândalo da privatização do Sistema Telebrás. Por que não apoiaram
as CPI que investigariam tudo isso? Por que não
querem agora uma CPI para investigar o Sr. Eduãrdo
Jorge, que promoveu com a equipe do Governo e
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com empresários a maior baboseira que o País já viu
em toda a sua história?
Outro "besteirol" que fez o Ministro Malan foi entregar nossa economia ao domínio internacional ao
privatizar o Sistema Telebrás e a Vale do Rio Doce por
preço vergonhoso. Baboseira é o que fez o
ex-Governador do Rio de Janeiro, do PSDB, que tomou emprestado 3 bilhões e 300 milhões de reais para
sanear o Bane~ e depois privatizou o banco por apenas 330 milhões de reais. Pessoas como essas, que
roubam o dinheiro do País, deveriam estar na cadeia.
Depois de seis anos, só agora o Governo Fernando Henrique Cardoso percebeu que é necessário
um código de ética para as altas autoridades do País.
Por que não o fez antes? Por que não decidiu investigar o roubo do Sivam, a venda de votos? Porque esses casos envolvem altas personalidades da República que vêm falando e cometendo baboseiras que arruínam a vida dos trabalhadores brasileiros.
É por tudo isso que vamos realizar um plebiscito
para saber se a população quer que paguemos os
140 bilhões de reais de juros e amortização da dívida
externa previstos para este ano, ao passo que as universidades, por exemplo, estão à míngua, pois recebem anualmente apenas 4 bilhões de reais.
Estão destinados no Orçamento Geral da
União, para investimento em estradas, saneamento,
escolas e hospitais, não mais do que 10 bilhões de reais. No entanto, para juros e amortização da dívida
externa são destinados 140 bilhões.
Srs. Deputados, se há alguém que comete baboseiras e fala "besteirol" é o Ministro da Fazenda.
Nós, o Partido dos Trabalhadores, junto com a CNBB,
o MST e a CUT vamos realizar o plebiscito para dizer
não ao pagamento da dívida externa, porque não po_
demos suportar o arrocho e os absurdos cometidos
para enriquecer banqueiros, em detrimento da população pobre deste País.
Muito obrigado
.
.
O SR. OSVALDO BIOLCHI - Sr. PreSidente,
peço a palavra pela ordem.
.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Ex- a
palavra.
O SR. OSVALDO BIOLCHI (Bloco/PMDB - RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) .=.. Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, esta Casa aprovou o projeto
que se transformou na Lei nº 9.964, de 10 de abril de
2000, que tem como objetivo a recuperação fiscal,
instituído no.sentido de que se recuperem todos os tetos fiscais junto às empresas. Além disso, abriu a
oportunidade para que 86% das empresas brasileiras
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- mais de 2 milhões de empresas - que estavam inadimplentes pudessem participar.
Sem sombra de dúvida, a lei é moderníssima e
atuante. Trata-se de verdadeiro mecanismo para que
as empresas fiquem em dia com suas obrigações
com a Previdência e com o Imposto de Renda. Entretanto, Sr. Presidente, pouco ou quase nada foi divulgado sobre essa importante legislação.
Por isso, esta Casa, no mês passado, aprovou
projeto de lei do ilustre Deputado Gerson Gabrielli
para aumentar o prazo, a fim de que mais empresas
adiram a esse importante programa. Esse projeto foi
para o Senado Federal, onde foram apresentadas algumas emendas.
"
Sr. Presidente, estamos aqui pa~ requerer a V. Exque, no mês de setembro, quando esta Casa voltar a
se reunir, possa apreciar esta matéria. Pedimos aos
nobres pares que a aprovem. Pouco mais de 100 mil
empresas aderiram ao referido programa, em decorr~ncia da falta de conhecimento, visto que foi pouco
divulgado.
Minha preocupação é justa, porque nossa economia goza de grande instabilidade, e há inúmeras
multas, que chegam a 75% e mesmo a 150%. Isso é
simplesmente inadmissível e imoral!
Sr. Presidente, este Parlamentar trabalhou, juntamente com o partido de V. Ex'!, para que a Lei nli!
9.964 fosse em verdade eficiente e apresentou também o Projeto de Lei nli! 3.448, no sentido de que também as pessoas físicas possam ficar em dia com
suas .ob~i'!.ações ~e!erentes aos débitos de tributos e
contnbUlçoes SOCiaiS.
É muito importante dizer que a insta~i1id.a~e da
n~ss.? economl~ .é extrema~ente preJudicial. a
mllhoes de braSileiros que hOJe devem à Receita
Federal.
Para darmos a todos, como reza a Constituição,
direitos iguais, é que apresentei esse projeto, que reputamos da mais alta importância para que as pessoas físicas regularizem seus débitos fiscais, pois elas
têm tantas dificuldades quanto as empresas.
Venho então a esta tribuna, Sras. e Srs. Deputados, para pedir o apoio de todos os Parlamentares
à aprovação desse projeto de lei que estende os benefícios concedidos às empresas às pessoas físicas l
Esta Casa sempre trabalhou no sentido de adequar à
economia do País as micro, médias e grandes empresas e, em especial, os agricultores em débito. Por
isso, apelo a todos os Parlamentares que se esforcem
para elaborar emendas e melhorar o projeto para
adequá-lo às necessidades modernas da nossa economia.
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O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Mais uma
vez solicitamos aos nobres Parlamentares que se encontram em seus gabinetes e nas demais dependências da Casa que acorram ao plenário e marquem
presença, para que possamos iniciar a Ordem do Di~
O SR. ADÃO PRETTO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
OSR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. ExB a
palavra.
1
O SR. ADÃO PRETTO (PT _ RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ençaminho à Mesa dois requerimentos
de informação: um para o Ministério da Fazenda, outro para o Ministério do Desenvolvimento Agrário.
.
. Quero saber quem autorlz~u a Souza Cruz, no
Rlo"Grand~ do ~ul, e as fumagelra! a p:gar r~~ursos
do Pronaflnho. Esses re~ursos nao sao sUflclente~
nem para osopequenos agncultores. No ~ntanto, pratlcamente 5? Yo do se~ tota! está sendo liberado 'para
as fumagelras, sem financiamento, com rebate, Juros
subsidiados. E são emprestados de volta para os agricultores com juros
, ' , .
Era o que tinha a dizer, Sr. PreSidente.
O SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
OSR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. ExB a
palavra.
O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Pela ordemo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, os últimos acidentes ecológicos
ocorridos no Brasil demonstram o descaso com que
são tratadas as questões ambientais. Isso está demonstrado na ausência de ações preventivas e práticas de monitoramento ambiental, na incompetência
das empresas para lidar com situações calamitosas
e, principalmente, no despreparo do Estado em fiscaIizar o meio ambiente.
O desastre que provocou o vazamento de 1,3
milhão de litros de óleo na Baía de Guanabara mostrou o quanto o País e as empresas estão despreparadas para evitar ou responder rapidamente, e de maneira adequada, a eventuais desastres ecológicos. É
inadmissível que a Petrobras, uma das líderes mundiais na exploração em águas profundas, tenha falhado
nos procedimentos emergenciais que poderiam minimizar seu erro no Rio de Janeiro. Com o rompimento
do duto da Refinaria Duque de Caxias, o óleo vazou
por quatro horas seguidas, sem que ninguém da empresa S<:l desse conta do problema. Para agravar a situação faltou agilidade na tomada de decisões e na
adoção de medidas corretivas a fim de evitar que o
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óleo se espalhasse por uma área maior e de proteção
ambiental.
Se não bastasse o desastre do Rio de Janeiro a
Petrobras também foi responsável por um vazame~to
de proporções ainda maiores. A Refinaria Getúlio Vargas, localizada em Araucária, região metropolitana de
Curitiba, derramou 4 milhões de litros de óleo no Rio
Iguaçu. O valor da mul'.~ a ser paga pela Petrobras
por esse desastre é de R$ 168 milhões e levou em
conta, além do .im~acto a.mbiental, a reincidênci~ da
emp~esa, que Já tmha sld,o ~penada. pelo. Instituto
A~~lental do Paraná. Os orgaos amble.nt~ls podem
tnpllcar a mult~, qu: te~ teto d.e R$50 ml~hoe,s, quand~ o~orre a rerncldencla d.o cnme e, deVido a abrangencla do vazamento no no Iguaçu, o Ibama estabeleceu o valor à Petrobras baseado em três tipos de
danos causados à natureza: poluição ambiental em
rio federal, perecimento de fauna aquática e danificação de 150 hectares de área de preservação permanente às margens do rio.
, .
. _ ,
_
A m.ul~a e ,tida como pumçao a estatal e nao
deve servir Jamais para que o IBAMA ou qualquer outro órgão ambiental recupere a área danificada. A
obrigação de recuperar o meio ambiente e ressarcir
as pessoas envolvidas no problema deve ser da empresa que causou o estrago, no caso, a Petrobras.
Há poucos meses, a bancada do PPS apresentou projeto de lei incluindo sanções penais aos agentes administrativos que não fiscalizarem a determinação recebida pelos infratores de reparar a área danificada. Para isso, os órgãos fiscalizadores receberão
metade do valor da multa aplicada às empresas que
causam danos ambientais. O dinheiro servirá para
garantir uma estrutura de fiscalização eficiente, capaz
de forçar as empresas responsáveis pelos desastres
ambientais a reparar os erros cometidos.
Quando se fala em reparar os erros cometidos,
é preciso abranger as responsabilidades das empresas que causam desastres ecológicos até as últimas
instâncias. O óleo derramado no rio Iguaçu prejudicou não apenas a pesca, na medida em que tornou
os peixes impróprios para o consumo, mas também
os pescadores que tiveram seus equipamentos inutiIizados. No Rio de Janeiro, as indenizações pagas
pela Petrobras às famílias de pescadores tiveram valares baixos e muita gente prejudicada ficou de fora
da lista. No caso do rio Iguaçu, foram atingidas populações que dependem daquela água para abastecimento e comerciantes que se beneficiavam do turismo aquático.
No entanto, é preciso que não só a Petrobras
seja multada, mas também as empresas paranaen-
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ses de saneamento, em especial a Sanepar, e as adnhecimento de causa. Refiro-me ao curioso roubo
ministrações públicas, no caso as Prefeituras de Curiacontecido em Mato Grosso do Sul, tendo sido arromtiba e Araucária, que somaram ao óleo derramado no
bada a casa de ex-Conselheiro do Tril5unaTáe Contas.
V. ExI tem conhecimento de causa, Sr. Presidente,
rio Iguaçu grande quantidade de lixo e dejetos do rio
Barigui. Não adianta apenas o Ibama punir o derraporque, sendo do partido do Conselheiro, teve atuamamento de óleo sem se preocupar com a poluição
ção na sua nomeação para disputar a Vice-Prefeitura
feita constantemente na natureza pelas companhias
daquela cidade.
de lixo, esgoto e saneamento.
A aposentadoria do ex-Conselheiro estava marNão faz sentido dizer que a administração públicada para março de 1999, mas, devido à eleição do
Governo Popular, foi antecipada para novembro de
ca está isenta da responsabilidade quanto à poluição,
pois, se ela é causada por uma parcela da população,
1998. Quem assumiu o cargo, nomeado pelo então
Governador Wilson Barbosa Martins, foi exatamente
cabe ao Estado, em todas as esferas governamentais, proteger o meio ambiente e combater a poluição
seu ex-Secretário de Fazenda.
,
em qualquer de suas formas. O combate envolve cerHá uma coisa muito estranha nesse roubo. Fotamente a educação dos cidadãos. Estes devem resram levados 170 mil dólares em dinheiro vivo da resipeitar o ambiente em que vivem, adquirindo consdência do ex-Conselheiro, agora aposentado. Com
um detalhe: o ex-policial, segurança da residência,
ciência da importância de proteger a natureza.
Não é somente o óleo que prejudica o meio amconfessou o crime e confirmou essa quantia.
biente, matando peixes e comprometendo sua reproNão estou emitindo nenhum jurzo. Apenas acho
dução e consumo. O desastre ecológico ocorrido na
estranha a antecipação da aposentadoria e aquela
Lagoa Rodrigo de Freitas, por exemplo, o qual matou
quantia. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul
milhares de peixes, foi resultado de falha no sistema
ficou desconfiado.
Temos a obrigação de apoiar o Ministério Públide saneamento. Muitas vezes essas falhas - também
co - embora saibamos da sua competência - no senno caso da Petrobras - ocorrem devido ao reduzido
número de funcionários, resultado do enxugamento e
tido da des~oberta da origem desse dinhei~. Nindo sucateamento da máquina estatal.
guém está dIzendo que houve esse ou aquele tIpO de
.
procedimento. Contudo, estranho o fato de terem sido
É fundamental, Srs. Deputados, que tIremos
encontrados 170 mil dólares na casa do
pelo menos uma /irão desses desast;es ambientais:
ex-Conselheiro do Tribunal de Contas, que teve sua
aposentadoria antecipada - era para ela ter sardo em
aprender a prevenir vazamentos de oleos. Devemos
também aprender a remediar as conseqüências. Premarço de 1999 - para novembro de 1998.
cisamos investir no desenvolvimento de tecnologias
Além de tudo isso, há outra coincidência: quem
dentro das universidades, nas organizações
ganhou as eleições naquele Estado foi o Partido dos
não-governamentais e nos centros de pesquisas.
Trabalhadores. Dar, foi tirada a possibilidade de o GoNesses locais seria possrvel também serem estudavemo participar inclusive daquela nomeação.
Falou-se há pouco sobre corrupção e desvio de
das as conseqüências das poluições, tant~ daquelas
provocad~s pelo vazamento de. subs~nclas quanto
verbas públicas. Queremos que esse fato seja descodas que sao resultado do despejO de lixo e esgoto.
berto. A sociedade sul-mato-grossense, em especial
Com a polrtica eficiente de prevenção e monitoa douradense, tem de saber por que esse senhor é
ramento ambiental, que - conforme o projeto de lei já
candidato a Vice-Prefeito e a origem dos 170 mil dólacitado - inclui a criação de planos de recuperação das
res. É evidente que tudo está sendo esclarecido. A
própria sociedade ficará com a impressão de que
áreas degradadas por parte do Ibama, os riscos de
desastres ecológicos diminuirão consideravelmente.
tudo ficará diferente.
Era o que tinha a dizer.
Na atual conjuntura, com este Pars literalmente
O SR. JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, peço
envolvido em corrupção e em desvios de verbas púa palavra pela ordem.
blicas, queremos saber a origem dos 170 mil dólares:
SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Ex' a
encontrados na casa do ex-Conselheiro do Tribunal
palavra.
de Cont~.
.
O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem.
Muito obngado.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
O Sr. Marçal Filho, § 22 do artigo 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presiDeputados, venho à tribuna falar de assunto do qual
V. Ex', que preside a sessão neste momento, tem codência, que é ocupada pelo Sr. Fernando

Agosto de 2000

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Zuppo, § 2º do artigo 18 do Regimento
Interno.

o SR. MARÇAL FILHO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Zuppo) - Tem
V. Ex~ a palavra.
O SR. MI\RÇAL FILHO (Bloco/PMDB - MS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o assunto sobre o qual discorreria desta tribuna hoje seria outro, mas como o Deputado que me antecedeu, João Grandão, por diversas vezes citou o meu nome e falou sobre fatos ocorridos no meu Estado, mais precisamente na minha cidade, preciso a~'ordar o tema.
A pessoa a que o Deputado se referiu é o Sr.
João Câmara. Ele foi duas vezes Prefeito de Dourados, duas vezes Deputado Federal, Secretário de
Estado e Conselheiro do Tribunal de Contas. Ao longo
da sua vida, o Sr. João Câmara amealhou um patrimônio, creio eu, normal, como aconteceria a qualquer
cidadão, em qualquer parte do mundo, especialmente
num país capitalista como o nosso.
Considero natural as pessoas amealharem algum tipo de patrimônio, principalmente se adquirido
de forma legal e devidamente declarado, via Imposto
de Renda, à Receita Federal. O patrimônio de qualquer pessoa que assume um cargo público deve ser
declarado, é uma exigência legal.
Em relação ao fato de se ter aposentado compulsoriamente, antes do prazo, e ter entregue o cargo
a uma pessoa do seu partido, infelizmente é prática
legal nos nossos tribunais de contas.
Da mesma forma que o Governador anterior
aprovou na Assembléia a indicação de alguém ligado
a ele, com certeza também o fará o atual Governador
- do partido de V. Ex~, Deputado João Grandão -, em
relação à próxima vaga que surgir.
É bom que se diga que entendo não ser essa a
melhor forma de escolha dos membros do Tribunal de
Contas: uma vaga para a Assembléia; outra, para o
Governador. Deveria haver outro critério. Os tribunais
estão hoje muito comprometidos politicamente com
determinados grupos e, principalmente, com quem
está no Poder. Essa prática, como disse, vem ocorrendo há longo tempo em nosso Estado, mas é legal.
À época, o Conselheiro simplesmente devolveu ao
seu partido o cargo que exercia. Cabe agora ao Ministério Público apurar se houve alguma relação entre o
roubo do dinheiro na residência do ex-Conselheiro e
essa prática.
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Apesar de esse fato ter ocorrido há muito tempo

- ele se aposentou no final de 1998 -, sempre que
surge alguma dúvida sobre o procedimento de alguém que tenha ocupado cargo público deve a pessoa vir rapidamente prestar esclarecimentos à opinião pública, não a um Deputado ou a um partido, que
às vezes quer usar o fato politicamente. Não! Sempre
que pairar alguma dúvida no ar contra um homem público, ele deve esclarecer a opinião pública. Se algo
existir - no caso específico, um jornal de Campo
Grande publicou o fato -, tem de ser esclarecido. E
creio que o ex-Conselheiro está fazendo isso e vai
continuar a fazê-lo.
Infelizmente, esse tipo de denúncia só é levantada em época de campanha política. Não sei se há alguma coincidência. Estão insinuando que existe algo
irregular. Se essa insinuação fosse verdadeira, deveria ter sido apurada há muito tempo, não agora, às
vésperas de uma eleição. Lamentavelmente, alguns
ainda utilizam esse expediente. A propósito, a prática
é de todos os partidos políticos no Brasil.
Felizmente, votamos aqui uma lei eleitoral proibindo esse tipo de artifício, pelo menos no rádio e na
televisão. A Justiça Eleitoral tem sido dura em relação
a isso, principalmente porque a pessoa acusada fica
sem direito de resposta às acusações lançadas no ar.
O baixo nível das campanhas eleitorais, graças
a Deus, vem acabando, justamente porque é preciso
que a pessoa que faz as acusações traga as provas.
Era muito fácil tornar públicas as acusações, não
apresentar provas e deixar a dúvida no ar.
No caso citado aqui, espero que o Ministério PÚblico realmente apure os fatos e não deixe dúvidas.
Todas as acusações estão sendo respondidas pare
que não se crie um cavalo de batalha em relação a
isso, a fim de que não se misturem as coisas e assim
se evite qualquer tipo de influência no processo eleitoral.

o Sr.

Fernando Zuppo, § 2f1 do artigo
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Marcos
de Jesus, § 2!l do artigo 18 do Regimento
Interno.
O SR. BISPO WANDERVAL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marcos de Jesus) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. BISPO WANDERVAL (Bloco/PL - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
5ras. e Srs. Deputados, quero apenas registrar que
estou encaminhando à Mesa requerimento de indica-
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ção ao Ministério da Fazenda, sugerindo isenções
nas alrquotas tarifárias de importação dos fármacos,
o que vai beneficiar ainda mais a implementação dos
genéricos no nosso País.
Estou encaminhando essa indicação ao Ministra da Fazenda, que desta forma estará contribuindo
para a melhoria da saúde do povo brasileiro.
Muito obrigado.
O SR. BABÁ - Sr. Presidente peço a palavra
pela ordem.
'
O SR. PRESIDENTE (Marcos de Jesus) - Tem
V. ExA a palavra.
O SR. BABÁ (PT - PA. Pela ordem. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
no decorrer da semana passada, a Secretária de
Estado dos Estados Unidos, Madeleine Albright, percorreu alguns países da América Latina, entre eles o
Brasil. Simultaneamente a essa visita, os Estados
Unidos lançaram o Plano Colômbia, com o argumento de combater o narcotráfico, aumentando a ajuda financeira militar para aquele país.
Apesar das declarações do Ministro Luiz Felipe
Lampreia no sentido de não aceitar nenhum dos requerimentos por parte do governo norte-americano,
solicitamos informações sobre os compromissos as~umidos, pois em seguida à re~nião, de acordo com?
J~rnal Folha de S.Paulo do dia 20 de a~o.sto, decld~u-se re!orçar ~ segurança na diVisa .Brasll-Colômbla, reeqUlpar as Forças Armadas, aprlmorar a vigilâ,n~ia por satélite e ~ontar em Tabatin~a, cidade braSileira que ~az fronteira c,om a Colô~bla, u~
c?mando de gerenClament~ da crise. Ade~als, a ~ol~cla Federal, em coordenaçao com o ~xérclto. bras~lelro, montou o pia. la COBRA - ColômblalBrasll- e Instalou bases de controle em sete Municípios da região.

falecimento, no dia 19 de agosto passado, do professor e historiador Ruy Christovam Wachowicz.
Historiador, mestre em História do Brasil, doutor
pela Universidade Federal do Paraná, ilustre professor, publicou "História do Paraná" no ano de 1967,
onde aprendi a amar o meu Estado. Foi também autor
de diversas obras sobre a história das imigrações, sobre o povoamento do sudoeste do Paraná. Seu livro
"Paraná, sudoeste: ocupação e colonização" foi publicado em 1985, e "Norte velho, norte pioneiro", em
1987.
C~m ess~ ma~ifestação de pesar, regi~tro a importâncla da .Hlst~rla enqua~to ~estra da vida. Soubesse o Brasil mais da sua história, menos equívocos
teríamos no present: e no futuro.
O SR. CONFUCIO MOURA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marcos de Jesus) - Tem
V. ExA a palavra.
O SR. CONFÚCIO MOURA (Bloco/PMDB _ RO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, no meu Estado de Rondônia,
escolhi trabalhar basicamente com as comunidades
isoladas e distantes, onde o Poder Público dificilmente chega.
Visitei, sábado passado, uma comunidade conhecida como Projeto Rio Branco. Essa comunidade
fica bem próxima da divisa do Brasil com a Bolívia. Lá,
vi 150 casas de madeiras e setecentos colonos assentados pelo Incra, sem estradas vicinais para trafegar, sem escolas, sem qualquer tipo de assistência à
saúde: um abandono completo. Nesses 150 casebres
que compõem o Distrito não há ainda energia de nenhuma espécie a não ser das lamparinas. Algo muito
desagradável. '

~nviei requerime.n~o ~o Ministé!io das Rel~ções
Exte~~ores ~~ que ~ohclto Informaçoes ~ respeito da

Então, Sr. Presidente, vou apresentar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário pleito imediato
e emergencial a fim de atender àquela comunidade
esquecida no mais breve espaço de tempo possível, melhorando as condições de vid~ daquelas
pessoas, agricultores pobres. Não vou falar a palavra miserável, mas são pessoas que se encontram
numa situação difícil. De fato, elas querem produzir
e trabalhar.
Sr. Presidente, também faço um apelo - faço
uma denúncia neste momento - ao Governador do
meu Estado, Sr. José de Abreu Bianco, para que
tome providências imediatas a fim de recuperar uma
ponte de concreto completamente danificada. Por
essa ponte passam veículos de grande porte, caem
no rio, e várias pessoas morreram nos últimos seis

reunrao do ~Itlmo dia 14 e~t~e a Secretária de Estado
norte-americana. e o Sr. ~Imstro.
.
Era o que tinha a dizer, Sr. PreSidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcos de Jesus) - A
Mesa solicita aos ilustres Parlamentares presentes
na Casa que venham ao plenário, para que se dê início à Ordem do Dia.
.
O SR. RAFAEL GRECA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marcos de Jesus) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. RAFAEL GRECA (PFL - PRo Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, venho mani·
festar o pesar da comunidade cultural do Paraná pelo
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meses. Denominada Ponte do Rio Azul, recentemente passou a ser chamada de "Ponte Assassina".
Eu não Qosto de atitudes violentas e intempestivas, menos ainda de ameaçar Govern~. E~tretanto,
se o. Gov~rnador do Esta~o de ~ondônla nao tomar
providências dentro de ,t~lnta ~I~S, este D~putado,
$empre de natureza pacifica, vai liderar movimento a
fim de paralisar o tráfico naquela -ponte. Esse movimento não terá nenhuma intenção de protesto, nem
sentido político neste momento eleitoral, mas apenas
objetiva a prevenção dos acidentes que estão ocorrendo ali.

Valho-me das palavras de Janio de Freitas na
Folha de S.Paulo de hoje:
Lançar agora, de repente e cinco anos
depois de anunciado, o Código de Conduta
da Alta Administração Federal só pode ser
interpretado na opiílião pública como reco...
.
nheclmento, por Fernando Henrique C~rdoso, de ~ue Eduardo Jorge Caldas Pereira e
seus feitos mostram qu~ a conduta nas alturas do atual governo eXige regras repressoras como jamais fora necessário.

Sr. Presidente, concluindo, eu também gostaria
de tecer algumas considerações sobre a Reserva Nacional do Bom Futuro, de 260 mil hectares, situada no
Município de Buritis, Estado de Rondônia, que está
com dois terços de sua área ocupados por colonos da
reforma agrária.
Sugiro ao Ibama a saída pacífica de todo esse
pessoal para uma área de assentamento definida
pelo Incra, numa negociação amistosa com todas as
partes, a fim de preservar a reserva.
Eu quero liderar este grande movimento - sem
prejuízos, prisões, mortes ou ameaças, ou mesmo a
intervenção da Polícia Federal prendendo e queimando barracos - a fim de que se promovam todas essas
mudanças, no ~ais breve espaço possível, sem nen~um cO,nstrangm~ento para as pe~s~~s pobres que
vivem ali.,<?ue sejam r~almente dignificados com a
posse legitima da propr:edade.
Muito obrigado a V. Ex!!
O SR. PADRE ROQUE - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marcos de Jesus) _ Tem

Das medidas anunciadas, as mais importantes
simplesmente não poderão entrar imediatamente em
vigor, já que dependem de votação por esta Casa. As
demais, as que dependem unicamente de medidas
administrativas, são tão comuns que até já vêm sendo
implementadas pelo próprio governo, mesmo sem
tanta pompa e circun~tãncia. Até ,o propalad.o Código
de ConduTa só podera ~al~r deeol~ de apre;lado,nes!a casa. Por enquanto, e so um aVIso moral , se e que
ISSO pode ser dito.
Além ~o que parece que o própri~ P~esid~~te,
a~ lançar r:n ao de seu poder de a~to-avall~çao cntlca,
nao acredita no que lançou, ~o dizer que.
Os cadeados são colocados depois da
porta arrombada. Sempre estamos correndo
atrás do prejuízo. Por essa razão, é necessário um enorme cuidado na análise do problema e na proposição de soluções. Devemos evitar a tentação de unicamente continuar reforçando controles formais sobre o
processo, descuidando-nos dos resultados
efeti~o~. ~m geral, os fraudadores procur~m
seguir a risca o processo formal, para nao
chamar a atenção sobre o furto. Mesmo tentando reforçar os controles formais há décadas, convive-se com a corrupção cada vez
mais ousada" (Folha de S.Paulo 22 de
t d 2000
A-6)
,
agos o e
, p.
.
Uma lembrança simplória me vem à mente. Trata-se de um ditado popular que insiste em dizer que
os exemplos devem vir de cima. Se o Presidente efetivamente quisesse acabar com a corrupção em seu
governo, bastaria que parasse de abafar ou de pôr
sua tropa de choque para abafàr as tentativas de investigação das denúncias que envolvem seus auxiliares. Isso seria ~uficiente para que o curso normal do
processo social caminhasse e os muitos mecanismos
...
.
.
legais Já eXlste~~es, colocados.e!etlvamente_em prátlca, fossem sufiCientes para cOibir a corrupçao.
Por incrível que pareça, e contraditoriamente,
FHC tem razão, há medidas formais em volume sufici-

11

V. Ex a palavra.
O ~R. PADR~ RO~UE (PT - PRo Pela ?rdem.
Pronuncia o segUinte dlscurs?) - Sr. Preslde~te,
Sras. e Srs. Deputados, o Pre.sldente FHC _anuncIou
ontem um pacote contra desvIos e corrupçao na administração federal. É um mea-culpa eufórico. Afinal,
como não ler o evento dessa forma, quando, há mais
.de quatro anos, a cada denúncia de corrupção o Governo vem .repetindo a mesma cena: ~iz que ~ai. implantar código de conduta para os .s~rvldo!es publlcos
que ocupam altos cargos na admlnlstraçao.
. O_que há de novo dessa vez? Nada, a não s~r a
conf~ssao d~ ~ulpa acompanhada de um show plrotécniCO, euforlco; O~a, em nome de dar uma resposta
à altura das den~ncl.as contra ~Itos postos de seu governo, com o anuncIo do Código de Conduta da Alta
Administração Federal, simplesmente admite que há
a necessidade de controlar os seus auxiliares mais
próximos, visto que são altamente suscetíveis à corrupção.

44700 Quarta-feira 23

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

ente. É preciso efetivá-Ias. Ocorre que, certamente,
motivos muito mais vis, suspeito eu, movem o governo e o Presidente neste momento histórico. As eleições municipais. Não é seguramente por outro motivo
que o Presidente voltou à carga sobre o assunto da
corrupção com um discurso muito parecido em conteúdo e ênfase àquele que fez durante sua campanha à
reeleição. É o que suspeito, como tentativa de entender os atos de FHC. Afinal, não poderia haver outros
motivos para um mea-eulpa tão incisivo e festivo,
acompanhado de tanto farisaísmo.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. MARCOS CINTRA _ Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

V. ExA° SR PRESIDENTE (Marcos de Jesus) - Tem
.

i

a pa avra.
O SR. MA.R~OS CINTRA (BlocolP~ - SP. Pela
ordem. Sem revlsao d~ orador.) - Sr. Pr?sldente, pe90
a V. ExA qu~ me autorize a da~ como I~do pron~nclament~ que fiz num congr.esso Jnternac!onal realizado
em Sao P~~lo, quando tive a oportunidade de a'pres?n~ar ~ vlsao deste Parlamento sobre a educaçao a
distanCia.
Portanto, solicito a V. Exll que faça constar dos
Anais desta Casa pronunciamento sobre importante
tema: educação a distância no Brasil.
Pronunciamento a que se Refere o Orador

A VISÃO DA EDUCAÇÃO
NO CONGRESSO NACIONAL
1) O Congresso Nacional é o órgão que, em nível federal, exerce o Poder Legislativo. O Congresso
Nacional é composto de Câmara dos Deputados, com
513 representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcionai em cada Estado, e de Senado Federal, com
81 representantes dos Estados e do Distrito Federal três por unidade federada.
Na prática, um tanto quanto dependendo do momento político, o Poder Legislativo cumpre uma variedade de fu nções. A principal é a da fiscalização contábil, financeira, operacional e patrimonial da União e
do controle dos atos de governo e do dia-a-dia da administração da coisa pública, com ênfase na execução do orçamento e na aplicação correta do produto
da arrecadação. Para tanto, o Congresso Nacional
conta com o auxílio do Tribunal de Contas; pode convocar Ministros de Estado e tomar o depoimento de
autoridades, além de, se for o caso, instituir comissões parlamentares de inquérito.
Cabe também ao Poder Legislativo deliberar sobre projetos de lei, que podem ser de sua iniciativa, de
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iniciativa do Poder Legislativo e, em certos casos, do
Poder Judiciário e do povo. Cumpre lembrar que, consoante o art. 37 da Constituição Federal, a administração pública deve obedecer, entre outros, ao princípio
da legalidade, ou seja, agir dentro dos limites traçados pela Constituição Federal e pela legislação ordinária.
São ainda funções do Poder Legislativo receber
petições, reclamações, representações ou queixas
de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas, defender os interesses dos eleitores e das bases eleitorais junto aos ôrgãos públicos, criar espaço para reuniões de comissão ,t~cnica .e d~ bancada, ~isc~tir ~mplamente as
n:aterlas leglslatlv~s e~ tramltaçao sao também funçoes do Poder LegIslatIvo.
De ordinário, Câmara dos Deputados e Senado
deliberam separadamente, sob a condição de que o
projeto de lei aprovado por uma casa seja revista pela
outra. Reúnem-se apenas de vez em quando em sessão conjunta, formando o Congresso Nacional, basicamente com o objetivo de inaugurar sessão legislativa, dar posse ao Presidente da República, promulgar
emendas à Constituição, discutir e votar o Orçamento, pronunciar-se sobre os vetos presidenciais, apreciar medidas provisórias, dar ao Presidente da Repúblicas poderes para legislar.
Cabe ao Poder Legislativo - Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal - dispor sobre todas as matérias de competência da
União, ou seja, por exemplo: sistema tributário, forças
armadas, limites do território nacional e espaços aéreos e marítimos, os diversos ramos do direito, serviço postal, sítios arqueológicos, sorteios, trânsito, populações indígenas - uma considerável variedade
de matérias, enfim.
As precedentes considerações já permitem prever que tentar definir a visão que o Congresso Nacional de determinado assunto é um empreendimento,
senão temerário, bastantes espinhoso. Ainda mais
por se tratar de uma instituição que, a cada quatro
anos, passa por um implacável teste de avaliação,
cujo resultado pode mudar a correlação de forças, o
desempenho dos partidos e, dependendo dos humores da sociedade civil organizada, os propósitos e
compromissos dos deputados e senadores.
Acresce que, em boa medida, o comportamento
do Poder Legislativo é determinado pela relação normalmente instável e imprevisível - mantida com o
Poder Executivo. O Poder Executivo é responsável
pela execução das leis, pela adequação da despesa à
receita e pelo funcionamento da máquina administra-

Agosto de 2000

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

tiva e, assim, está naturalmente propenso a influir no
processo legislativo. Um exemplo ilustrativo é a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação, cujo projeto só começou a ser tratado com a devida seriedade depois
que um Ministro da Educação resolveu assumi-lo. Ou-,
tro exemplo é a proposta de emenda à Constituição
da autonomia das universidades que, embora vazada
em um texto amplamente negociado, não prospera
por não contar com a simpatia do Poder Executivo.
A impressão que muitos têm é que o Congresso
Nacional, como tal ou por suas Casas, se dobra com
e,ccessiva facilidade à vontade do Poder Executivo, às
pressões da opinião. pública, aos projetos de conquista do poder dos partidos políticos, aos interesses eleitorais dos próprios parlamentares. Na verdade, o jogo
democrático é assim mesmo. A independência entre
os três Poderes não é absoluta, mas harmoniosa.
Entre eles não deve haver confronto, mas consentida
delimitação de áreas de atuação e competência.
Em síntese, o que define a visão de determinada matéria no Congresso Nacional não é o resultado.
É comum ouvir-se dizer que as proposições que vão à
sanção presidencial podem deixar muito a desejar,
mas, dadas as circunstâncias e a correlação de forças do momento, representam o possível. No rninimo,
a visão do Congresso Nacional - como a das Casas
que o compõem - é construída e reconstruída a cada
nova legislatura. a cada substituição de presidente de
comissão técnica, a cada projeto de lei submetido à
apreciação, a cada manifestação dos setores que
mais diretamente serão afetados pelos efeitos da norma jurídica proposta.
Para melhor entender nossa tese, alguns depoimentos relativos ao fato educacional mais marcante
da legislatura anterior, ou seja a aprovação do que viria a ser a Lei n2 9.349, sancionada em 20 de dezembro de 1996.
Na expressão da professora Iria Brzezinski, "Diferente do que ocorria tradicionalmente nas formulações das legislações educacionais, os processos de
elaboração relátivos à educação na Constituinte e à
nova LDB foram oriundos do Legislativo e não do Executivo. (... ) Iniciadas as discussões sobre a LDB na
Comissão de Educação da Câmara dos Deputados,
no caldo da Constituinte, o Legislativo definiu-se
como o palco das grandes questões educacionais" .
Além disso, "o que se observou na Câmara dos Deputados foi a produção de um novo espaço social com
ação política organizada, (.•. ) reafirmando o novo estUo de fazer política inaugurada na Constituinte, abrindo espaço para setores organizadas da sociedade no
campo da educação".
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O Deputado José Jorge, que elaborou o texto final da LDB, destacou, dentre os pontos centrais da
nova lei:
- "Visão da globalidade da educação, definida
como um conjunto de processos de formação da pessoa, que se desenvolve na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e
pesquisa, nos movimentos sociais, nas organizações
da sociedade civil e nas manifestações culturais";
- "Explicitação da dimensão política da educação, enquanto formadora do cidadão, para o exercício
da cidadania de forma ativa e responsável" , e
- "Incorporação de temas educacionais emergentes da sociedade contemporânea, como educação indígena, educação de jovens e adultos trabalhadores, educação infantil, a questão ambiental, a tecnologia, a educação a distância, e a educação de
pessoas portadoras de necessidades especiais de
aprendizagem".
É do Deputado Ubiratan Aguiar a observação de
que "o processo de construção de uma lei não é trivial
e muito menos linear. O texto de um diploma legal é
resultante de um embate de forças, que representam
os diferentes interesses de grupos de uma dada sociedade, freqüentemente contraditórios, sobretudo em
uma sociedade marcada por desigualdades e por exploração". Na realidade, "o processo de elaboração
de uma lei educacional é um dos mais complexos.
Exatamente porque a educação tem a ver diretamente com direito à cidadania, consciência social, participação, saber-instrumento de transformação".
E acrescenta: "É pelo caráter estratégico da
educação no âmbito da história de uma sociedade
que os interesses se mobilizam de forma tão intensa,
seja no sentido de aumentar o grau de participação
das diferentes instâncias da sociedade civil, seja no
sentido de conter este ímpeto participativo ou de estabelecer mecanismos que o controlem de modo a
evitar ameaças de mudanças fundamentais em determinado sis~ema social. E est~ anta~oni~mo de f?r2as
é tanto mais forte quanto mais deSiguais as poslçoes
dos grupos ou classes. Não obstante, mesmo em sociedades social e economicamente avançadas, as
questões educacionáis são altamente mobilizadoras
e constituem objeto de intensa polêmica e acirrada
discussão política".
2) Pelo exposto, percebe-se claramente que a
visão da educação no Congresso Nacional não pode
ser definida de forma abstrata; há que se captá-Ia na
observância atenta da prática e dos processos de tomada de decisão em uso, no exercício das funções
parlamentares em geral e da atividade legislativa em
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especial. Supostamente, a ação parlamentar, em geral, e a iniciativa do processo legislativo na área de
educação, em especial, surgem do reconhecimento
de que a solução de algum problema requer providências de natureza administrativa, cultural, jurídica. Daí
por que se fez um levantamento do que, na legislatura
em curso, a) foi proposto em matéria de educação
(projetos de emenda à Constituição e projetos de lei
apresentados.n~ Câmara dos De"putado e no Senad?
Federal); b) fOI dl.to sobre educaçao (Grandes Expedi:
e~tes .. no plenáno ~a Câmara d~s Depu!ad~s); c) fOI
d~scu~ldo m .matérla de e.du~çao (semln~nos e audlênclas publicas, na Comlssao de Educaçao, Cultura
e Desporto, da Câmara dos Deputados).
Nesse levantamento, não foram consideradas
as proposições de ~uvi.doso mérito educacion~1 e cultural, c~mo as ~u~ Inst.ltue":l datas co~emoratlvas de
categorias prof~sslonals (~Ia do Skatlsta, por exempio), as de mérito e~u.caclonal ~ul?, com? as que regulamentam o e~erclcl~ d~ profls~oes (teologo, trabaIhador subaquá!lco, ballar.lno, tUrls~ólogo, entr~ outras) ~ as que sao ~once~ldas em clima d~ partlcula~
emoçao, ou com~~ s~C1al, como os proJet~s de lei
~ue prOlbem ou cnmlnallzam o trote estud~ntlJ (depoIS da morte de um calouro nas dependênCias de uma
universidade em São Paulo), que condicionam a colação de grau na área de saúde à apresentação de
atestado de sanidade mental e física, que obrigam a
adoção pelo País afora de uma idéia que deu certo
em determinado lugar e circunstância (como o programa de alfabetização dos trabalhadores na empresa de conservação que presta serviços à Câmara dos
Deputados), que estabelecem normas especiais de
segurança para transporte de escolares (depois de
um acidente envolvendo ônibus escolar).
Feita esta observação preliminar, pode-se afirmar que o exame das propostas de emenda à Constituição e dos projetos de lei apresentados, na Câmara
dos Deputados e no Senado Federal, na legislatura
em curso, que teve início em 15 de fevereiro de 1999,
revela algumas preocupações básicas, cujo conjunto
bem dá uma idéia da visão da educação no Congresso Nacional, atualmente. Cumpre registrar notável semelhança entre as preocupações expressas nas proposiçõec:; legislativas, nos pronunciamentos em Pienário e 110S temas abordados nas audiências públicas
da Cnmissão de Educação, Cultura e Desporto.
Naturalmente, não foram esquecidos os temas
gerais, especialmente nos discursos, que versaram
,obre. a situação da educação no Brasil em geral, com
desta 'ue para os a importância estratégica da educar.ão r -a a afirmação das nações e a concretização

e:
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plena da cidadania no mundo moderno, a conveniência da criação de escolas alternativas para melhor
adequação do ensino a, por exemplo, à realidade do
campo, da população indígena, a degradação do ensino público de nível médio. Nas audiências públicas,
as discussões sobre o Piano Nacional de Educação
ocuparam um espaço importante.
Pois bem. A pesquisa mostrou que o primeiro lugar nas preocupações dos deputados e senadores
cabe ao ensino superior: formas alternativas de acesso e seleção (incluindo a reserva de cotas para estudantes oriundos de escolas públicas, negros, índios,
maiores de 35 anos sem segundo grau, etc.), financiamento do estudo em instituições privadas (crédito
educativo, programas de prestação de serviço civil
obrigatório, fim da gratuidade do ensino nas escolas
públicas, utilização de saldo em conta vinculada do
FGTS para custeio da educação do trabalhador e
seus dependentes), ampliação e aperfeiçoamento do
exame nacional de cursos (registro da nota individual
obtida no "provão) nos históricos escolares, instituição do exame nacional de professores, mudança da
data de realização para o início e o fim de cada cur50), extinção sumária do exame nacional de cursos.
N

. Em segund? lugar vem a preocupaçao com a
qualidade ?O en~no fundamen~al,. e~pressa nas propostas de Inserçao ~e novas diSCiplinas ~os currícuI~sNescolares (aprox~madamente vrn~e.e cInco propoSlçoes, só nes.ta leglsl~t~ra), de pr?lblçã~ d~ propaganda comercIai e publiCidade em livros didátiCOS, de
reutilização dos livros didáticos, de exames obrigatórios de acuidade visual, de institucionalização de
campanhas de prevenção do uso de drogas e da violência, de melhoria da alimentação,lescolar, número
de aluno~ n.as salas de a~la, gest~o democr~ticas ?a
escola publica. O campeao de projetos de lei é, cunosamente, o transporte de escolares, ~ue deputados e
senadores querem seguro.. e gratUito, pelo ,m nos
para os estudantes que frequentam a escola publica.
Em terceiro lugar aparecem as propostas de
mudança no art. 60 das Disposições Constitucionais
Transitórias e da Lei n2 9.494, de 1996, que dispõem
sobre o Fundo de Manutenção de Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, incluindo as que se referem ao salário-educação
(financiamento de toda a educação básica, criação da
Quota Municipal). Note-se que, no âmbito da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, foi criada uma
subcomissão para processar denúncias sobre possf·
veis irregularidades na aplicação dos recursos do
Fundef e, conseqüentemente, propor medidas corre-
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tivas, quer em termos de fiscalização, quer em termos
de legislação.
Em quarto lugar estão os projetos de lei relacionados ao art. 213 da Constituição Federal, que trata
da destinação de recursos públicos a instituições privadas. Trata-se das propostas de autorização da dedução integral do imposto de renda a recolher das
despesas com a educação do próprio contribuinte e
de seus dependentes e, até mesmo, com a educação
de crianças carentes ou o "investimento" em escola
pública; de substituição do recolhimento das contribuições previdenciárias pela concessão de gratuidades
parciais ou totais, de instituição de programa de bolsas de estudo com recursos das Loterias, de ensino
privado gratuito para dependentes de professores e
portadores de necessidades especiais.
3) Quanto à visão da educação a distância no
Congresso Nacional, o mínimo que se pode dizer,
com certeza, é que é bastante favorável, a despeito
das muitas incertezas e dúvidas que vêm à tona na
hora de apresentar e debater propostas concretas.
Daí, aliás, a importância de eventos como este de que
estamos participando, que subsidiam em muito a
ação parlamentar.
De certa forma, pode-se dizer que visão da educação a distância no Congresso Nacional foi construída em quatro momentos:
. ,
,
.
• ~os primeiros anos da ~ecada ante rI?r tramlto~ no, ~~n~resso Nacional um ~roj~to de lei de InlClatl~a ~o Poder ~xec.utlvo,
dispondo s~bre a c"rlaça~ da unlversld~de
aberta, des~lnada a ~mpllar ~ democratizar
o. ~cesso a educaçao superior'. A propoSI~O, ?mendada pela Câmara dos D~putados,
fOI retirada pelo autor, em 6 de julho de
1993, quando já se e~contrava no ~enado.
• 9s congressistas que deliberaram
sobre a~ atual Lei de Diretrizes e Bases da
Educaçao, que é de dezef!lbr? de 1996, ':vel~ra..m;~e bas~ante favoravels. à educaçao
a. distanCia, m~lto em~ora o artlg? a ela d~dlcad~ tenha SI~O ab~l~ado no q~lntal da lei,
ou seja, nas DISposlçoes Gerais.. Pelo ~rt.
81 ~a LDB, os progra,m~s de ensino a, dls!âncla. que o Poder Publico .tem o dever de
Incentivar, ?e~envolver ~ velc41ar abra~gem
todos os n~vels e. modalidades de ensino e
, de educaçao c~ntlnuada.
.
. ~
• O terceiro momento. fo~ a crlaça~ da
F~ente :arlamentar de ApOIO a Educaçao a
DistânCia, em setembro de 1999, com a
adesão imediata de 74 parlamentares, edu-
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c;:ação a distância. De acordo com o estatuto
da entidade, são finalidades da Frente Parlamentar de Apoio à Educação a Distância,
entre outras: acompanhar a política oficial
de educação nacional relacionada com a
educação a distância, manifestando-se
quanto aos aspectos mais importantes de
sua aplicabilidade; promover debates, simpósios, seminários e outros eventos pertinentes ao exame da política da educação a
distância, divulgando seus resultados; procurar, de modo continuo, o aperfeiçoamento
da legislação referente à educação a distância, influindo no processo legislativo a partir
das comissões temáticas nas duas casas do
Congresso Nacional.
• A visão mais recente da educação a
distância no Congresso Nacional, ou meIhor, da Câmara dos Deputados, está refletida no Plano Nacional de Educação. Segundo o relatório, "ao introduzir novas concepções de tempo e espaço na educação, a
educação a distância tem uma função estratégica: contribui para o surgimento de mu?an~as signifi?a!ivas na instituição escolar e
InflUi nas declsoes a serem tomadas pelos
dirigentes políticos e pela sociedade civil na
definição das prioridades educacionais".
No tocante à educação a distância o Plano Nacional de Educação estabelece, entre objetivos e metas, vinte e dois itens, entre os quais "Enviar ao Congresso Nacional, no prazo de um ano, proposta de regulamentação da reserva de tempo mínimo, sem
ônus para o poder público, para transmissão de programas educativos pelo canais comerciais de rádio e
televisão inclusive em horário nobre". Assim brevemente, ~spera-se, nova oportunidade surgi~á para
que o assunto volte a ser discutido no âmbito da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Para concluir.
De vez que, justa ou injustamente, a educação a
distância é, ainda, freqüentemente, referida à educação superior e considerando que as mais acirradas
polêmicas sobre educação a distância giram predominantemente em torno da questão do controle qualitativo e da produtividade acadêmica, seja permitida
concluir esta intervenção com uma breve explanação
sobre o que, no entender do Congresso Nacional, se
deve entender por qualidade e excelência no ensino
superior _ características que, acreditamos, devem
ser preservadas a todo custo. Esta visão ficou eviden-
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ciada ao ensejo dos debates sobre a autonomia unido ensino básico, mesmo que para isto tenha que troversitária.
car qualidade por expansão. O ideal. evidentemente,
Um problema freqOentemente ignorado por muié compatibilizar os dois objetivos.
tos que procuram discutir o ensino superior, sem coUm conceito relacionado ao de qualidade é o de
nhece-la, é a crucial questão da qualidade. Uma edu"excelência". Trata-se de uma idéia com profundas
cação de qualidade é considerada um objetivo fundaimplicações metafísicas e até, em suas origens, religimental das instituições de nível superior.
osas. O conceito de "excelência" tem a ver com a busA definição do que seja uma instituição de "boa
ca da perfeição, da capacidade do indivíduo se supequalidade" é razoavelmente complicada. A qualidade
rar e da procura da verdade.
da educação superior é, normalmente, auferida por
A busca da excelência é um corolário da idéia
duas diferentes classes de critérios.
de qualidade. É uma característica, apenas, da uitra-elite acadêmica, concentrada nas melhores instiOs primeiros são os de input, isto é, os que rel)nem as condições de meio ambiente para uma edu~
tuições. Um bom exemplo da idéia de "excelência" é o
cação de qualidade. Medem as condições necessáridos desportistas que se sacrificam, se superam e uias para uma educação de qualidade, como o número
trapassam seus concorrentes para obter o melhor dede professores com doutorado; o número de professempenho. De forma similar situam-se os pesquisasores em tempo integral; o número e o tipo de voludores na "corrida" pela descoberta científico, os penmes nas bibliotecas; o número de alunos por sala de
sadores na criação do mais original e relevante penaula (quanto menor melhor); o número de alunos de
sarnento e os escritores e artistas dando o melhor de
fora da cidade, do estado e do País (quanto maior mesi para produzira melhor obra literária ou artística.
Ihor); os mecanismos de acesso à instituição (melhoBibliografia
res os candidatos selecionados, melhor a instituição);
as atividades de pesquisa desenvolvidas na instituiAGUIAR, Ubiratan. LOB: memória e comentárição; as instalações físicas etc.
os - Fortaleza: Premius Ed.: Livrarias Livro Técnico,
Os outros são os indicadores de output como o
2000.
preparo profissional dos titulados (em áreas "profissiBRASIL. Câmara dos Deputados/comissão de
onalizantes", bem entendido), como o medido no
Educação, Cultura e Desporto. Relatório Anual 1999.
"provão, por exemplo; a inserção dos graduados no
CASTRO, Marcelo Lúcia Ottoni de. A educamercado de trabalho; reputação da instituição na soção
na
Constituição de 1988 e na LDB.
ciedade; além de aspectos absolutamente não mensuráveis como, por exemplo, a "visão de mundo" e a
COSTA, Belarrnlno Cesar Guimarães. O
capacidade de entender o mundo e a sociedade em
'Estado" da Educação na "Folha" de Jornal: como os
que se vive.
Jornais de Grande Circulação Abordam a questão
Educacional. In: RBEP. Basília. v. 76, n. 184, setldez.
Estes objetivos das universidades que as vincu1995.
lam, indissociavelmente, à idéia de qualidade não
são, freqüentemente, compreendidos pela maior parJOSÉ JORGE (Deputado). Educação em primete da população que vê nessas instituições uma contiiro lugar Brasília: CDIICD, 1997.
nuidade em relação ao ensino fundamental, quando,
NISKIER, Arnaldo. LDB: a nova lei da educação:
a rigor, ocorre uma ruptura.
tudo sobre a lei de diretrizes e bases da educação naNo nível fundamental, embora a qualidade tamcional: uma visão critica. Rio de Janeiro: Consultor,
bém, seja um objetivo importante, este é secundário
1996.
frente ao objetivo maior de universalização do ensino,
SAVIANI, Dermeval. PoUtica e educaçlo no
absolutamente essencial para a construção de uma
Brasil:
o papel do Congresso Nacional na legislação
sociedade democrática e para a conquista plena da
do
ensino.
Campinas, SP: Autoes Associados, 1999
cidadania.
.
VÁRIOS. LOB Interpretada: diversos olhares se
Na universidade a qualidade é o objetivo maior,
entrecruzam. Iria Brzezfnski organizadora. São Paudevendo, para sua garantia, quando for o caso, ocorlo: Cortez, 1997.
rer o sacrifrcio da expansão do ensino. É evidente que
há exceções, como o da formação de professores
Textos de Apoio
para o ensino fundamental, em que a lógica deve ser
1 - Plano Nacional de Educação: "Educação a
a deste nível de ensino, pois a universidade não pode
Distância e Tecnologias Educacionais":
falhar na missão de contribuir para a universalização
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2 - Estatuto da Frente Parlamentar de Apoio à
Educação a Distância:

esta Casa discutir o tema no momento em que a Comissão Parlamentar de Inquérito está funcionando.

3 - Ralação dos parlamentares membros da
FPEAD:
4 - Educação à Distância no Brasil:
~
d' t~ '.
d h' tó .
5 - Ed ucaçao
a IS ancla. um pouco e IS na.
•
O SR. AVENZOAR ARRUDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

Não podemos concordar com esse tipo de procedimento, e as suspeitas são muitas. Não conhecemos o
conteúdo da medida provisória, mas o caldo de cultura
que permitiu que ela germinasse é extremamente suspe'it N~ pod
útt'
~
tad
o. ao
emos enxergar o ro mo IVO senao a von e
do Governo de atropelar os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, o que não conseguirá.

O SR. PRESIDENTE (Marcos de Jesus) - Tem
V. Exo a palavra.
O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Pela ordemo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. eSrs. Deputados, ó Presidente Fernando Henrique
Cardoso anunciou que amanhã será publicada medida provisória a r~speito do Fundo de Investimentos
do Nordeste - FINaR.
A edição de tal medida será feita exatamente
quando uma Comissão Parlamentar de Inquérito vem
apurando fortes e graves denúncias sobre irregularidades na aplicação dos recursos do FINCR. E essa
mesma Comissão havia decidido trabalhar em duas
frentes: uma investigando as irregularidades, tendo
como Sub-Relator o Deputado José Pimentel, e a outra apresentando sugestões, tendo como Sub-Relator
o Deputado Armando Monteiro.
Ora, o Presidente da República anuncia aos Governadores do Nordeste que vai baixar medida provisória. Primeiro, é de se questionar a urgência da matéria a ser tratada, através de medida provisória. Segundo, é de se questionar também se essa medida
provisória não criará um embaraço aos trabalhos efetivamen!e. desenvol~idos ~ela Co~issão Parla~entar
de Inquento. Talvez ISSO. nao permita a, concl~sao dos
trabalhos para que efetivamente se diferenCie aqueles empreendimentos que cumpriram e que estão
cumprindo as regras do investimento público, que estão de fato gerando emprego, daqueles dos quais os
recursos foram desviados.
C Governo: está colocando uma tábula rasa no
Fundo de Investimento do Nordeste através de medida provisória. E na verdade poderá ~star criando uma
situação para proteger aqueles que praticaram irregularidades na aplicação dos recursos do Finor.
É temerário, sob todos os aspectos, o procedimento do Governo em baixar medida provisória sobre
o Fundo de Investimentos do Nordeste no momento
em que a CPI está trabalhando.
Há instrumentos mais adequados, como o projeto
de lei, no caso de o Governo querer debater a matéria,
até mesmo com urgência constitucional, permitindo a

Hoje mesmo, denúncias mais graves, apontando nomes e procedimentos fraudulentos, enfim, tudo
aquilo que pode consubstanciar forte suspeita sobre
desvios de recursos na Sudene, foram registradas na
Comissão Parlamentar de Inquérito. Vamos continuar
trabalhando e apurando essas denúncias.
É estranho que, ao mesmo tempo em que o Presidente vem a público dizer que a corrupção está
cada vez mais sofisticada, seja editada medida provisória sobre um assunto que está sendo investigado.
Isso torna efetivamente mais difícil a apuração das irregularidades praticadas.
Deixamos registrado o nosso repúdio à atitude
do Presidente da República de baixar medida provisória sobre matéria que está sob investigação na Câmara dos Deputados. É inaceitável esse tipo de procedimento. As suspeitas são absolutamente relevantes no sentido de que o Presidente da República procura acobertar aqueles que praticaram irregularidades, em detrimento de outros tantos empresários que
procuram recursos honestamente para gerar emprego e realizar seus empreendimentos.
Muito obrigado.
O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marcos de Jesus) Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS (Bloco/PTB - ES.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com muita satisfação que ocupo esta tribuna para prestar homenagem
ao Municípi~ de Un~ares, no Estado do Espírito Santo, que no dia de hOJe completa duzentos anos.
Unhares é um Município privilegiado!
Sendo o maior em extensão territorial do Estado, com 4.473 quilômetros quadrados, possui clima e
topografia excelentes, o que favorece a agricultura,
uma das suas principais economias.
Nesse setor, podemos destacar uma safra recorde de café, e ainda a produção de frutas, destacando a exportação do mamão papaia.
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Já no setor de extração vegetal, destaque para o
cultivo de eucalipto utilizado para indústria de celulose. Há ainda considerações sobre seu Pólo Moveleiro, muitas vezes premiado e que ocupa o sétimo lugar
em produção no Pars.
O norte do Espfrito Santo tem sido de capital importância para o desenvolvimento do Estado. Por estar inclufdo na área de abrangência da Sudene, portanto, com direito aos incentivos do Governo para investimentas na região, Unhares, localizada às margens da rodovia BR-1 01, é excelente opção para investimentas de diversos setores e está se consolidando como um dos mais importantes pólos industriais
da Região Sudeste.
Ainda ontem, participei, no municfpio, da inauguração da indústria Brametal, produtora de torres
para linhas de telecomunicações e transmissão de
energia elétrica. Com previsão imediata para contratação de setenta funcionários e até o ano que vem aumentando para 180 postos de trabalho, gerando renda para o municrpio.
Podemos ainda destacar o setor do turismo. Privilegiado pela natureza, Linhares possui 64 lagoas,
sendo que a principal é a Lagoa Juparanã, primeira
em volume d'água no Brasil e a maior do Estado em
extensão - 38 quilômetros. Possui ainda diversos balneários e é presenteado com reservas florestais preservadas pela Fundação Vale do Aio Doce, que investe nos cuidados com a flora e fauna da região.
Em função dessa sua beleza natural, o turismo
regional vem se desenvolvendo cada vez mais, incluindo o turismo rural, que vem obtendo apoio do Governo Estadual.
Por tudo isso, senhoras e senhores, é que faço
esta homenagem ao Municfpio de Unhares, nesses
seus duzentos anos. Pela sua potência econômica,
pela localização privilegiada, pelas serras, pelo desenvolvimento econômico e social e por estar superando todas as crises próprias que os Estados da Federação vem atravessando, acredito que, com a força
de trabalho de seu povo, é um dos Municípios com
melhor qualidade de vida do Pars.
Parabéns, Unhares! Parabéns, povo Iinharense!
Gostaria que fosse divulgado pelo programa A Voz
do Brasil e pelos órgãos de comunicação desta
.
.
MUito obrigado.
O SR. DR. EVILÁSIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marcos de Jesus) - Tem
V. Exll palavra.

casa.
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O SR. DR. EVILÁSIO (Bloco/PSB - SP. Pela ordem.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,
ocupo a tribuna para fazer referência a uma matéria
assinada pelo eminente jornalista da Folha de S.Paulo Sr. Gilberto Dimenstein, jornalista de reconhecido
valor.
Nessa matéria, o referido jornalista comenta
uma pesquisa realizada na cidade de São Paulo sobre a avaliação da Câmara dos Vereadores daquela
cidade. Segundo se apurou na pesquisa, 72% da papulação paulistana, nada menos do que praticamente
três quartos, são favoráveis ao fechamento da Câmara Municipal de São Paulo.
Seria menos grave, Sr. Presidente, se São Paulo
fosse uma ilha, se isso não fosse quase rotina neste
Pafs. Várias Câmaras Municipais do Estado de São
Paulo tiveram a quase totalidade dos seus Vereadores afastada por envolvimento em corrupção, malversação do dinheiro público, e um outro grande número
cassado definitivamente. Nada menos do que um
quarto - 25% - dos Prefeitos do Estado de São Paulo
respondem a processos administrativos por má ge8tão da coisa pública.
Esse mar de lama, francamente noticiado por
todos os meios de comunicação, gera perplexidade
ao nosso eleitor, num momento tão importante em
que a população de todo o Pafs irá escolher os seus
mais legrtimos, os seus mais diretos representantes:
Prefeitos e Vereadores.
Se eu pudesse dar um conselho ao povo brasileiro - porque o que se fala neste Plenário não tem
muito eco -, eu diria que ainda há esperança, que
nem todos são iguais, nem todos são ruins.
Temos hoje, para preencher as quase 60 mil vagas em todas as Câmaras Municipais do Pafs, aproximadamente um milhão candidatos a Vereador, e o
eleitor deve pautar-se pelo valor pessoal, pelo valor
partidário, pelo grau de conhecimento, pelo grau de
comprometimento do candidato com a coisa pública.
E o mesmo deveria ocorrer, Sr. President~, quando da
escolha do dirigente máximo municipal, o Prefeito.
Gostaria ainda de dizer que, normalmente, as
campanhas mais milionárias são feitas com recursos
oriundos d~ fontes du~idosas ou não muito éticas.
Costumo d,zer ~s eleItores, .onde é ~ss!vel, que,
quando um polftlco dá um bOI a um cldadao, certamente levará uma boiada para si ou para sua famrlia.
Sr. Presidente, existe hoje a Lei da Ética nas
Eleições - aliás, a primeira lei, no Pafs, de iniciativa
popular -, que visa trazer ética para o processo eleitoral e diminuir um pouco a distância entre os candida-
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tos que possuem grandes recursos e os candidatos
menos favorecidos.
Solicitamos aos políticos menos aquinhoados
economicamente e aos eleitores conscientes deste
País que façam valer essa lei, para que se substancíe
o voto, para que essa eleição seja realmente uma seleção dos melhores candidatos, entre as centenas e
milhares existentes em todo o País.
Muito obrigado.

.

O SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente, peço
-a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marcos de Jesus) - Tem
V. ExA a palavra.
O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, de tantas vantagens que a privatização de grandes estatais brasileiras poderia trazer, sequer uma pode ser vislumbrada. Pelo contrário, as
ações entre amigos parecem impedir o investimento
destas empresas privatizadas no País, já que são feitos anúncios de projetos no exterior e distribuição de
dividendos aos acionistas de 70% sobre o lucro.
O fundador do MDB e ex-Deputado Federal Léo
de Almeida Neves alerta para o desvirtuamento do
caráter nacional e empreendedor de empresas como
a CSN, a Vale do Rio Doce e a Petrobras. Em artigo
publicado no jornal O Estado do Paraná, o
ex-Parlamentar chama a atenção para o processo de
descruzamento de participações acionárias entre estas duas primeiras empresas e seus principais acionistas. De acordo com o esquema montado, a CSN
venderá para os controladores da Vale os 31 % que
detém na Valepar, empresa que controla a mineradora, enquanto a Previ e a Bradespar venderão para o
Vicunha suas participações na CSN.
O valor de R$1,1 bilhão, que será financiado em
500k pelo BNDES, representa a diferença em dinheiro
que o Vicunha terá que pagar para fechar a operação.
Daí emergem suspeitas de que neste dinheiro do
B~DES podem estar incluídos recursos do FAT. Além
disso, parece incorreto que esta instituição, criada por
Getúlio Vargas com o objetivo de financiar novos projetos industriais ou expandir os existentes e também fornecer capital de giro às empresas nacionais, empreste
dinheiro para troca de posições acionárias ou para pagar aquisições de empresa~ ,~istentes (inclusive nas
privatizaçõe8) sem gerar u!'":,emprego sequer.
A esperteza dos sócios da CSN e da Vale em
contribuir generosamente·nas campanhas do atual
Presidente da República e de candidatos a cargos legislativos e executivos conquistou o conformismo do
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Governo e também da mídia. É revoltante saber que o
Brasil detém as maiores reservas minerais do mundo
e necessita de investimentos que criem empregos e
gere riquezas, mas o Governo Federal não elabora
uma política para o setor. Ainda por cima foram forçadas privatizações que obedecem ao caráter neoliberal do Governo FHC, destruindo a função que tinham
as estatais de servirem de instrumentos básicos da
emancipação econômica brasileira.
É possível, Sr. Presidente, que fechemos nossos olhos diante do desvirtuamento do caráter nacional dessas empresas? Nenhum compromisso real de
investimento no País será respeitado?
A pretensão do Governo de vender as ações
com direito a voto da Petrobras é mais um passo infeIiz rumo à privatização. Entregar o País de bandeja
para os interesses internacionais, já mais que provados não coincidentes com a soberania nacional, é
uma afronta à população brasileira.
O ex-Deputado paranaense alerta sobre a conduta que vem tendo a Companhia Vale do Rio Doce
de somente explorar feitos da antiga estatal, sem nenhum investimento e minimizando sua atuação em lavra e pesquisa. Enquanto isso, a companhia concede
dividendos que, após quatro anos, contemplam seus
acionistas com uma soma maior que o preço de aquisição da empresa no leilão.
O Brasil permanece então como um campo de
exploração ou, como era antigamente, uma colônia
cujo único objetivo é servir de fonte de enriquecimento com seus recursos explorados pelos interesses internacionais. A falsa idéia de progresso vendida pela
privatização só é lucrativa para os acionistas que
com,rram por uma barganha as empresas estatais.
Devemos, Srs. Deputados, dar a devida repercussão às negociações que ocorrem nas empresas
recém-privatizadas e, demonstrando seus resultados,
impedir que processos semelhantes ocorram com as
empresas estatais que o Governo pretende vender a
preços módicos.
Sr. Presidente, solicito seja registrado nos Anais
da Casa o artigo a que me referi.
Muito obrig~do pela atenção.
ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR
CSN, "Vale", Petrobras
Sem despertar constrangimento ou rubor na fa~,
presidencial, a Cia. Vale do Rio Doce (mal) privatizada
escancara a prevalência das ambições empresariais
privàdas diante dos mais altos interesses da nação.
Escolheram presidente do seu Conselho de,
Administração o Sr. Roger AgneJli, do Bradesco, que
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na época do leilão sequer pôde integrar o grupo vitoriasa da Valepar, porque tinha prestado consultoria ao
BNDES, mas o banco penetrou camuflado pelo Fundo Opportunity, onde também se abrigava o Citibank.
Desde a privatização, em 6-S-1997, a Vale praticamente nada investiu, suspendeu a construção da 5alobo Metais (custo previsto de US$1,5 bilhão), no Pará,
e minimizou sua atuação em lavra e pesquisa, esvaziando a Docegeo e tirando da agenda novas descobertas de jazidas ou desenvolvimento das já identificadas;
não formou novas "joint-ventures" no território brasileiro.
Contrastando com sua conduta vegetativa de simplesmente explorar feitos da antiga estatal, a Vale foi pródiga na concessão de dMdendos, no percentual de 70%
sobre o lucro líqüido. Somando os R$2 bilhões previstos
para este ano, ela terá contemplado seus acionistas, no
qüadriênio, com R$3,S bilhões (70% de R$5 bilhões),
mais que o preço de aquisição de R$3.338 bilhões.
Enquanto ainda tramitam na esfera judicial
ações contra o leilão de privatização, a Vale em conjunto com sua subsidiária Itaco, com sede em Nassau, Bahamas, comprou 63,06% do capital total da
multinacional Samitri (incluindo a subsidiária Samarco) com matriz em Luxemburgo (Grupo Arbed), por
R$971 milhões, valor maior do que o faturamento
dessas duas firmas em 1999; R$773 milhões e resultado apenas de R$39,2 milhões no exercício.
.

Em tacada de ~estre, ~ Banco Brades~ ~ a Pre-

VI do Banco d? Brasl~ ve~derao .ao grupo têxtil ~Icunha,

do empresáno Benjamim Stelnbruch, as açoes que
possuem na Companhia Siderúrgica Nacional (Volta
Redonda), por US$1 bilhão, recebendo parte a prazo a
fim de facilitar o negócio. Para o pagamento à vista, a
Vicunha obteria financiamento do BNDES e dos bancos norte-americanos Chase e Nations Bank (atual
Bank America), sendo que este último já tinha emprestado US$1 ,2 bilhão para a CSN Corporation, com sede
nas Ilhas Cayman, ficar majoritária na Valepar. Afora o
empréstimo, o Nations Bank entrou de sócio na compra da Vale com US$400 milhões, através dó Fundo
Sweet River Investments das Ilhas Cayman, do qual
possui 40%. Outros 40% pertencem a George Soros,
por meio do fundo Quantum Industrial Partners e o restante 20% ao ex-Banco Liberal, adquirido pelo Nations
Bank, após o leilão. A contrapartida da CSN na.-operação será a venda ao Banco Bradesco e à Previ de sua
participação na Vale.
Rápido no gatilho, em sua primeira entrevista à
imprensa, o Sr. Roger Agnelli anunéiou que está anaIisando a compra da deficitária Carafba Metais, fundada pelo falecido Baby Pignatari, hoje pertencente
aos Fundos de Pensão, e um sorvedouro de dinheiro.
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O novo presidente do Conselho de Administração da
Vale extravasa seu voluntarismo e não esconde o intento. "Procuramos oportunidadesaquTe-no extenor.
A intenção é incorporar negócios novos fora do País,
sim". De sua parte, o sr. Benjamim Steinbruck, que ficará majoritário na CSN com a Vicunha, tem reiterado
que "o caminho natural é crescer no exterior".
O Governo Federal, indiferente ao imobilismo da
CSN e da Vale, embora detenha 3201Ó do capital votante
da mineradora, só este ano resolveu indicar os dois representantes a que tinha direito no Conselho de Administração. Nos exercícios anteriores cedeu os dois lugares aos acionistas privados e o Tribunal de Contas da
União parece alheío ao que se passa na empresa, ainda com forte presença acionária governamental.
Recentemente, a imprensa acordou de sua letargia neste tema, criticando a falta de uma política
estratégica da Vale. Entrementes, os donos da CSN e
d~ vale têm esbanj~do demonstraç?e~ de competênCla, desde a maneira como constltUlram os grupos
para adquirir duas empresas-símbolo do País, a engenharia financeira com apoio e participação direta
do Bradesco e de bancos norte-americanos e, agora,
es~e int!incado jogo ~e xadrez com troca de posições
aCionárias e assunçao de controle.
Out~ prova ~e sabedoria dos. s6cio~ c!a.~SN e
d:=t Va~ fOI a conqUls!a do benepláCito da mldla ~ da
Simpatia ou conformismo dos poderes da República.
Nas últimas eleições presidenciais e de governadores, as duas gigantes privatizadas e seus controladores separadamente contribuíram generosamente nas
campanhas do atual presidente da República e de
candidatos dos partidos do governo e da oposição a
cargos executivos e legislativos.
O que decepciona e revolta é o Brasil deter as
maiores reservas minerais do mundo, necessitar novos projetos de capitais nativos ou estrangeiros para
gerar atividades e riquezas, criando empregos e trazendo progresso, e o Governo Federal, além de não
elaborar uma polftica para o setor forçou privatizações deletérias de caráter ideológico, por submissão
ao neoliberalismo e ao Consenso de Washington. Até
o Contrato de Risco Vale - BNDES, assinado às vésperas do leilão, estipulando aplicação durante sete
anos de R$400 milhões em 104 pontos e 385 áreas
onde já se descobrira minérios, faltando o dimensionamento das jazidas. foi rasgado ou posto no lixo.
Pior que, na esteira do ocorrido com a Vate a
CSN, o governo vai vender suas ações com direito a
voto da Petrobras (mantendo SO% e uma), dando
mais um passo rumo à sua privatização.
O estadista Getúlio Dornelles Vargas criou a
Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda e
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a Cia. Vale do Rio Doce (no primeiro governo) e a Pequado abastecimento alimentar é condição básica para
Jrobras (no derradeiro mandato eleito pelo povo) para
garantir tranqQilidade social, ordem pública e processo
servirem de instrumentos básicos da nossa emancide desenvoMmento econômico-social".
pação econômica.
Com base nesse pressuposto, determina que "o
Será que o Governo, o povo brasileiro e suas IiPoder Público formará, localizará adequadamente e
deranças vão continuar impassíveis, assistindo inermanterá estoques reguladores e estratégicos, visando
tes ao desvirtuamento do caráter nacional e empregarantir a compra do produto na forma da lei, assegurar
endedor dessas três empresas, fundamentais para o
o abastecimento e regular o preço do mercado interno".
Brasil cumprir seu destino de potência mundial?
Apesar dessa determinação legal e das normas
O SR. FERNANDO ZUPPO - Sr. Presidente,
complementares existentes para garantir a adequada
peço a palavra pela ordem.
execução de uma política de segurança alimentar no
Brasil, o que temos assistido, Sr. Presidente, com
O SR PRESIDENTE (Marcos de Jesus) _ Tem
V. ExA a paiavra.
.
grande pre~c~pação, é a uma dramática redução nos
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O SR. FERNANDO ZUPPO (PDT - SP. Pela or, _
.
demo Sem revlsao do ora~or.) -.Sr. Presidente, S..... e
Srs, Deputados, ocupo hOje a tribuna para falar sobre
'
b d
t't'
xt' - 'n
o,verdad elr~ a sur o que cons I UI a e Inçao, ~ro~oVida na prátlc~ pel~ ~overn?, dos estoques publlcos
de gêneros allmentl~los báSICOS. ,
A, segurança ~hmentar: S~. Preslden,te, nobres colegas, e urnB: que~tão da ~Ior Importância, da qual na~o alguma ja~als devena ~escurar. As chamadas n~çoes desenvolvidas tê~ dedlcad~ ~rmanente atençao
a esse tema desde o final da Pnmel~ Grande GU,erra,
quando a Europa conheceu a tragédia e a torne. Vlsa~do precaver-~e ~ntra ~?vos ce~, embargo~ ou boicotes de motl"B:çao pol!t~ca ou m,lIitar, esses.parses
curaram consolidar pohtlcas ~fetl,va~ ~e apol~ à agrlcult~ra e de armazenament<:e dlstnbulça~ de alimentos, a
~~ de assegura~ produçao e abasteclm~nto normal e
Ininterrupto de, alimento às suas ~pulaçoe~"
O conc~lIto de segurança all":lentarfo! gradativamente evolUindo, no mundo. Próximo ao final da Segunda Grande Guerra, em 1943, realizou-se em Hot
Springs, Virginia, Estados Unidos da América, uma
reunião que seria o embrião da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO).
Naquela oportunidade, além da questão estratégica,
passou-se a vislumbrar o aspecto de direito humano
inerente à alimentação.
Em 1983, a FAO define um novo conceito de segurança alimentar baseado em três objetivos: oferta
adequada de alimentos; estabilidade da oferta e dos
mercados de alimentos; e segurança no acesso aos
alimentos ofertados. Em 1986, com base nestes
avanços de entendimento, o Banco_ Mundial define
segurança alimentar como sendo "o acesso por parte
de todos, todo o tempo, a quantidades de alimentos
suficientes para levar-se uma vida ativa e saudável".
No Brasil, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
desde 1991 temos a Lei Agrfcola - a Lei n2 8.171 -, que,
entre os princípios fundamentais, estabelece que "o ade-

pro-

estoques publlcos.
.
Nos anos recentes, no Governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, a Companhia Nacional de
Abast' nt
CONAB ó á I I
eclme 0, rgao respons ve pe a gestão das políticas de preços mínimos ao produtor e de
abastecimento agroalimentar, tem reduzido o tamanho
dos estoques reguladores e estratégicos. Praticamente
não mais se realizam Aquisições do Governo Federal,
para a recomposição desses estoques, ficando o País
suscetível à escassez de alimentos, decorrente de quebras de produção ou da ação especulativa,
Recentemente, com a seca que castigou as regiões Sul e Sudeste e o excesso de chuvas no Nordeste, alguns produtos básicos, como milho e feijão,
começam a escassear. Pela conhecida lei da oferta e
da demanda, os preços se elevam e os prejudicados,
naturalmente, são os mais pobres, aqueles com menos recursos para adquirir alimento básico, .
A posição dos estoques governamentais, disponível na página da Conab na Internet revela que em 9
'
de agosto, passado o Governo contav~_com apenas
pouco mais de ~8.486 !oneladas d,e feljao e 336.845
t~neladas de milho. HOJe, esses numeros devem ser
ainda menores. Em breve, o mercado estará desabastecido e não haverá estoques públicos.
Não falta, para esse Governo, estoque de dólares para manter o mercado financeiro. Mas e a comida? O arroz, o feijão, o milho, a carne? Será que a iminente extinção dos estoques públicos é motivada por
economia? Como fica o agricultor, o pequeno principalmente, que não tem garantia de preços mfnimos?
Haveremos de importar feijão? De onde e por que
preço? Sabemos que são poucos os países, além do
Brasil, que produzem feijão em quantidades sjgnifica~
tivas. Chega de colocar a culpa nas adversidades climâticas - em São Pedro, como diz o povo - pela es~
cassez de produtos agrícolas!
É imperativo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa~
dos, que o Brasil passe a ter urna política permanente
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de segurança alimentar e, nesse âmbito, volte a ter astoques reguladores e estratégicos de alimentos básicos.
É inconcebível que o nosso País, com tão grandes extensões de terras férteis e produtivas, com um imenso
contingente de trabalhadores rurais sem terra, ansiosos
por receberem um quinhão em algum assentamento da
reforma agrária para ali plantarem e colherem os alimentos de que todos necessitamos, viva essa situação
vexaminosa, essa penúria, essa fome!
Importa destacar que uma política de segurança
alimentar deve levar em conta outros fatores, além da
simples produção e armazenamento. Há que se considerar aspectos como distribuição de terras e de renda, qualidade do alimento, hábitos alimentares, 00lanceamento da dieta, uso adequado e sustentável
dos recursos naturais e do ambiente. O direito à alimentação insere-se no contexto do direito à vida, da
dignidade, da autodeterminação e da satisfação das
necessidades básicas do ser humano, sendo, portanto, uma questão de cidadania.
Para recompor os estoques, basta que este Governo ponha em prática aquilo que estabelece a Portaria Interministerial nll 182, de 25 de agosto de 1994,
assinada pelos Ministros da Agricultura e da Fazenda, que aprova as "Regras Disciplinadoras da Formação e Liberação de Estoques Públicos e de Intervenção no Mercado de Produtos Agropecuários". Essa
Portaria estabelece que'o estoque estratégico pode
corresponder a até um doze avos do consumo de
nove produtos, no Brasil. Segundo estimativas de técnicos da Conab, esse estoque seria da ordem de 2
milhões e 200 mil toneladas de alimentos.
Era o que tinha dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marcos de Jesus) - Pedimos aos ilustres Parlamentares que se encontram na
Casa que venham ao plenário, para darmos início à
Ordem do Dia.
O SR. SERAFIM VENZON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marcos de Jesus) - Tem
V. Ex· a palavra.
O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente;Sras. e
Srs. Deputados, a questão da saúde tem sido debatida em todos os lugares. Principalmente agora, época
de campanha poJftica, tem-se a oportunidade da verificar - se analisarmos o Governo por departamentos,
como educação, transporte, obras - que a maior reclamação e o grande descontentamento da população diz respeito à saúde.
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Quero compreender o esforço do Ministro da
Saúde, do Ministério, do conjunto de autoridades
ligadas à área, sejam elas estaduais, municipais ou
federais, no sentido de tentar amenizar o grande problema da saúde, mas, quanto às internações, verifico
que os burocratas fazem planos, mas não analisam
os seus efeitos, são como aquele agricultor que, ao
arar a terra, não vê o que está arando, apenas o que
está à frente para ser arado.
O uso das AIH, por exemplo, foi a fórmula adotada no âmbito dos Municípios. A cada um, de acordo
com sua população, com o seu tamanho e com a imponência do seu serviço de saúde, foi dado um certo
número de AIHs, com as quais o Prefeito, por meio da
Secretaria de Saúde, atenderia os cidadãos.
Imaginem V. Ex"6um pequeno Município, em que
o prefeito tem a seu dispor um determinado número
de AIHs, mas um porte hospitalar municipal pequeno.
Quando os pacientes necessitam dos serviços de um
hospital maior, de caracterfstica regional, situado em
cidade próxima, têm que apresentar a AIH. Só que há
outro grande problema: foi criado um tal de teto para
cada hospital, e esse hospital considerado regional
tem que receber pacientes de todas as cidades ao redor.
O doente não tem como entender essa estrutura. Por exemplo, se ele mora em Nova Trento, Santa
Catarina, a dez quilômetros de Brusque, por que tem
que se deslocar para Florianópolis, que está a cem
quilômetros? É que Nova Trento pertence à Grande
Região de Florianópolis, que está a 120 quilômetros,
a Brusque, que tem uma estrutura hospitalar boa, não
pode recebê-Io apesar de estar a dez quilômetros. O
doente não estende isso, nem nós temos por que
compreender se o Governo é um só!
Então, essa figura do teto limita o atendimento do
hospital da cidade grande que tem caracterfstica regional. Ele acaba não absorvendo os pacientes das cidades ao redor, o que seria sua obrigação, sendo que
tem estrutura para isso, porque existe o chamado teto.
Ora, Sr. Presidente, se criamos as AIH para que o
Ministério tenha uma idéia de quanto vai gastar, para
que os recursos fossem distribuídos de forma equânime, por que o teto limita o atendimento médico justamente dos pacientes das cidades mais carentes?
Antes, achava que o problema das AIH ocorria
apenas entre-Didades de Estados diferentes, mas nas
minhas andanças durante a campanha acabei descobrindo e confirmando que isso ocorre tanto entre
EstadÇ)S quanto entre cidac;jes.
Então, se a idéia do Ministério é usar as AIH para
que haja essa distribuição em todo o País e para que as
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Secretarias Municipais e Estaduais de saúde façam
bre o desmembramento da Universidade Federal da
chegar o atendimento médico-hospitalar à grande maiParaíba, com a criação da Universidade Federal de
oria da população, é bom que o Sr. Ministro saiba que
Campina Grande.
isso não está funcionando, não está produzindo o resulEm vez de Universidade Federal de Campina
tado esperado. Tem de haver uma reforma, um ajustaGrande, estão querendo colocar o nome de Universimento na aplicação das AIH, pois o Ministério as distridade Federal do Semi-Árido.
buj, mas .elas n~o estão sendo utilizadas pelo doente.
Estou entrando com o requerimento para que se
MUito óbngado.
mantenha o nome inicial, Universidade Federal de
O Sr. Marcos de Jesus, § 22 do art. 18
Campina Grande.
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
Muito obrigado.
presidência, que é ocupada pelo Sr. Michel
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
Temer, Presidente.
a palavra, pela ordem, ao Deputado Dr. Hélio.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço aos
O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem. Sem
Srs. Deputados qU'e venham ao plenário, pois precirevisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputasamos de mais três Deputados para completar o quodos, recebemos comunicação da Gazeta Mercantil
rum constitucional necessário para dar início à
encaminhando dossiê sobre o problema da inseguOrdem do Dia. '
rança de Campinas. "Campinas sob Domínio do
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Por ora,
Medo" é o tfjulo da reportagem. Faz referência ao rouconcedo a palavra, pela ordem, por um minuto, ao Debo de cargas, ao narcotráfico, ao crime organizado.
Cidade campeã dos seqüestros relâmpagos, no
putado lédio Rosa, enquanto esperamos os Srs. DEr
putados.
último fim de semana e ontem, segunda-feira, houve
O SR.IÉDIO ROSA (BlocoIPMDB - RJ. Pela orcinco chacinas na região. Foram assassinados, no
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
Campo Belo, três adolescentes.
cumprimento ao determinado por esta Casa e por V. ExA,
Essa situação por que,' passa Campinas leno dia 17 passado estivemos na capital do Espírito
va-nos a pedir ao Sr. Presidente desta Casa que dê
Santo, Vitória.
urgência à PEC da Deputada Luiza Erundina, apoiaEjuntamente com o Deputado Federal Marcus Vida por vários Lfderes e partidos, no sentido de que o
cante, daquele Estado, o Defensor Público-Geral, Dr.
Prefeito, o Governador e até mesmo o Governo FedeMarcelo Paes Barreto, e o representante da Associação
ral possam assumir o comando e a coordenação das
Nacional dos Defensores Públicos, Sr. Osvaldo Deleuzi,
Polícias nas metrópoles com mais de 500 mil habitantivemos audiência com o Governador José Ignácio. Na
tes, combatendo, assim, o crime organizado.
oportunidade, solicitamos a S. Ex' tratamento mais asSe, por um passe de mágica, pudéssemos acapecífico aos defensores públicos daquele Estado e que
bar com o desemprego e a pobreza, reduzindo-os a
não os contratasse sem o devido concurso público. REr
zero absoluto, ainda assim os homicídios continuaricebemos de S. Ex& todo o carinho e a assertiva de que
am altos em Campinas, porque aqueles que detêm a
tão logo resolva os problemas financeiros por que pasresponsabilidade pelo crime organizado e pelo narcosa o estado providenciará concurso público para admistráfico não são pobres e não precisam, portanto, de
são de defensores públicos. Com isso, estaremos valodesconcentração de riquezas.
rizando a Defensoria Pública.
Seria interessante que por meio do Plano Nacional
Sr. Presidente, estamos tentando marcar aude Segurança Pública adotado pelo Sr. Presidente da
diência nos Estados de Alagoas, Santa Catarina, GO-República se pudesse atuar nas metrópoles, hoje camiás, São Paulo e da Paraíba, para termos uma defenpeãs no índice de homicídios, que têm como caldo de
soria pública una em todo o nosso País.
cultura próprio o narcotráfico, o roubo de carga, o crime
Muito o b r i g a d o . '
organizado e também o contraba(ldo de armas. Só desO SR. DAMIÃO FELlCIANO (BlocoIPMDB sa maneira poderemos evitar a impunidade que impera
PB) - Sr. Presidente, peço a palavra 'Pela ordem.
em campinas e em outras regiões brasileiras, campeãs
O SR. PRESIDENTE (Michel Tem'er) - Tem V. Ex'
de mortalidade geral em função do crime organizado.
a palavra.
' "
Eram essas as palavras que gostaria de trazer
O SR. DAMIÃO FELlCIANO (Bloco/PMDB aqui.
PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. PresiO SR. WILSON BRAGA - Sr. Presidente, peço
dente, estou entrando com requerimento na Casa soa palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!
a palavra.
O SR. WILSON BRAGA (PFL - PB. Pela ordem.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de comunicar à Casa que a cidade de Cajazeiras
comemora hoje mais um aniversário de sua emaneipação política, ao mesmo tempo em que comemora
também o aniversário do bicentenário do fundador, o
Padre Rolim. São 147 anos de emancipação política e
duzentos anos do nascimento do Padre Rolim.
Quero deixar registrado nesta Casa este acontecimento, que é muito importante para nós paraibanos, sobretudo para nós que partilhamos da vida politica de Cajazeiras, porque é um fato que nos dá muita
emoção e alegria.
Ao registrar, portanto, este evento muito grato
para Cajazeiras, quero registrar o belo poema do conceituado poeta Constantino Cartaxo, que nesta oportunidade vou ler para conhecimento dos Srs. Deputados e para que conste nos Anais da Casa:
. . .
Gosto mUito d~ ti, ~erra~ quenda.
Do teu valor ~I~tónco tao puro,
das tuas tradlçoes, do teu futuro...
És para mim, a terra prometida
Lembro-me como foste construída:
uma casa de taipa, sem ter muro,
fincada num serrote tão escuro,
mas, sempre iluminando nossa vida.
Gosto de tuas aves, tuas matas,
teus açudes, riachos e cascatas
onde um menino, cheio de emoções,
há dois séculos se banhara outrora
í"
b h
e coln mbua an ando agora
~
nas em ranças e em nossos coraçoes.
Por tudo isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
pelo amor que tenho a Cajazeiras e ao seu povo, quero prestar minha solidariedade aos organizadores
das festividades comemorativas.
Era o que tinha a dizer.
.
O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. PreSidente,
peço a palavra pela ordem. .
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!
a palavra por um minuto.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela ordemo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
fazer um registro acerca das eleições em nosso Estado e da atitude assumida pelos Tribunais Regionais.
Trata-se da veiculação de publicidade via emissoras
de TV consideradas repetidoras. E o fato se localiza
na cidade de Camaçari, na Bahia. A emissora foi ex-
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cluída do rol daquelas que deveriam transmitir o programa local no horário eleitoral.
Este caso envolve inclusive nosso companheiro
Parlamentar e Terceiro-Secretário desta Casa, Deputado Jaques Wagner, que hoje obteve uma liminar. Tal
fato, portanto, rompe de uma vez por todas com essa
arbitrariedade, com essa conduta patrocinada a partir
de uma obra engendrada para não permitir a veiculação da propaganda eleitoral naquela cidade.
Havíamos feito algumas investidas no próprio Ministério, reclamávamos por que uma televisão que gera
programa na cidade não poderia estar no rol daquelas
que deveriam gerar o programa eleitoral também. Mais
interessante ainda é que, tratando-se de uma televisão
que faz isso durante um tempo, no momento das eleições, aparece o contraditório. Só, e somente SÓ, para o
processo eleitoral é que a TV de Camaçari não poderia
fazer geração local de programa. Aliás, vinha fazendo,
injetada pela Prefeitura Municipal, permanentemente,
campanhas publicitárias com geração local.
Dessa forma, consagra-se a vitória. Mas foi necessária intervenção judicial, para que hoje ganMssemos, através de liminar em ação promovida pelo
companheiro Jaques Wagner, o restabelecimento do
padrão que reclamávamos: a democratização dos
meios de comunicação. Agora, não só o companheiro
Jaques Wagner, mas todo e qualquer candidato naquela cidade poderá usar o programa eleitoral gratuito para apresentar suas propostas e idéias.
Portanto, fica restabelecido o padrão da democracia qu~ esta Casa tanto pleiteia, apesar de alguns
- em ~artlcular o~ advers~no~, que dizem ter em Camaçan hegemoma e aceitaçao popular - terem tramado permanentemente na direção de não permitir
que a televisão local veiculasse o programa eleitoral
político de seus adversários.
.
, .
Aquel~s ~em têm a heg?moma.,: esses ~ndlces de aceltaçao, como anunCiam, nao podenam,
de forma nenhuma, ter medo de enfrentar no programa. eleitoral a~ueles ~ue consideram como adversános, que senam faCilmente derrotados. Isso revela o temor, corrigido agora por uma ação firme na
Justiça. Não só o companheiro Jaques Wagner,
mas todas as pessoas que pleiteiam cargos naquela
cidade vão poder usar a televisão. Assim também
em todas as cidades em que temos pleiteado a intervenção não só do Ministério como dos Tribunais
Regionais Eleitorais.

VI- ORDEM DO DIA
PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:
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Partido

RORAIMA
Luciano Castro
Luis Barbosa
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Blocp

PFL
PFL

Presentes de Roraima : 2
AMAPÁ

Antonio Feijão

PST

Dr. Benedito Dias

PPB

Eduardo Seabra

PTB

PSDB/PTB

Jurandil Juarez

PMDB

PMDBIPST/PTN

PMDB/PST/PTN

Presentes de Amapá : 4
PARÁ

Babá

PT

Renildo Leal

PTB

PSDBIPTB

Presentes de P..á : 2
AMAZONAS

Átila Lins

PFL

Euler Ribeiro

PFL

Pauderney Avelino

PFL

Vanessa Grazziotin

PCdoS

PSB/PCDOB

Presentes de Amazonas : 4

RONDONIA

Agnaldo Muniz

PPS

Confúcio Moura

PMDB

Eurrpedes Miranda

POT

Oscar Andrade

PFL

Sérgio Carvalho

PSDB

PI'llll1tes de RondoRia' : 5

PMDBIPST/PTN

PSDB/PTB
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Partido
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Bloco

ACRE

lldefonço Cordeiro

PFL

João Tota

PPB

José Aleksandro

PSL

Márcio Bittar

PPS

Marcos Afonso

PT

Nilson Mourão

PT

ZUa Bezerra

PFL

PUPSL

P...... deAcr. :7
TOCANTINS

Ant6nio Jorge

PTB

Darci Coelho

PFL

Freire Júnior

PMDB

KátiaAbreu

PFL

Osvaldo Reis

PMDB

PMDBlPSTIPTN

Pau~MourAo

PSOB

PSOBIPTB

PSDBlPTB
PMDBlPSTIPTN

Pntllntes de Tocantins : 6
MARANHÃO

casar Bandeira

PFL

Costa Ferreira

PFL

Francisco Sousa

POT

José Antonio Almeida

PSB

Mauro Fecury

PFL

Pedro Fernandes

PFL'

Pedro Novais

PMOB

PM08IPSTlPiN

Roberto Rocha

PSDB"

PSOBJPTB

P,.."'" de Maranhlo :8

PSBlPCOOB

Aa.osto

de 2000

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 23 44715

Partido

Bloco

Antonio cambraia

PSDB

PSDBIPTB

AntOnio José Mota

PMOB

PMOB/PST/PTN

José Linhares
LéO A1cêntara

PPB
PSOB

PSOB/PTB

Manoel SaMano

PSOB

PSOB/PTB

Mauro Benevides

PMOB

PMDBIPST/PTN

Moroni Torgan

PFL

Nelson Otoeh

PSDS

PSOSIPTB

Raimundo Gomes de Matos

PSOB

PSOBIPTB

Sérgio Novais
Ubiratan Aguiar

PSB
PSDB

PSBlPCOOB
PSDB/PTB

Vicente Arruda

PSOB

PSOBlPTB

AtUa Lira

PSDB

B.Sá

PSOB

PSDBlPTB
PSOBlPTB

Themrstocles Sampaio

PMOB

PMOBlPST/PTN

PMOB
PPB

PMDBlPST/PTN

MúcioSá

PMDB
PMDB

PMDBIPSTIPTN
PMOBIPSTIPTN

Ney Lopes

PFL

cEARÁ

Praent8s de C.ri : 12
PIAU[

P....ntw de Plaui : 3

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina
Iberê Ferreira
Laire Rosado

P....ntes de Rio Grande do Norte : 5

pARAIBA
Adauto Pereira

PFL

Alvaro Gaudencio Neto

PFL

Armando Abnio

PMDB

PMDBlPST/PTN

Avenzoar Arruda
Carlos Dunga

PT
PMOB,

PMOBlPSTIPTN

Damião Feliclano

PMDB

PMOBlPSTIPTN

Inaldo LeitIo

PSOB

PSDB/PTB

" '........ P. .ba :7
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Partido

Bloco

Djalma Paes

PSB

PSBlPCDOB

Eduardo Campos

PSBlPCDOB

Femando Ferro
InOCêncio Oliveira

PSB
PT
PFL

JoAoColaço

PMDB

PMDBlPST/PTN

Joaquim Francisco

PFL

José Chaves

PMOB

José Múcio Monteiro

PFL

Luiz Piauhylino

PSDB

PSDB/PTB

Marcos de Jesus
Pedro Corrêa

PSOB
PPB

PSDB/PTB

Pedro Eugênio

PPS

Salatiel Carvalho
Severino Cavalcanti

PMOB
PPB

PMDBlPST/PTN

Helenildo Ribeiro

PSDB

PSDB/PTB

José Thomaz NonO

PFL

Olavo Calheiros

PMOB

PERNAMBUCO

PMDB/PST/PTN

PNe8I1t8s de P....mbuco : 14
ALAGOAS

PMDB/PST/PTN

P.....ntes de Alagou : 3
SERGIPE

Adelson Ribeiro

PSC

Augusto Franco

PSDS

PSDB/PTB

Jorge Alberto
Pedro Valadares
Sérgio Reis

PMOB
PSB

PMOBlPST/PTN
PSB/PCDOB

PSDB

PSDBlPTB

Pl'W8I1tes de kglpe : 5
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Bloco

BAHIA
Claudio'Cajado

PFL

Coriolano Sales

PMOB

PMOB/PST/PTN

Eujácio Simões

PL

PlIPSL

Félix Mendonça

PTB

PSDB/PTB

Geraldo Simões

PT

Jaime Fernandes

PFL

Jairo kJ.i

PFL

João Almeida

PSOB

PSOB/PTB

João Leão

PSOB

PSDB/PTB

Jorge Khoury

PFL

José Ca~os Aleluia

PFL

José Lourenço

PFL

Jutahy Junior

PSDB

Paulo Magalhães

PFL

Pedro lrujo

PMDB

PMOB/PSTipTN

Saulo Pedrosa

PSDB

PSDB/PTB

Ursicino Queiroz

PFL

Waldir Pires

PT

Walter Pinheiro

PT

Pllsentes de Bahia :19

PSOB/PTB
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Partido

Bloco

AntOnio do Valle

PMOB

PMOBIPST/PTN

Aracely de Paula
Custódio Mattos

PFL
PSOB

PSOBlPTB

Oanilo de Castro

PSOB

PSOBIPT8

Elíseu Resende

PFL

Fernando Oiniz

PMOB

PMOBIPSTIPTN

GJycon Terra Pinto

PMOB

PM08lPSTIPTN

Hélio Costa

PMOB

PM08lPSTIPTN

Herculano Anghinetti

PPB

Jaime Martins

PFL

João Fassarella

PT

Lael Varella

PFL

Lincoln PorteJa
Márcio Reinaldo Moreira

PSL

Mário Assad Júnior
Mário de Oliveira

PFL
PMOB

PMOBIPST/PTN

Narcio Rodrigues

PSOB

PS08lPTB

Odelmo Leão

PPB

Olimpio Pires
Philemon Rodrigues

POT
PL

PLlPSL

Rafael Guerra

PSOB

PSOBIPTB

Roberto Brant

PFL

Romel Anizio

PPB

Saulo Coelho

PSOB

PS08lPTB

Sérgio Miranda

PCdoB

PSBlPCDOB

Virgl/io Guimarães

PT

Walfrido Mares Guia

PTB

PSOBIPTB

zaire Rezende

PMDB

PMOBlPST/PTN

Zezé Perrella

PFL

MINAS GERAIS

PUPSL

PPB

Presentes de Minas Gerais : 29
ESpfRITO SANTO

Feu Rosa

PSOB

João Coser

PT

José Carlos Elias

PT8

Marcus Vicente

PSOB

Presentes de Espirito Santo : 4

PSOBIPTB
PSDBIPTB
PSOBIPTB
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Partido

Bloco

Aldir Cabral

PSOB

PSDB/PTB

Almerlnda de Carvalho

PFL

Arolde de Oliveira

PFL

EberSilva

POT

Fernando Gabeira

PV

Fernando Gonçalves

PTB

PSDS/PTB

lédioRosa

PMDB

PMDB/PST/PTN

Jandira Feghali

pedoS

PSB/PCDOB

João Sampaio

POT

Luiz Sérgio

PT

Marcio Fortes

PSDB

PSOB/PTB

Roberto Jefferson

PTB

PSOB/PTB

Simâo Sessim

PPB

Vivaldo Barbosa

POT

RIO DE JANEIRO

Presentes de Rio deJaneiro :14
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PartIdo

Bloco

Alberto Goldman

PSOB

PSOBlPTB

Aldo Rebelo

PSBlPCOOB

Antonio Kandlr

PCdoB
PT
PSDB
PSDB
PSDS

Antonio PaIocci

PT

Arnaldo Madeira

PSOS

PSOBlPTB

Bispo Wanderval
Celso Giglio

PL
PTB

PUPSL
PSOBlPTB

Chico 8ardelll
Clovis Volpi

PFL
PSOS

PSOBlPTB

Coraucl Sobrinho
Delfim Netto

PFL
PPB

Or. Evlláslo
Or. Hélio

PSB

PSB/PCOOB

Dullio Pisaneschl

POT
PTB

PSDBlPTB

Eduardo Jorge

PT

Fernando ZUppo

POT

SÁOPAULO

Aloizio Mercadante
André Benassl
Antonio Carlos Pannunzio

PSDBlPTB
PSDBlPTB
PSOBlPTB

Iara Bernardi

PT

Jorge Tadeu Mudalen
José (ndio

PMOB

PMOBlPSTIPTN

PMOB

PMOBJPSTIPTN

José Roberto Batochio
Julio 8emeghlnl

POT
PSDB

PSDBJPTB

Luiz Antonio Fleury

PTB

PSOBlPTB

Luiza Erundina

PSB

PSBlPCDOB

Maluly Netto

PFL

Marcos Cin;tra

PL
PFL

PUPSL

PMOB
PMOB

PMOBJPSTIPTN
PMOBIPSTIPTN

Medeil'Ol
Michel Temer
Milton Monti
Moreira Ferreira

PFL

Nelo RodoIfo
Nelson Marquezelli

PMOB

Paula Kobayashi

PSDB

PMOBJPSTIPTN
PSDBJPTB
PSOBIPTS

Paulo Uma

PMDB

PMOBJPSTIPTN

Professor Luizinho

PT

Ricardo Izar

PMOB

Rubens Furlan
Salvador Zimbaldi

PPS

PTB

PSDB

PMDBlPST/PTN
PSOBIPTB
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Partido

Bloco

Sampaio Dória

PSDB

PSDB/PTB

Silvio Torres

PSDB

PSDB/PTB

Xico Graziano

PSDB

PSDB/PTB

44721

SAOPAULO

Presentes de São Paulo : 43
MATO GROSSO
Celcita Pinheiro

PFL

José Magalhães

PMDB

PMDB/PST/PTN

Osvaldo Sobrinho

PTB

PSDB/PTB

Alberto Fraga

PMDB

PMDB/PST/PTN

Jorge Pinheiro

PMDB

PMDB/PST/PTN

Maria Abadia
Paulo Octávio

PSOB
PFL

PSOB/PTB

Aldo Arantes

PCdoB

PSB/PCOOB

Barbosa Neto

PMDB

PMDB/PST/PTN

Euler Morais

PMDB

PMDB/PST/PTN

Geovan Freitas

PMDB

PMDB/PST/PTN

Jovair Arantes

PSOB

PSDB/PTB

Juquinha

PSOB

PSDB/PTB

Pedro Chaves

PMDB

PMDB/PST/PTN

Roberto Balestra

PPB

VilmarRocha

PFL

Presentes de Mato Grosso : 3
DISTRITO FEDERAL

Presentes de Distrito Federal : 4
GOIÁS

Presentes de Goiás : 9
MATO GROSSO DO SUL
João Grandão
Marçal Filho

PT
PMDB

PMD8/PST/PTN

Nelson Trad

PTB

PSOB/PTB

Waldemir Moka

PMOB

PMDB/PST/PTN

Presentes de Mato Grosso do Sul : 4
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Partido

Bloco

PARANÁ
Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Alex Canziani

PFL
PFL

Chico da Princesa

PSOB
PSDB

Dllceu Speratico

PPB

Dr. Rosinha

PT

FlávioAms

PSDB

PSOBlPTB

Gustaw Fruet

PMDB

PMDBlPST/PTN

lris Slmoes

PTB

PSDBlPTB

José Borba
José Carlos Martinez
Luciano Pizzatto

PMOB

PMOBlPST/PTN

PTB

PSDBJPTB

Mareio Matos

S.Part

Max Rosenmann

PSOB

PSOBlPTB

Moacir Micheletto

PMOB

PMOBIPST/PTN

Moacir Piovesan

POT

Odllio Balbinotti

PSOB

PSDBJPTB

Oliveira Filho

PSOB

PSDBlPTB

Osmar Serraglio

PMOB
PT

PMOBIPSTIPTN

Padre Roque

PFL

Rafael Greca

PFL

Renato Silva
Ricardo Barros

PSOB
PPB

Rubens Bueno

PPS

santos Filho

PFL
PFL

Werner Wanderer

PSOB/PTB
PSDBJPTB

PSOBIPTB

P. . .nf8s de P..aná : 26
SANTA CATARINA

AntOnio Carlos Konder Reis

PFL

Edinho Bez

PMOB
POT

Fernando Coruja

Pedro Bittencourt

PPB
PFL

Renato Vianna

PMDB

Serafim Venzon

POT

Vicente Caropreao

PSDB

Hugo Biehl

P........ d. Santa Catarina : 8

PMOBlPST/PTN

PMDBlPST/PTN
PSDBlPTB
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Bloco

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto

PT

Airton Dipp

POT

Augusto Nar~es

PPB

Oarcrsio P~rondi

PMOB

PMDBIPST/PTN

Edir Oliveira

PTB'"

PSDBIPTB

Enio Bacci

POT

Fernando Marroni

PT

Fettar Júnior

PPB

Júlio Redecker

PPB

Luis Carlos Heinze

PPB

Nelson Marchezan

PSOB

PSDB/PTB

Osvaldo Biolchi

PMOB

PMOB/PST/PTN

Paulo Paim

PT

Roberto Argenta

PHS

Telmo Kirst

PPB

Valdeci Oliveira

PT

Presentes de Rio Grallte do Sul: 16
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista de
presença registra o comparecimento de 266 Srs. Deputados.
O SR. CARLOS DUNGA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.
O SR. CARLOS DUNGA (Bloco/PMDB - PB.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, associo-me ao Deputado WiIson Braga em sua manifestação, quando registra,
com veemência e entusiasmo, o aniversário da cidade de Cajazeiras, no Estado da Paraíba, uma cidade
histórica, de cultura.
Menciono ainda, Sras. e Srs. Deputados, a realização de um grande evento que está acontecendo
nas cidades de Campina Grande e Alcantil, o Festival
de Inverno, que está favorecendo a economia.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -Item 1 da
pauta:
PROJETO DE LEI N2 3.126-A, DE 2000
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno jjnico, do Projeto de Lei n2 3.126, de 2000, que autoriza
o Poder Executivo a instituir a Fundação
Universidade Federal do Tocantins; tendo parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. (Relatora: Sra. Nilmar Ruiz). Pendente
de pareceres das Comissões: de Educação, Cultura e Desporto; e de Finanças e
Tributação.
Prazo: 13-8-00.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra, para oferecer parecer ao projeto, em substituição à Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
ao Sr. Deputado Paulo Mourão.
O SR. PAULO MOURÃO (Bloco/PSDB - TO.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"" e Srs. Deputados, o Projeto de Lei nll
3.126, de 2000, de autoria do Poder Executivo, institui
a Fundação Universidade Federal do Tocantins. O
projeto tramita em regime de urgência.
Este projeto de lei vem resolver um problema
que surgiu já na data da criação do Estado do Tocan-
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tins: fazer justiça e responder a um dos mais fortes
anseios de sua população.
O Tocantins é o único Estado da Federação que
não possui uma universidade federal. Este é um problema surgido quando da criação do Estado. A União não
concedeu à nova unidade federativa a universidade
federal que todas as demais possuem. Alguns estados,
como Minas Gerais, chegam a possuir doze instituições
de ensino su~rior~ da~ q~ais seis universidades, enquanto Tocantins nao dlspoe de nenhuma.
Este problema configura uma evidente injustiça
com o Estado do Tocantins que o Exmº Sr. Presidente
da República e o Exmº Sr. Ministro da Educação agora vêm resolver.
~ natural, portanto, que a existência de uma universidade federal no Estado represente um dos mais
fortes anseios de sua população. É verdade que, tentando responder aos interesses do seu povo, o Govemo do Estado do Tocantins criou uma universidade
~or ele mantida, a Universidade Estadual do Tocantlns - UNITINS.
Dt:l muitas formas inovadora, a Unitins irradia-se
por sete diferentes campi espalhados pelo território
do Estado, com sua mais importante presença na capital, Palmas.
Há entendimentos entre o Governo do Estado
do Tocantins e o Ministério da Educação no sentido
da doação do patrimônio da Unitins para a nova instituição, bem corno no da efetiva absorção do seu corpo discente. Desta forma, a Unitins, contando com importante patrimônio imobiliário, já apresentando uma
expressiva tradição de ensino e pesquisa, pode representar o embrião do qual se originará a Universidade Federal do Tocantins.
O projeto de lei é autorizativo, isto é, apenas autoriza o Poder Executivo a criar a instituição. Esta forma
contraria a boa técnica legislativa. Por todos esses motivos, nosso parecer é favorável ao projeto de lei em epígrafe, mas na forma do substitutivo, em anexo:
Substitutivo ao Projeto de Lei nº 3.126,
de 2000.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 Fica instituída a Fundação Universidade Federal do Tocantins, vinculada
ao Ministério da Educação, com sede na cidade de Palmas, Estado do Tocantins.
Art. 22 A Fundação Universidade Federal do Tocantins adquirirá personalidade jurídica a partir da inscrição de seu ato constitutivo
no registro civil das pessoas jurídicas, do qual
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será parte integrante seu estatuto aprovado
pela autoridade competente.
Art. 32 O patrimônio da Fundação será
constituído pelos bens e direitos que essa
entidade venha a adquirir, incluindo os bens
que lhe venham a ser doados pela União,
pelo Estado, pelos Municípios e por outras
entidades públicas e particulares.
Parágrafo único. A Fundação Universidade Federal do Tocantins só receberá em
doação bens livres e desembaraçados de
quaisquer ônus, inclusive dos decorrentes
de demandas judiciais.
Art. 42 Os recursos financeiros da fundação serão provenientes de:
I - dotação consignada anualmente no
orçamento da União;
11 - auxílios e subvenções que lhe venham a ser concedidos por quaisquer entidades públicas ou particulares;
111 - remuneração por serviços prestados a entidades públicas ou particulares;
IV - operações de crédito e juros bancários;
V - receitas eventuais.
Parágrafo único. A implantação da
Fundação Universidade Federal do Tocantins fica sujeita à existência de dotação específica no Orçamento da União e ao disposto na Lei nQ 9.962, de 22 de fevereiro de
2000.
Esse é o nosso relatório substitutivo, Sr. Presidente.
Antes de concluir, Sr. Presidente, Sr- e Srs. Deputados, agradeço ao Presidente desta Casa, Deputado
Michel Temer, que teve a capacidade de entender a
dimensão desse problema para nós tocantinenses.
Chegamos ao limite do prazo, por se tratar de projeto
em regime de urgência, justamente porque demandava discussões internas no MEC para podermos ter
este entendimento de a Unitins ser encampada pela
universidade federal.
Além disso, em nome do povo tocantinense, dei·
xo nossos agradecimentos ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso e ao Ministro Paulo Renato Souza,
que não mediram esforços no sentido de dar fim a
esse problema, buscando cada vez mais, em seu Governo, combater as injustiças sociais e os desequilíbrios regionais.
Agradeço ao Governador Siqueira Campos a
luta em prol do Tocantins e mais esse sonho realizado, à Senadora Thelma Siqueira Campos, Autora da
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emenda aprovada, à LDO, que dá sustentação à criação dessa universidade, bem como ao Senador Carlos Patrocínio, que aprovou a emenda ao PPA.
Agradeço ao relator do PPA, Deputado Renato
Vianna; ao Senador Eduardo Siqueira Campos, que
foi o grande articulador desse projeto; à Deputada NUmar Ruiz, Relatora na Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação; ao Deputado Gastão Vieira,
Relator na Comissão de Finanças e Tributação; ao
Deputado Pedro Wilson, Presidente da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto; à Deputada Marisa
Serrano, a quem cumprimento, e, em nome de S. Ex!!,
a todos os integrantes da Comissão de Educação.
Agradeço ainda a todos os parlamentares da
bancada federal e estadual do Tocantins; ao Secretário de Estado Prof. Lrvio Reis de Carvalho; ao Magnífico Reitor Prol. Edson Nazareth Alves, que aqui se encontra presente; às pessoas que fizeram a discussão
interna junto ao MEC; ao corpo de profissionais de
educação do Estado do Tocantins; à juventude tocantinense, que trouxe com sabedoria, com galhardia,
esta discussão em momento oportuno, histórico; ao
Secretário-Geral da Mesa, Dr. Mozart Vianna de Paiva, e aos Assessores Legislativos Prof. George Cerqueira Zarur e Dr. Ednilton Andrade. Nossos agradecimentos especiais ao Dr. Luciano Patrício, Secretário-Executivo do MEC; à Drª Emflia Maria Silveira Ribeiro, ao Deputado Aloizio Mercadante, ao meu grande líder, Deputado Aécio Neves, que me confiou esta
importante e honrosa missão de relatar o projeto que
cria a Universidade Federal do Tocantins. Agradeço,
por fim, a todos os parlamentares e líderes de partidos que apóiam este projeto.
Na verdade, esta Casa busca não mais do que
dar fim a uma injustiça, porque esta tem sido a luta do
Congresso Nacional e do Governo Fernando Hemique Cárdoso: combater as injustiças e os desequilíbrios regionais.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, entendemos que há um problema no substitutivo, que
poderá ser resolvido, com a compreensão do Relator.
No substitutivo incluiu-se a expressão "fica instituída", em vez de "fica autorizada", constante do projeto original. Por se tratar da criação de uma fundação, que deve ser instituída através de registro, tal expressão pode antecipar ação jurídica posterior. Por
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iSS?, co~sideramos que a redação correta é "fica autonzada . Quero saber se o Relator tem o mesmo entendimento.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputado
Professor Luizinho, peço a V. Exi que, enquanto ouvimos o p~óximo. parecerista, convers? com o Relator,
de maneira a ajustar esse vocabulário.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra, para oferecer parecer ao projeto, em substituição à Comissão de Finanças e Tributação, à S,a
Deputada Kátia Abreu.
A SRA. KÁTIA ABREU (PFL - TO. Para emitir
parecer. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
S.... e Srs. Deputados, trata-se do Projeto de Lei nll
3.126, de 2000, e do substitutivo da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto. Muito me honra poder
participar deste momento histórico para o nosso
Estado, contribuindo com a relataria de matéria tão
relevante encaminhada pelo Poder Executivo, compromisso público firmado e cumprido pelo Presidente
Fernando Henrique Cardoso.
Único Estado da Federação que não possui instituição federal pública, apesar dos seus 12 anos de
existência e dos 5 mil estudantes universitários da
única universidade pública de ensino, a Fundação
Unitins, o Tocantins, mais do que por direito, necessita da universidade federal, para levar adiante o projeto de dar a seus jovens a oportunidade de fazer um
curso superior sem a necessidade de deslocamento
aos grandes centros, quase sempre de difícil acesso.
A decisão potrtica acertada do Presidente Femando Henrique Cardoso, que assinou diante da população
daquele Estado o projeto hoje em votação nesta Casa
encheu de orgulho e esperança os tocantinenses, po;
representar o anseio da classe política, da comunidade,
enfim, de estudantes e professores.
Os parlamentares do Estado, como se vê hoje
aqui, estão engajados nessa luta liderada pelo Senador Eduardo Siqueira Campos e pelos Deputados Paulo Mourão, Darci Coelho, João Ribeiro e Antônio Jorge. Também gostaria de des~acar a luta árdua travada
pelo Governador Siqueira Campos para a criação da
Universidade Federal do Tocantins.
Por isso, Sr. Presidente, SI'"" e Srs. Deputados,
pedimos a aprovação desse importante projeto, que
vem consagrar a história de luta do Estado mais novo
da Federação. O nosso voto, na condição de Relatora
da Comissão de Finanças e Tributação, é, portanto,
pela adequação financeira e orçamentária do Projeto
de Lei nll 3.126, de 2000, e do substitutivo da Comissão de Educação, Cultura e Desporto.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O parecer é pela aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão. Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao Deputado Freire Júnior, que falará a favor
da matéria.
O SR. FREIRE JÚNIOR (BlocoIPMDB - TO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI'"" e Srs. Deputados, trata a matéria de dar autorização ao Poder Executivo para instituir a Fundação Universidade Federal do
Tocantins. Essa é, de longe, a iniciativa. do Poder Público
federal mais esperada pela população do nosso Estado.
Com 11 anos de criação, o Estado do Tocantins,
ao longo do tempo, mostrou sua potencialidade, tanto
no que diz respeito à produção agrícola e à pecuária,
quanto ao crescimento da sua população e ao seu desenvolvimento, em termos de geração de riquezas e
receitas. A falha maior, na opinião da juventude e dos
estudantes, é a ausência de uma instituição de ensino
sup~rior com caráter públic~ e fede~l. O Tc:can!ins_é
o um~o E~tado da Federaçao que ainda nao dlspoe
de umversldade federal.
, . ~~ pro!eto, .que autori~ o Poder ~ec~vo a
InstitUir, cnar e Imediatamente Implantar a Umversldade
Federal do Tocantins, já vem um pouco tarde, se analisarrnos os anseios da nossa sociedade, mas ainda há
tempo de preencher essa lacuna. Com certeza uma
nova geração de homens e mulheres formados nessa
universidade mandará o no~o Estado futu~nte.
Sr. ~resldente, devo registrar me~s cumpnm?ntos ao eminente Deputado Paulo Mourao, meu amigo
~essoal, de .que~ o Tocantins deve recon~ecer o mérito: a obstlnaç~o com que vem persegUindo a aprovaçao desse proJeto.
Fazem~s um apelo para que os deputa~o,s ~e
te>?0~ os partl~os e,de todos os estados vot?m sim à
cnaçao ~a Um~ersldade Federal do Tocantins.
Muito obngado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre
a Mesa o seguinte

:a

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
PROJETO DE LEI NII 3.126-A, DE 2000
Destaque do Bloco PSBIPCdoB
Requeiro, nos termos do § 211 do art. 161 do Regimento Interno, destaque para votação em separado
da expressão: e ao disposto na Lei nll 9.962, de 22 de
fevereiro de 2000, constante do Parágrafo único do
artigo 412 do Projeto.
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Sala das Sessões, 22 de agosto de 2000. - SérMiranda Líder do Bloco Parlamrentar
PSDB/PCdoB
.
Justificação
O presente destaque objetiva retirar do texto a
remissão à Lei nQ 9.962, de 22 de fevereiro de 2000,
que dispões sobre o regime de emprego público.
Entendemos que a contratação de professores para a
futura Universidade Federal do Tocantins deverá ser
feita sob a égide da Lei a 8.112190 e não no regime
celestista. Consideramos mais isonômica a aplicação
do Regime Juridico Único.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em votação o substitutivo oferecido pelo Relator designado
pela Mesa em substituição à Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, ressalvado o destaque:
O Congresso Nacional decreta:
Art.11!. Fica instituída a Fundação Universidade
Federal do Tocantins vinculada ao Ministério da Educação, com sede na cidade de Palmas, Estado do Tocantins.
Art. 22• A Fundação Universidade Federal do Tocantins adquirira personalidade jurídica a partir da
inscrição de seu ato constitutivo no registo civil das
pessoas jurídicas, do qual será parte integrante seu
estatuto aprovado peia autoridade competente.
Art. 32 • O patrimônio da Fundação será constituído pelos bens e direitos que essa entidade venha a
adquirir, incluindo os bens que Lhe venham a ser doados pela União, pelo Estado, pelos municípios e por
auras entidades públicas e particulares.
Parágrafo único. A Fundação Universidade Federal
do Tocantins só receberá em doação bens livres e desembaraçados de quaisquer ônus inclusive dos decccorrentes de demandas judiciais.
Art. 42 • Os recursos financeiros da Fundação serão provenientes de:
I - dotação consignada anualmente no orçamento da União;

910

o

11- auxílios e subvenções que lhe venham a ser
concedidos por quaisquer entidades públicas ou particulares;
111 - remuneração por serviços prestados a entidades públicas ou particulares;
IV - operações de crédito e juros bancários;
V - receitas eventuais
Parágrafo único. A implantação da Fundação
Universidade Federal do Tocantins fica sujeita à existência de dotação especifica no orçamento da União
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e ao disposto na Lei no 9.962, de 22 de fevereiro de
2000.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Uderes estão de acordo? (Pausa.)
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Prejudicada a pr('l)osição inicial (Projeto de Lei
n2 3.126/00), por unanimidade.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre
a mesa destaque de bancada do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB, no seguinte teor:
Requeiro nos termos do § 22 do art.
161 do Regimento Interno, destaque para
votação em separado da expressão "e ao
disposto na Lei n2 9.962, de 22 de fevereiro
de 2000", constante do parágrafo único do
art. 42 do projeto.
Assina o Deputado Sérgio Miranda - Líder do
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Concedo
a palavra ao Deputado Sérgio Miranda, para encaminhar a matéria.
O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB _ MG.
Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, aprovamos o projeto, reconhecemos o
pleito da bancada do Tocantins, que, de forma insistente, durante todos esses anos, exigiu a criação da
sua universidade federal pública.
Insurgimo-nos apenas contra o parágrafo único.
A Fundação Universidade do Tocantins será a única a
contratar servidores pela Lei n2 9.962, que institui o
regime de emprego público, ou seja, serão celetistas,
ao contrário dos servidores das demais universidades e fundações públicas do Brasil, contratados, p~la
Lei nl! 8.112/90, que instituiu o Regime Jurídico Unrco
do serviço público.
Por que essa discriminação contra o Tocantins?
Isso é inadmissível! Quando fazemos essa proposta
aos Líderes, queremos valorizar o pleito. Se a Fundação Universidade Federal do Tocantins vai ser ímplantada a partir desse projeto de lei, que o seja de forma
isonômica em relação a todas as outras universidades federais e a todas as outras fundações de ensino
público. Não admitimos essa discriminação contra o
Estado do Tocantins.
Sr. Presidente, por último, além de justificar o
destaque, gostaria de lembrar que votei a favor do
projeto e que defenderei o destaque, mas, de forma
clara, esse projeto de lei fere a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei transformou-se em um
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grande engodo nacional. Ela é tão draconiana em alO SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
guns aspectos, principalmente em relação ao aumenvota o PT?
to das despesas - obriga a criação de um novo imo SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP.
posto, o aumento de alíquota ou a ampliação de base
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota
de cálculo -, que as mais comezinhas iniciativas do
contra o texto, a favor do destaque. Vota "não".
próprio Poder Executivo ficarão prejudicadas.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
Ao se criar uma despesa pública, é preciso savota o Bloco Parlamentar PUPSL?
ber qual será o novo imposto que financiará essa
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
despesa pública. Quero apenas mostrar que a Lei
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado
de Responsabilidade Fiscal vendida como a salvaSérgio Miranda mais uma vez mostra que é um
ção das finanças públicas será aplicada de forma
grande Deputado, um homem que sabe o que está
seletiva. Defendo o projeto e sua aplicação, faço refazendo, encaminha bem, baseado na Constituição,
paro à forma de contratação, mas não poderia deio que há para ser apoiado. S. ExI abrilhanta esta
xar de fazer essa observação sobre a Lei de ResCasa com a sua atuação parlamentar. Nós votamos
ponsabilidade Fiscal.
com o Deputado Sérgio Miranda. Por isso, encamiMuito obrigado.
nhamos o voto "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em voO SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
tação a expressão destacada.
vota o PPS?
Vamos ouvir os Srs. Líderes.
O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Sem reO SR. SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente,
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS, atendenpeço a palavra pela ordem.
do às ponderações do Diretório Estadual do TocanO SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
tins, na pessoa do companheiro ex-Deputado EstaV. Ex l a palavra.
dual Raul Filho, apresenta o seu voto "não", acompanhando
a exposição do Deputado que acabou de
O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB nos
anteceder.
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, recomendamos o voto "não" ao texto.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PDT?
O SR. PAULO MOURÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra como Relator da matéria.
O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, entendemos
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
que se faz uma discriminação contra a Universidade
V. Ex" a palavra.
Federal do Tocantins. Sabemos da importância do
O SR. PAULO MOURÃO (Bloco/PSDB - TO.
projeto e votamos favoravelmente a ele. No entanto,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria
é preciso aprovar o destaque proposto pelo Deputaapenas de dizer ao eminente Deputado Sérgio Mido Sérgio Miranda, votando "não" ao texto. É imporranda, com todo o respeito, que os vetos referentes
tante que esta Casa reflita sobre o argumento que
à Lei nº 9.962 ainda estão tramitando no Congresso
S.Exa. apresentou em relação à Lei de ResponsabiNacional. Portanto, dependem logicamente de aprolidade Fiscal, porque ela está sendo aplicada de forvação. A reforma administrativa dá esse condicionama seletiva, e isso vai acontecer muitas e muitas vemento a todas as universidades federais a serem
zes neste País.
encampadas nessa lei.
O Governo precisa reavaliar a Lei de ResponA Fundação Universidade Federal do Tocansabilidade Fiscal, que é draconiana. Vai haver benetins está fazendo menção a essa lei por ser inovafícios, mas em muitos casos o investimento na saúdora, justamente por estar dentro dos princíp,ios que
de e na educação será prejudicado, porque vai ser
também defendemos de eficiência, competitividade
aplicado quando não se pagarem os juros das dívie praticamente da eficiência perseguida pelo Minisdas externa e interna.
tério da Educação na administração do Ministro PaNesse caso específico, o PDT encaminha o
ulo Renato.
voto
"não"
ao texto.
Então, não concordamos com os fundamentos
levantados pelo eminente Deputado Sérgio Miranda
e mantemos o texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
voto o PPB?
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O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para manter o relatório o PPB vot~ "sim".
,
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN?
O SR. FREIRE JÚNIOR (Bloco/PMDB _ TO.
Sem revisão do orador.) - Sr. PrQsidente, o PMDB,
não obstante reconhecendo a importância e a pertinência da observação feita pelo nobre e eminente
Deputado Sérgio Miranda, acompanha o Sr. Relator,
votando "sim", a favor texto. Segundo informações
prestadas pelo Sr. Relator, há uma orientação do
Ministério da Educação no sentido de adequar todas
as outras universidades ou fundações ao mesmo regime, bem como todos os funcionários e professores dessas entidades.
.
O PMDB vota "sim", acompanhando o Sr. Relator.

que isso. Acredito que esse seja o grande mérito
hoje.
"
Gostana de louvar nesta hora os OitO Deputados
que representam Tocantins, pelo trabalho sério e
correto, o Presidente da República, que enviou o
projeto, o ~overnad~r Siqueira Campos, enfim, o
povo tocantlnense.
Tocantins é hoje o estado que mais cresce e
honra este País, sem sombra de dúvida. É o estado
do social liberalismo, da iniciativa privada com justiça social. Por esse motivo, gostaria de louvar toda a
sua bancada e mencionar meu sentimento. O Presidente Fernando Henrique, mais uma vez, faz justiça
a esse Estado da Federação, comportando-se como
estadista que é.
.
.
Acho que o projeto está perfeito, de acordo
com a legislação vigente. Por esse motivo, o PFL
vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PSDB/PTB?

Como vota o PFL?
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal vota a favor. Entretanto, gostaria
de fazer algumas considerações a respeito da intervenção do ilustre Deputado Sérgio Miranda, pelo
qual todos temos o máximo respeito.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Parlamentares, essa matéria certamente mobilizou todas as forças políticas do Estado do Tocantins e, particularmente, as do meu partido, na pessoa da grande figura de Parlamentar, de homem público que é o Deputado Paulo Mourão.

Em primeiro lugar, não existe nenhuma discriminação contra o Estado do Tocantins. Discriminação havia antes, pois era o único estado da Federação que não tinha uma universidade federal. Tinha
uma universidade estadual e três escolas particulares.

Apressei-me em vir ao plenário neste instante
para, em nome do PSDB, encaminhar favoravelmente ao texto do ilustre Relator e dizer que o ato
que vamos hoje realizar terá conseqüência histórica
para a consolidação definitiva daquele Estado. Se
faltava alguma coisa para que o Tocantins realmente se transformasse num estado com todas as perspectivas de crescimento - que, aliás, já apresenta
hoje -, era exatamente a aprovação desse projeto
que cria a sua universidade federal.

Em segundo lugar, o que se está definindo
para a Universidade Federal do Tocantins é o modelo adotado em uma lei que estabelece que o pesso_ai contratado na administração direta, autárquica e
fundacional será regido pela Consolidação das Leis
do Trabalho somente naquilo que a lei não dispuser.
Então, as carreiras típicas de estado vão ser
dispostas em uma lei própria. O restante não pode
mais ser cargo federal, não pode mais ser cargo
autárquico. Tem que ser pela CLT mesmo, porque
já existe uma lei. Se fizermos ao contrário, estaremos cometendo uma ilegalidade, porque já há
uma lei que define. As outras universidades que
foram criadas vão ter que se adaptar à nova lei.
Daqui para a frente, vai ser preciso contratar pela
Consolidação das Leis do Trabalho, nada mais do

Foram inúmeros os contatos do Deputado Paulo Mourão com o Ministério da Educação, com o
Presidente da República e com Parlamentares de
outros partidos, o que possibilitou estarmos neste
instante em condições de dar ao povo daquele estado o retorno, que, tenho certeza, com o tempo, não
será apenas para Tocantins, mas também para todo
o País.
Cumprimento, portanto, o Deputado Paulo
,MQlJrão e a bancada '10 TQcaJltil}§Õ pelo traf!aJho, independentemente dos partidos aos quais os Parlamentares sejam filiados.
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Esta é certamente mais uma grande contribuição da Câmara dos Deputados para o desenvolvimento desse Estado, que nasceu aqui - orgulho-me
~u~o de t r co~tribuí?o. para sua emancipação no
IníCIO da minha Vida publica.
Sr. Presidente, votaremos "sim" ao texto e
cumprimentamos, mais uma vez, o Deputado Paulo
Mourão pelo trabalho feito.
O SR. ARNALDO MADEIRA (Bloco/PSDB SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, já foram extemados vários argumentos a favor da manutenção do texto apresentado pelo Governo Federal,
mas farei um acréscimo.
Estão usando a Lei de Responsabilidade Fiscal como se fosse um impeditivo para qualquer
tipo de despesa nova, e não é isso. O PPA está na
Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Responsabilidade Fiscal exige que se indique de onde
virá a receita para que o projeto possa ser implementado.

vil das pessoas jurídicas, do qual será parte integrante seu estatuto aprovado pela autoridade
competente.
Art. 32 O patrimônio da Fundação será constituído pelos bens e direitos que essa entidade venha
a adquirir, incluindo os bens que lhe venham a ser
doados pela União, pelo Estado, pelos municípios e
por outras entidades públicas e particulares Parágrafo único. A Fundação Universidade Federal do
Tocantins só receberá. em doação ?ens ~ivres e desembaraçados de quals~u~r.ô~us, inclUSive dos decorrentes de demandas Judiciais.
Art. 4l! Os recursos financeiros da Fundação
serão provenientes de:
I - dotação consignada anualmente no orçamento da União;
,.
_
11 - a~xlllos e su~vençoes ~ue lhe ~e~ham a
ser ?Oncedldos por quaisquer entidades publicas ou
particulares;

Essa proposição atende às necessidades do
Estado do Tocantins, à reforma administrativa aprovada pelo Congresso Nacional e, finalmente, ao
PPA, à LDO e à Lei de Responsabilidade Fiscal.
Portanto, a Liderança do Governo encaminha
o voto "sim", para a manutenção do texto.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em votação o destaque.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se
acham. (Pausa.)

.
111 - ,re?tuneração
se~iços prestados a entldades publicas ou particulares,
IV - operações de crédito e juros bancários;
V - receitas eventuais.

7

Mantida A Expressão.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
Redação Final:
REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LEI N!l3.126-B, DE 2000

Autoriza o Poder Executivo a instl·
tulr a Fundação Universidade Federal do
Tocantins.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1li Fica instituída a Fundação Universidade
Federal do Tocantins, vinculada ao Ministério da
Educação, com sede na cidade de Palmas, Estado
do Tocantins.
Art. 2º A Fundação Universidade Federal do
Tocantins adquirirá personalidade jurídica a partir
da inscrição do seu ato constitutivo no registro ci-

por

Parágrafo único. A implantação da Fundação
Universidade Federal do Tocantins fica sujeita à
existência de dotação especifica no orçamento da
União e ao disposto na Lei nll 9.962, de 22 de fevereiro de 2000.
Art. 5 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Sessões, 22 de agosto de 2000. Relator, Deputado Paulo Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se
acham. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai ao Senado Federal. (Palmas.)
O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. Ex' a palavra.
O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registramos nosso apoio ao Tribunal de Contas da
União, instituição centenária que nunca teve um
membro seu envolvido em qualquer denúncia ou em
dificuldades em sua atividade.
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O TCU tem vários colegas nossos preparados,
com sensibilidade e qualificação técnica.
Com o controle externo, o Tribunal de Contas
da União poderá até melhorar seu desempenho.
t
r
. t't' ~
Deve moS P eservar uma InS I U1çao que em
prestado bons serviços à Nação brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela or~em.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ExB a palavra.
O SR. FERNANDO FERRO (PT _ PE. Pela ordemo Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, desejo convidar os membros desta Casa para um seminário sobre fontes de
energia renováveis que se realizará amanhã, a partir
de 9h, no Espaço Cultural da Câmara dos Deputados.
Trata-se de uma iniciativa da Comissão de Minas e Energia e do Ministério da Ciência e Tecnologia e terá a presença de representantes de empresas da importante área de desenvolvimento de fontes energéticas renováveis.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Item 2:
PROJETO DE LEI N2 3.169, DE 2000
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n 2 3.169, de 2000, que altera a
Consolidação das Leis do Trabalho,
2
2
aprovada pelo Decreto-Lei n 5.452, de 1
de maio de 1943, para estabelecer os
procedimentos, no âmbito da Justiça do
Trabalho, de execução das contribuições
devidas à Previdência Social. Pendente
de pareceres das Comissões: de Seguridade Social e Família; de Trabalho, de
Administração e Serviço Público; e de
Constituição e Justiça e de Redação.
Prazo: 20-8-00.
O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex· a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Presidente da República, com o seu jeito especial de fazer espetácu-
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los, anunciou ontem um novo pacote. Não se trata
de um pacote econômico, nem de medidas para
acabar com a fome, mas de um código de ética para
os seus amigos. Isto é, um conjunto de regras para
serem observadas por aqueles que trabalham ao
se lado
u
.
É bom que FHC faça esse código. Tomara
que ele coloque o aviso "proibido roubar", em letras grandes, na porta dos gabinetes de cada um
dos seus auxiliares. Infelizmente, durante os quase seis anos de governo, essa turma que lhe
acompanha, de perto ou a distância, anda metida
em negócios, digamos, não muito decentes. Como
o presidente teve que abafar tudo que é tentativa
de inquérito sobre seus amigos, podemos até dizer que ele são assim: meio honestos. Todo mundo sabe que meio honesto não existe. É ficção.
Mas, como são amigos do peito de FHC, é melhor
que se espalhe que são meio honestos, porque
estão aparentemente envolvidos em bandidagem,
em corrupção.
Na verdade, ele demorou para criar esse código de ética para os seus auxiliares. Teve que
amargar desde o caso da pasta rosa até este
agora de Eduardo Jorge. Curiosamente seus auxiliares e amigos sempre foram citados em negociozinhos escusos, para dizer o menos. Não podemos dizer mais que isso, porque, como frisamos antes, para salvar a pátria e o emprego,
FHC cuidou de esconder o porco no quarto para
quem ninguém visse o suíno e a sua sujeira. O
problema é que a sujeira continua escorrendo por
baixo da porta.
É verdade que está atrasado. Todo mundo conhece aquela história do sujeito que bota o cadeado
na porta só depois que é roubado. Este Código de
conduta da alta administração federal, que FHC inventou, é o cadeado na porta. O problema é que o
dinheiro roubado é nosso, não é dele. E muito dinheiro.
Sr. Presidente, Sras. e Sr-s. Deputados, em
vez de criar regras - como se fosse um Ali Babá
querendo estabelecer normas para os seus amigos
-, o presidente poderia simplesmente permitir CPI,
ou facilitar os inquéritos do Ministério Público. Com
essa medida, ele quer dizer, mais uma vez, que devemos esquecer o passado. O código, a ética, isso
fica valendo daqui para a frente.
O .caso Eduardo Jorge, que fez FHC inventar
essas normas, é emblemático dos muitos outros que
o Governo tentou esconder debaixo da cama. Aqui,
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acionou seus aliados na Câmara e no Senado para
abafar a proposta de CPI. Inventaram até uma sub~o~issão de não-investigaçã~. ,O Banco Central, dingldo pelo espec~lador A~mmlo Fr.a~a" ~ez
~ua
parte ~sconden?o rnformaçoes ao Mlnrsteno publico.
Ou seJ.a, ~ p~esldente fez de !udo para salvar a pele
do amigo mtlmo e assessor direto Eduardo Jorge.

oferecer carona em seu fusquinha. O amigo de FHC
fica proibido de andar em veículos particulares.
Como se pode notar, o código de ética para os
amigos de FHC é uma piada. Nós que fazemos oposição não rimos por quatro motivos: primeiro, porque
ele está atrasadíssimo; segundo, porque ele não impede a corrupção; terceiro, porque a sociedade não

Não sabemos por que FHC agora quer mudar
as regras de conduta dos seus auxiliares. Quer dizer
que agora eles devem agir com ética? Ah, bom.
Antes não precisava. Imagino que na entrada de
cada gabinete ele mandará afixar placa com a seguinte mensagem: "Pr~ibido roubar". Ah, bom..
_ É claro que os mUI!os escândalos do passado .flcara~ guardados debaixo da cama ou no armá~lo.
Inclul~do aqueles em que seu nome, estava na. agulha. Ficaremos sem saber de sua Interferência na
compra de deputados para mudar a Constituição, garantindo sua reeleição; de sua participação direta na
venda da Telebrás; dos seus negócios junto com o
amigo Sérgio Motta nas Ilhas Cayman - só para citar
alguns. Todas as vezes em que isso aconteceu, o Governo culpou os denunciantes, as escutas e os sofás.
Nada se investigou. Por isso nos perguntamos se
esse código é também para ele.

anistiou os criminosos que ele quer esconder; quarto, não precisamos mais de código de ética, precisamos de ética, e as normas existentes já resolvem o
problema. É só deixar que elas sejam cumpridas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto, em
substituição à Comissão de Seguridade Social e Família, ao Sr. Deputado Cleuber Carneiro.

?

Ainda bem que a partir de agora não teremos
mais escândalos. Antes a média era de um por mês,
depois caiu para um por semana. Nós que fazemos
oposição já nem conseguíamos acompanhar todos
eles.
Com esse código, o Governo vem dizer à sociedade que não haverá mais bandidos trabalhando
ao lado do presidente. Pelo menos os bandidos
mais escancarados. As regras, acredita FHC e seu
pessoal de marketlng, são rigorosas. Por exemplo,
nenhum auxiliar seu pode receber presente que
custe mais que 100 reais. Claro, é muito importante
isso. Se alguém quiser presentear um funcionário
amigo de FHC, não leve uísque importado. Leve nacional. E com a nota fiscal, para ser juntada aos autos do processo. Se alguém pretende subornar um
funcionário de alto escalão, vai ter que dar lAma rdpadura ou um pacote de bolachas. É claro que ficam liberados aqueles presentes especiais em conta no exterior...
O código, diz FHC, também é severo com relação a opinião. Gente de alto escalão não vai p~der
divergir em público. Se um disser que é Flamengo e
outro que é Fluminense, os dois vão para a rua.
Também o interessado em subornar não poderá

O ~~. CLEUBER CA~~EIRO (PFL - MG.
Para, emitir parecer. Sem revlsao do orador.) - Sr.
PreSidente, Sras. e Srs. Deputados, apraz-me sobremaneira, em nome da Comissão de Seguridade
Socia~ e;amília, fazer o relatório e o voto ao ~roje!o
de Lei n 3.169, de 2000, que altera a Consolldaçao
das Leis do Trabalh,o, aprovada pelo Decreto Lei n2
5.452, de 1º de maio de 1943, para estabelecer os
procedimentos, no âmbito da Justiça do Trabalho,
de execução das contribuições devidas à Previdência Social.
Relatório.
O Projeto de Lei nl! 3.169, de 2000, de autoria
do Poder Executivo, tem por objetivo regulamentar a
execução, no âmbito da Justiça do Trabalho, das
contribuições sociais devidas à Previdência Social
em decorrência de sentenças proferidas, conforme
disposição da Emenda Constitucional nl! 20, de 15
de dezembro de 1998.
Para tanto, propõe alterações à Consolidação
das Leis do Trabalho, nos dispositivos que disciplinam a atuação da Justiça do Trabalho para a solução de conflitos entre empregado e empregador.
Na exposição de motivos que acompanha o
projeto, ressalta-se a importânCia dos re':!olhimentos
decorrentes das reclamações trabalhistas que, segundo dados numéricos apresentados, representam
significativa parcela da arrecadaçãd previdenciária.
Voto do Relator.

a Projeto de Lei nl! 3.169, de 2000, originário
do Poder Executivo, vem dar andamento a importante avanço obtido, por força da Emenda Constitucional n2 20, de 15 de dezembro de 1998, no campo

Agosto de 2000

DIÁRIO DA CAMARADOS DEPUTADOS

da cobrança e recolhimento das contribuições para
a Previdência Social.
'
De fato, trouxe grande inovação a Emenda nº
20, ao pontificar no § 312 do art. 114 da Constituição
Federal a atribuição da Justiça do Trabalho para
executar, de oHcio, as contribuições sociais decorrentes das sentenças que proferir.
Tal como vem sendo praticado, as contribuições previdenciárias apuradas em razão dos litígios
e acordos trabalhistas ficam à mercê do compromisso ou interesse da empresa para o cumprimento de
suas obrigações previdenciárias, aqui incluídas as
contribuições já descontadas dos empregados, cujo
recolhimento é de resp.onsabilidade do empre~ador.
Por e~se procedimento, embora a Ju~tlça do
Trabalho seja o foro competente para o deslinde da
causa, em caráter global, não se pode prescindir da
impe!r~ção de ação judicial distinta para a cobrança
do de,Mo, o que se reflete, de m,?do e~rem~~?nte
negativo, no ~olume d~ arrecadaçao preVI?enClana, a
cargo do Instituto NaCional do Seguro Social-INSS.
. ta d'ISSO, a regu Iamentaçao proposta no
Em VIS
projeto de lei em tela visa a dar operacionalidade à
determinação constitucional, inserindo no texto da
Consolidação das Leis do Trabalho, no título que cuida da Justiça do Trabalho, as medidas indispensáveis
à ~x.ecução, d~ i!"e~iato, ~as quantias apura~as a
credito da Prevldencla Social, quando da soluça0 de
conflitos trabalhistas.
Como à Comissão de Seguridade Social e Família compete estritamente o julgamento do mérito
que se traduz para a Previdência Social, entendemos
não nos caber a análise pormenorizada das alterações que se fazem necessárias à Consolidação das
Leis do Trabalho, matéria da comissão temática competente.
Em vista do exposto, acatamos a importante
iniciativa do Poder Executivo, no sentido de imprimir
efetividade ao mandamento constitucional que busca, pelo concurso da Justiça do Trabalho, agilizar a
cobrança de valores devidos à Previdência Social, e
votamos pela aprovação do Projeto de Lei n2 3.169,
, de 2000, na forma do substitutivo em anexo.
H

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N2 3.169/00 DO PODER EXECUTIVO
Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2
5.452, de 12 de maio de 1943, para estabelecer os procedimentos, no âmbito da
Justiça do Trabalho, de execução das
contribuições devidas á Previdência Social.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 112 de maio
de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art.831
.
Parágrafo único. No caso de conciliação, o termo que for lavrado valerá como decido irrecorrível,
salvo para a Previdência Social quanto às contribuições que lhe forem devidas."
"Art. 832
.
§ 3º As decisões cognitivas ou homologatórias
deverão sempre indicar a natureza jurídica das parcelas constantes da condenação ou do acordo homologado, inclusive o limite de responsabilidade de
cada parte pelo recolhimento da contribuição previdenciária, se for o caso.
§ 411 O INSS será intimado, por via postal, das
decisões homologatórias de acordos que contenham parcela indenizatória, sendo-lhe facultado int
I t' á
t'b '
Ih f
erpor recurso
. . . re a IVO s con n U1çoes que e c·
rem d"evldas. (NR)
Art. 876
..
Parágrafo único. Serão executados ex ofício
os créditos previdenciários devidos em decorrência
de decisão proferida pelo Juízes e Tribunais do Trabalho resultantes de condenação ou homologação
de ac~rdo." (NR)
"
.
. Art. 878-A. Faculta-se ao dev~dor ,o pag~"2en!o
Im~lato da pa~e ,que entender deVida a Prev~den.cla
SOCial, sem preJulzo da cobrança de eventuais dlferenças encontradas na execução ex offício." (NR)
Art. 880. O juiz ou presidente do tribunal, requerida a execução, mandará expedir mandado de
citação ao executado, a fim de que cumpra a decisão ou o acordo no prazo, pelo modo e sob as cominações estabelecidas, ou, em se tratando de pagamento em dinheiro, incluídas as contribuições sociais devidas ao INSS, para que pague em quarenta e
oito horas, ou garanta a execução, sob pena de penhora.
............................................................................ (NR)
"Art. 884
..
H

§ 411 Julgar-se-ão na mesma sentença às embargos e as impugnações à liquidação apresentadas pelos credores trabalhista e previdenciário."(NR)
"Art. 889-A. Os recolhimentos das importâncias devidas, referentes às contribuições sociais, se-
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Q

rão efetuados nas agências locais da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil S.A., por intermédio de documento de arrecadação da Previdência Social, dele se fazendo constar o número do
processo.

§ 5 Elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho, o juiz procederá à intimação por via postal do Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS, por intermédio do órgão
competente, para manifestação, no prazo de dez

§ 1Q Sendo concedido parcelamento do débito

dias, sob pena de preclusão.
§ 611 A atualização do crédito devido à Previdência social obselVará os critérios estabelecidos na
legislação previdenciária." (NR)
Art. 3 Q Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

previdenciário perante o INSS, o devedor deverá
juntar aos autos documento comprobatório do referido ajuste, ficando suspensa a execução da respectiva contribuição previdenciária até final e integral
cumprimento do parcelamento.

§ 22 As varas do trabalho encaminharão ao órgão competente do INSS, mensalmente, cópias das
guias pertinentes aos recolhimentos efetivados nos
autos, salvo se outro prazo for estabelecido em regulamento. (NR)"
"Art. 897
.

§ 3 11 Na hipótese da alínea "a" deste artigo, o
agravo será julgado pelo próprio tribunal, presidido pela autoridade recorrida, salvo se se tratas
de decisão de Juiz do Trabalho de 1° instância ou
de Juiz de Direito, quando o julgamento competirá a urna das Turmas do Tribunal Regional a que
estiver subordinado o prolator da sentença, observado o disposto no art. 679, a quem este remeterá as peças necessárias para o exame da
matéria controvertida, em autos apartados, ou
nos próprios autos, se tiver sido determinada a
extração de carta de sentença.
82

§
Quando o agravo de petição versar apenas sobre as contribuições sociais, o juiz da execução determinará a extração de cópias das peças necessárias, que serão autuadas em apartado, conforme dispõe o § 311, parte final, na sua nova redação,
e remetidas à instância superior para apreciação,
após contraminuta." (NR)
2Sl

Art.
O art. 879 da Consolidação das Leis do
Trabalho passa a vigorar acrescido dos seguintes
parágrafos, remunerando-se o atual § 211 para § 411•
"Art. 879
..

§ 2° A liquidação abrangerá, também, o cálculo
das contribuições previdenciárias devidas.
§ 311 As partes deverão ser previamente intimaJas para a apr~sentação do cálculo de liquidação,
incluf 'e da contribuição previdenciária incidente.

Brasflia, - Deputado. Cleuber Carneiro, Relatoro

Justificação

o presente substitutivo tem por objetivo dar
maior celeridade ao processo trabalhista, além de
promover algumas alterações técnicas.
O parágrafo único do art. 831 da CLT, em sua
atual redação, estabelece que o tenho lavrado em
função. de conciliação valerá como decisão irrecorrfvel, o que impedida possfvel recurso da previdência
social quanto às contribuições que lhe forem devidas.

A necessidade de se franquear à Previdência
Social o direito de se irresignar se faz necessária na
medida em que esta, via de regra, não participa da
composição em juizo, não podendo, de outra forma,
contenha qualquer decisão a seu desfavor.
O projeto de lei propõe dar nova redação ao §
411 do art. 832 da CLT, determinando a intimação
pessoal do Ministério Público do Trabalho, O ideal é
que o próprio Instituto Nacional do Seguro Social INSS seja intimado via postal, dando maior celeridade ao processo e garantindo melhor defesa dos interesses da Previdência Social.
A redação dada ao art. 847-A da CLT, faculta ao devedor o depósito da parte que entender devida à Previdência, o que poderia causar
dúvida quanto ao destino desse depósito, podendo dar margem a interpretações de que tal
valor fosse revertido ao empregado, quando o
objetivo é o pagamento à Previdência Social,
motivo pelo qual entendeu-se substituir a palavra "depósito" pela palavra "pagamento" a fim de
deixar cristalina a certeza de que o valor será
destinado à Previdência.
A proposta que visa acrescer o § 811 do art. 897
do CLT, trata de oposição de agravo cuja peça é a
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minuta de agravo e a que opõe a contraminuta, motivo pela qual sugerimos seja esta palavra utilizada
em substituição ao termo "contra-razões" empregado no presente Projeto de Lei.
Visando dar maior celeridade ao processo trabalhista e adequando-se às normas contidas na
CLT entenqe-se que a citação do I~SS deva ser por
via postal e não pessoal, esse é o motivo pelo qual
sugeriu-se a alteração, no presente projeto, relativa
à ~edação do art. 879, § 5º da Consolidação das
Leis do Trabalho.
de agosto de 2000.
Sala das Sessões,

O art. 832 propõe que as decisões judiciais devem indicar a natureza jurídica das parcelas trabalhistas. Caberá a cobrança de contribuições das parcelas
salariais. Quanto às indenizatórias, o Ministério Público do Trabalho será chamado aos autos para se pronunciar ou até recorrer das decisões.
O art. 876 trata da autorização de execução, de
ofício, dos créditos previdenciários por parte da Justiça do Trabalho.
O art. 878-A permite que o devedor da dívida
trabalhista pague de imediato, sem esperar o término
da execução.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto, em
substituição à Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço, Público, ao Sr. Deputado Professor
Luizinho.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, trata-se do Projeto de Lei n2 3.169, de
2000, cuja discussão é em turno único. O projeto
tem como fundamento a Emenda Constitucional nº
20, de 1998, que alterou a estrutura da Previdência
Social pública no País.

O art. 880 iguala o tratamento entre créditos trabalhistas e previdenciários, no tocante ao prazo de
pagamento das dívidas, em processo judicial, em 48
horas, a partir do recebimento da citação.
Na mesma linha do artigo acima, o art. 884 equipara as màtérias trabalhistas e previdenciárias quanto ao momento de julgar embargos, impugnações e Iiquidações.
O art. 889-A define como órgãos recebedores

Com a emenda, incluiu-se no art. 114 da
Constituição o seguinte § 3º:
Art. 114.
§ 3º Compete ainda à Justiça do Trabalho executar, de ofício, as contribuições
sociais previstas no art. 195, I, a, e 11, e seus
acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir.
Com isso é atribuída à Justiça do Trabalho,
seja pelo Juiz do Trabalho, seja por Tribunais Regionais, a competência para cobrar as contribuições previdenciárias devidas por empregadores e
empregados em demandas judiciais trabalhistas.
Nesse aspecto específico o dispositivo introduzido pela Constituição preenche uma lacuna em torno
da competência da cobrança de contribuições previdenciárias sobre as verbas que circulam na Justiça do
Trabalho. A partir do acréscimo do § 32 do art. 114, a
obrigação passa a ser de ofício, isto é, o próprio Judiciário deverá cqbrar aquelas contribuições.
O Projeto .de Lei nº 3.169, de 2000, veio regular a matéria e o faz de forma correta, sendo alterados os dispositlvos e acrescentados outros na parte
da CLT que trata do processo de execução.
Comentamos a seguir a nova redação dos artigos.

das dívidas previdenciárias o Banco do Brasil e a
Caixa Econômica Federal. Prevê ainda que, em
caso de parcelamento do pagamento das dívidas,
este apenas será considerado plenamente quitado
quando da sua comprovação documental nos autos do processo. Para ampliar ainda mais o controle judicial e o cuidado sobre os valores arrecadados ao INSS, as Varas do Trabalho ficam obrigadas a prestar contas mensalmente dos recolhimentos.
Já o art. 897 trata de procedimentos em recursos cujo objeto envolve a cobrança de contribuições
previdenciárias, de modo a tornar a matéria previdenciária independente da trabalhista e vice-versa.
Por fim, o art. 879 cuida da liquidação das contribuiçães previdenciárias a ser procedida pelas partes ou
pelos órgãos da Justiça do Trabalho. A atualização das
parcelas previdenciárias terá tratamento específico e diferente do que é feito em relação às trabalhistas, sendo
feita pelos critérios utilizados pelos órgãos previdenciários; coloca-se em prática contando com a atuação das
Varas do Trabalho. A proposta permitirá o aumento da
receita previdenciária.
Enfim, Sr. Presidente, reiteramos nosso posicionamento favorável ao substitutivo ao Projeto de
Lei nº 3.169, de 2000.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O parecer é pela aprovação.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra, para oferecer parecer ao projeto, em substituição à Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, ao Deputado Osmar Serraglio.
O SR. OSMAR SERRAGLIO (Bloco/PMDB PRo Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Projeto de Lei
nQ 3.169, de 2000, é originário do Poder Executivo e
tem como objetivo disciplinar a inovação introduzida
pela Emenda Constitucional nQ 20, no sentido de viabilizar a ~ob~a~ça pela p.rópri~ Justi?S do Trabalho
das ~o~t~lbUlçoes ~ PrevldenCla Social decorrentes
de dlSSldlos trabalhistas.
Como nas diversas Juntas e nos diversos Tribuna~s ~êm-se introd~zido proce~ime~tos ~isformes, o
obJetiVO desse projeto é a umformlzaçao. E tomou
como base o que de certo modo vem sendo aplicado
pela Justiça do Trabalho em Minas Gerais. De forma
que trata nada mais do que do rito necessário para
dar viabilidade ao preconizado na Emenda Constitucional nQ 20.
Quanto a isso, desde logo antecipamos a nossa
concordância, assim como em relação às emendas
introduzidas pelo próprio Poder Executivo no sentido
de facilitar a tramitação processual dessa cobrança.
Fez com que a conciliação, o termo de acordo feito
seja irrecorrível apenas para as partes e não para a
Previdência Social, uma vez que esse órgão não participa do litígio - não estando presente, não haveria
como considerar a irrecorribilidade para ele.
A outra emenda diz respeito à ciência pessoal,
como se preconizava, do Ministério Público. Agora se
formula que seja feita por meio de guia postal.
Outra emenda reporta-se à possibilidade de o
contribuinte efetuar o pagamento em vez do depósito,
tal qual proposto no projeto inicial.
Outra emenda, na verdade, é de redação, porque, quando se trata de agravo de instrumento, a manifestação contrária não se titulariza, a sua denominação não é de contra-razões, mas, sim, de contraminuta. Trata-se apenas de correção de redação.
Finalmente, a mudança maior é a que exclui a
proposta inicial de presença do Ministério Público do
Trabalho. Todos sabemos que esse órgão não se manifesta nos litígios trabalhistas, a não ser quando se
trata de incapazes. Daí a inviabilidade dessas contribuições em primeira instância, o que exigiria, em todas as reclamações trabalhistas, a diligência especial
do juiz do trabalho, de sorte a convocar um representante do Ministério Público.
Em vez disso, está sendo conferida ao próprio
INSS essa competência. Como o substitutivo formu-
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lado pela Comissão de Seguridade Social e Famnia
acolheu todas essas emendas, manifestamo-nos pela
sua constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, na forma do substitutivo.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O parecer é pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
Passa-se à Votação da Matéria.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em votação o Substitutivo oferecido pelo Relator designado
pela Mesa em substituição à Comissão de Seguridade Social e Família:
O Congresso Nacional decreta:
Q '

_

•

Art. 1 A ConSOhda?a~ das LeiS ~o Trab~lho,
aprovada pelo ~ecreto-Lel n 5.452~ de 1- de m~lo ~e
1943,,,passa a vigorar com as segUIntes alteraçoes.
..
Art.831
Parágrafo único. No caso de conciliação, o termo
que for lavra~o vàl~rá co~o decisão irrecorrív~l, ~alvo
para a Prevldênc~a S~clal quanto às contribUIções
que lhe forem devidas.
"Art.832
.
§ 31! As decisões cognitivas ou homologatórias
, deverão sempre indicar a natureza jurídica das parcelas constantes da condenação ou do acordo homologado, inclusive o limite de responsabilidade de cada
parte pelo recolhimento da contribuição previdenciária, se for o caso.
§ 4P O INSS será intimado, por via postal, das decisões homologatórias de acordos que contenham parcela indeuizatória, sendo-lhe facultado interpor recurso
relativo às contribuições que lhe forem devidas." (NR)
"Art.876
..
Parágrafo único. Serão executados ex oftrcio os
créditos previdenciàrios devidos em decorrência de decisão proferida pelo Juizes e Tribunais do Trabalho, resultantas de condenação ou homologação de acordo."(NR)
"Art. 878-A. Faculta-se ao devedor o pagamento
imediato da parte que entender devida à Previdência
Social, sem prejuízo da cobrança de eventuais diferenças encontradas na execução ex offício."(NR)
"Art. 880. O juiz ou presidente do tribunal, requerida a execução, mandará expedir mandado de citação ao executado, a fim de que cumpra a decisão ou
o acordo no prazo, pelo modo e sob as cominações
estabelecidas, ou, em se tratando de pagamento em
dinheiro, incluídas as contribuições sociais devidas ao
11455, para que pague em quarenta e oito horas, ou
garanta a execução, sob pena de penhora." (NR)."
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"Art.884
....................................................................................

§ 4º Julgar-se-ão na mesma sentença os embargos e as impugnações à liquidação apresentadas
pelos credores trabalhista e previdenciário."(NR)
"Art. 889-A. Os recolhimentos das importâncias
devidas, referentes às contribuições sociais, serão
efetuados nas agências locais da Caixa Econômica
Federal ou do Banco do Brasil S. A, por intermédio de
documento de arrecadação da Previdência Social,
dele se fazendo constar o número do processo.

. § 1º Sendo concedido parcelamento do débito
previdenciário perante o INSS, o devedor deverá juntar aos autos documento comprobatório do referido
ajuste, fiáando suspensa a execução da respectiva
contribuição previdenciária até final e integralgrai
cumprimento do parcelamento.
§ 2º As varas do trabalho encaminharão ao órgão competente do 1NSS, mensalmente, cópias das
guias pertinentes aos recolhimentos efetivados nos
autos, salvo se outro prazo for estabelecido em regulamento." (NR)
Art.897
.

§ 3º Na hipótese da alínea "a" deste artigo, o
agravo será julgado pelà próprio tribunal, presidido
pela autoridade recorrida, salvo se se tratar de decisão de Juiz do Trabalho de P instância ou de Juiz de
Direito, quando o julgamento competirá a uma das
Turmas do Tribunal Regional a que estiver subordinado o prolator da sentença, observado o disposto no
art. 679, a quem este remeterá as peças necessárias
para o exame da matéria controvertida, em autos
apartados, ou nos próprios autos, se tiver sido determinada a extração de carta de sentença.

§ 8º Quando o agravo de petição versar apenas
sobre as contribuições sociais, o juiz da execução determinará a extração de cópias das peças necessárias, que serão autuadas em apartado, conforme dispõe o § 3º, parte final, na sua nova redação, e remetidas à instância superior para apreciação, após contraminuta". (NR)
Art. 2º O art. 879 da Consolidação das Leis do
Trabalho passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos, remunerando-se o atual § 2Q para § 4º.
"Art. 879
.
§ 211 A liquidação abrangerá, também, o cálculo
das contribuições previdenciárias devidas.
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§ 3º As partes deverão ser previamente intimadas para a apresentação do cálculo de liquidação, inclusive da contribuição previdenciária incidente.
§ 5º Elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho, o juiz procederá à intimação por via postal do Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS, por intermédio do órgão competente, para manifestação, no prazo de dez dias, sob
pena de preclusão.
§ 6º A atualização do crédito devido à Previdência social observará os critérios estabelecidos na legislação previdenciária." (NR)
Art.3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao Deputado Walter Pinheiro, para encaminhamento da votação.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, algo na leitura preocupou-me. Peço ao Líder
Arnaldo Madeira que reflita a respeito do seguinte: o
Governo pede urgência para a matéria, mas diz que
não há justificativas para ela.
Fico preocupado com isso, Deputado Arnaldo
Madeira. Na nossa opinião, há justificativa para a
urgência da matéria. Ela cobre uma importante lacuna, já dizíamos isso no mês de julho, quando do
encerramento dos trabalhos, a partir do grande embate que houve em relação às contribuições para a
Previdência.
O projeto corrige algo comum na Justiça do Trabalho, ou seja, que após os acordos firmados haja o
devido pagamento. Todas as vezes em que as partes
acertam, há uma terceira parte completamente desprezada: a Previdência Social. Portanto, nesse aspecto, o INSS é descartado. O Governo - até parabenizo
o Deputado Arnaldo Madeira - traz importante emenda, que nos foi apresentada, a qual introduz a oportunidade da comunicação ao INSS, a fim de que isso
não passe despercebido ou seja feito às escondidas.
A comunicação permitirá ao INSS o embargo ou a cobrança efetiva - esse é o objeto - reconstituindo-se,
dessa forma, as parcelas desviadas.
Contudo, gostaria de fazer outra importante
ponderação para os trabalhadores. Na maioria dos
casos, os acordos feitos na Justiça que excluem o pagamento à Previdência também excluem, por tabela,
a contagem de tempo dos trabalhadores. Com isso,
eles perdem a possibilidade de comprovação da contribuição à Previdência. Há, então, dupla lesão: uma
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a~s cofre~ públicos, na medida em que a previdência
nao é notifIcada desse acordo e conseqüentemente
perde receita; outra, a inviabilidade para a consagração de tempo de trabalho, o que tem demandado na
esfera da própria Justiça do Trabalho número sempre
crescente de reclamações com o objetivo de comprovar que os trabalhadores teriam desempenhado tais
tarefas. Nesse particular, os trabalhadores ganham a
possibilidade de comprovação da contribuição.
Este Plenário - ainda que com discordância da
nossa parte como partido - aprovou uma modificação
em relação à mudança. A partir de 15 de dezembro de
1998, os trabalhadores têm de apresentar à Previdência comprovação da sua contribuição e não necessariamente a comprovação do tempo de trabalho. Com
esse instrumento, ganha-se efetivamente a possibilidade de consagrar esse tipo de acordo.
Há outros aspectos, como o de permitir o pagamento imediato, a igualdade do tratamento entre os
créditos trabalhistas e os previdenciários. A Câmara
dos Deputados aprova um projeto que corrige injustiças, resgata uma das questões fundamentais que a
bancada do Partido dos Trabalhadores vem mostrando como essencial para o debate sobre previdência, ou seja, o rigor no pagamento das contribuições previdenciárias, para que a questão não fique
servindo de justificativa permanente do Governo
para o déficit na Previdência na hora de tratar a
questão dos beneHcios.
Por isso, a bancada do Partido dos Trabalhadores encaminha o voto pela aprovação da matéria,
com as referidas emendas agregadas a partir de hoje
ao projeto. O PT vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao Deputado Inocêncio Oliveira, para encaminhamento da votação.
O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, trata-se de
avanço para a Justiça do Trabalho e para a Previdência Social. As decisões trabalhista$ com r6~ão à
Previdência Social serão executac4ls também pela
Justiça obreira. Portanto, é muito bom para a Previdência Social.
Para dizer da importância desu medida, em um
só mês, trezentos e tantos milhÕM de re~ foram
para os cofres da Previdência S~. Por is$o é fundamentai para o fortalecimento da Pnwidêncl(lSocial
dIlt nosso País, tornando-a auto-8ldfjciente - aquilo
, qlite perseguimos -, oferecendo-Iha .condições de, no
futuro, ter equilrbrio atuarial.
Por isso, o PFL vota "sim".
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Lfderes?
O SR. RENATO VIANNA (Bloco/PMDB - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Projeto
de Lei nll 3.169, de 2000, altera a Consolidação das
Leis do Trabalho para estabelecer os procedimentos, no âmbito da Justiça do Trabalho, de execução
das contribuições previdenciárias devidas à Previdência Social.
Com o advento da Emenda Constitucional nll 20,
de 15 de dezembro de 1998, foi inserido o § 311 no art.
114 da Constituição Federal, pelo que cabe à Justiça
do Trabalho executar de ofício as contribuições sociais referentes às sentenças que proferir.
Assim sendo, surgiu a necessidade da presente
proposta de projeto de lei para regulamentar o mandamento constitucional mencionado e determinar o
modo pelo qual será feito o aludido recolhimento, que
incidirá somente sobre os valores com caráter salarial. Portanto, são apenas os critérios para cobrança.
Estabelece também que somente as agências locais
do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal estarão legalmente aptas a proceder a esse recolhimento. Trata ainda do procedimento recursal do agravo de
instrumento e do agravo de petição, que correrão, no
segundo caso, em autos apartados.
Sr. Presidente, o PMDB vota a favor. Haverá
mais rapidez na cobrança das contribuições previdenciárias, esta passando à competência da Justiça
do Trabalho.
O SR. FERNANDO CORUJA (POT Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o projeto em boa
hora disciplina o art. 114, § 311 , da Constituição, que
visa a fazer com que haja maior facilidade para a
Justiça do Trabalho na execução das contribuições
sociais.
As emendas propostas pelo Governo e pelo Relator também são boas. Elas permitem que a Previdência - já que não faz parte imediata na hora da conciliação, da homologação do acordo - recorra e a outra parte não, já que eata.é signatária do acordo.
Esse dispositivo fez com que a arrecadação das
contribuições pf'8\4idsnciárias e sociais aumentasse
bastante. O Governo não recolhia praticamente nada
dos acordos trabalhista" a partir de então, passou a
recolher.
É importante sempre lembrar que é um bom
projeto do Governo. Nãe pc)demos tirar recursos das
contribuições sociais desünados fundamentalmente à
Previdência. Os fundos sociais e a DRU, que passou

se.

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Agosto de 2000

por esta Casa, acabam fazendo com que a Previdência tenha déficit.
Queremos apoiar todas as medidas do Gover00-00 sentido de a Previdência arrecadar mais as
contribuições sociais, para que os aposentados brasileiros tenham melhor aposentadoria. Temos de lembrar a cada instante que não podemos - como fizemos no caso da DRU e em outras vezes - tirar recursos da Previdência. A Previdência não tem déficit.
Esse projeto é bom, dirige mais recursos para
as contribuições sociais, para a Previdência e para os
aposentados do País.
O SR. SILVIO TORRES (Bloco/PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Parlamentar PSDBIPTB encaminha favoravelmente à matéria, como as demais Lideranças, porque o projeto
melhora a arrecadação e agiliza a execução das sentenças trabalhistas. Portanto, vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em votação o substitutivo.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aqueles
que estiverem de acordo permaneçam como se
acham. (Pausa.)
Aprovado.
Está prejudicada a proposição inicial (Projeto de
Lei n2 3.169/00)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre
a mesa e vou submeter a votos a seguinte
REDAÇÃO FINAL

o

SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre
a mesa e vou submeter a votos a seguinte
REDAÇÃO FINAL:
REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LEI N2 3.169-A, DE 2000
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452,
de 12 de maio de 1943, para estabelecer os
procedimentos, no âmbito da Justiça do Trabalho, de execução das contribuições devidas à Previdência Social.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 A Consolidação das da pelo Decreto-Lei
2
n 5.452, de 10 vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 831 ;
..
Parágrafo único. No caso de conciliação, o termo que for lavrado valerá como
decisão irrecorrn.- vel, salvo para a Previ-
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dência Social quanto às contribuições que
lhe forem devidas. (NR)"
"Art. 832
.

§ 32 As decisões cognitivas ou homologatórias deverão sempre indicar a natureza juridica das parcelas constantes da condenação ou do acordo homologado, inclusive o limite de responsabilidade de cada parte pelo recolhimento da contribuição previdenciária, se for o caso.
§ 42 O INSS será intimado, por via
postal, das decisões homoloatórias de acordos me contenham
parcela indenizatória, sendo-lhe facultado interpor recurso relativo às contribuições que lhe forem devidas."
"Art. 876
.
Parágrafo único. Serão executados
ex offício os créditos previdenciários devidos em decorrência de decisão proferida
pelos Juízes e Tribunais do Trabalho, resultantes de condenação ou homologação
de acordo."
"Art. 878 A. Faculta-se ao devedor o
pagamento imediato da parte que entender
devida à Previdência Social, sem prejuízo
da cobrança de eventuais diferenças encontradas na execução ex o"ício."
"Art. 880. O juiz ou presidente do tribunal, requerida a execução, mandará expedir
mandada de citação ao executado, _a foi de
que cumpra a decisão ou o acordo no prazo, pelo modo e sob as cominações estabelecidas, ou, em se tratando de pagamento
em dinheiro, incluídas as contribuições sociais devidas ao INSS, para que pague em
quarenta e oito horas, ou garanta a execução, sob pena de penhora. (NR)
..
"Art. 884
§ 42 Julgar-se-ão na mesma sentença os embargos e as impugnações à liquidação apresentadas pelos credores trabalhista e previdenciário. (NR)"
"Art. BB9A. Os recolhimentos das importâncias devidas, referentes às contribl.ij:.ções sociais, serão efetuados nas agências
locais da Caixa Econômica Federal ou' do
Banco do Brasil S.A., por intermédio de documento de arrecadação da Previdência So-
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cial, dele se fazendo constar o número do
processo.
§ 1li Sendo concedido parcelainento
do débito previdenciário perante o 1H55, o
devedor deverá juntar aos autos documento
comprobatório do referido ajuste, ficando
suspensa a execução da respectiva contribuição previdenciária até final e integral
cumprimento do parcelamento.
§ 22 As varas do trabalho encaminharão ao órgão competente do INSS, mensalmente, cópias das guias pertinentes
aos recolhimentos efetivados nos autos,
salvo se outro prazo for estabelecido em
regulamento.
"Art. 897.
.......
§ 32 Na hipótese da alínea a deste artigo, o agravo será julgado pelo próprio tribunal, presidido pela autoridade recorrida,
salvo se se tratar de decisão de Juiz do
Trabalho de uma instância ou de Juiz de
Direito, quando o julgamento competirá a
uma das Turmas do Tribunal Regional a
que estiver subordinado o prolator da sentença, observado o disposto no art. 679, a
quem este remeterá as peças necessárias
para o exame da matéria controvertida, em
autos apartados, ou nos próprios autos, se
tiver sido determinada a extração de carta
de sentença. (NR)
§ 8!! Quando o agravo de petição versar apenas sobre as contribuições sociais, o
juiz da execução determinará a extração de
cópias das peças necessárias, que serão
autuadas em apartado, conforme dispõe o §
3% parte final, na sua nova redação, e remetidas à instância superior para apreciação, após contraminuta.
"Art. 2º O art. 879 da Consolidação das Leis do
trabalho passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
"Art. 879.........•......................................

§ 12 A liquidação abrangerá, também,
o cálculo das contribuições previdenciárias
devidas.
§ 12 B As partes deverão ser previamente intimadas para a apresentação do
cálculo de liquidação, inclusive da contribuição previdenciária incidente.
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§
..
§ 32 Elaborada a conta pela parte ou
pelos órgãos auxiliares da Justiça do trabalho, o juiz procederá à intimação por via
postal do Instituto Nacional do Seguro SociaI - INSS, por intermédio do órgão competente, para manifestação, no prazo de dez
dias, sob pena de preclusão.
§ 42 A atualização do crédito devido
àPrevidência Social observará os critérios
estabelecidos na legislação previdenciária."
Art. 311 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, 22 de agosto de 2000. - Relator Deputado Paulo Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aqueles
que estiverem de acordo permaneçam como se
acham. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar o requerimento de urgência do Projeto de Lei nll
2.406, de 1996, de seguinte teor:
REQUERIMENTO DE URGêNCIA
PROJETO DE LE NlI 2.406, DE 1996
Concessão do Vale-Transporte ao
Desempregado.
AUTOR: Affonso Camargo
Na forma do artigo 155, do Regimento Interno
requeremos 00 tratamento de urgência de que trata o
Capítulo VII, do mesmo Regimento, para o Projeto de
Lei nll 2.406, de 1996:
Inocêncio Oliveira - Líder do PFL, Mendes Ribeiro Filho Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PMDB/PST/PTN, Walter Pinheiro - Vice-Líder do PT,
Bispo Rodrigues Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PUPSL, Sérgio Miranda - Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB, Fernando Coruja - Vice-Líder do PDT,
Gerson Peres - Vice-Líder do PPB.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em votação o requerimento de urgência.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aqueles
que estiverem de acordo permaneçam como se
acham. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Ficam
adiados "de oficio" os demais itens da pauta (Projetos
de Lei n2s 2.974-C/00 e 3.365-B/97 e o Projeto de Decreto Legislativo nl! 24O-A/99).

Agosto de 2000

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Fica adiada também a votação dos dois requerimentos constantes da matéria sobre a Mesa; o primeiro requer urgência para apreciação do Projeto de Decreto Legislativo nQ 583/00, e o outro é da Comissão
Parlamentar de Inquérito que investiga a aplicação irregular de recursos do Finor, requerendo prorrogação
do prazo para conclusão dos trabalhos.
SR. PRESIDENTE (Michet Temer) - Apresentação de proposições.
Os Srs. Deputados que tenham proposições a
apresentar queiram fazê-lo.

a

APRESENTAM
SENHORES:

PROPOSiÇÕES

OS

PAULO PAIM
Projeto de lei que altera a redação do inciso 11 do
art. 202 da Lei n2 9.279, de 1996.
Projeto de lei que acrescenta parágrafo único ao
art. 34 e o art. 52-A ao Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei n2 8.069, de 1990.
Indicação ao Sr. Ministro da Saúde de vacinação, contra a gripe, de crianças.
ALEX CANZIANI
Projeto de lei que institui incentivos fiscais e financeiros às empresas que operem com reciclagem
de lixo e de embalagens e às empresas de incineração ou reciclagem de lixo.
GERALDO SIMÕES
Projeto de lei que obriga as indústrias de cigarro
e de derivados de tabaco a custear a recuperação
dos dependentes de fumo.
SÉRGIO NOVAIS
Requerimento de informações ao Sr. Ministro de
Minas e Energia sobre a implantação do horário de
verão nos Estados do Nordeste para os anos 2000 e
2001.
EDUARDO CAMPOS
Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Cultura sobre o convênio celebrado entre aquele Ministério e a Prefeitura de Olinda, Pernambuco, para
restauração do Cine Duarte Coelho.
LINCOLN PORTELA
Projeto de lei que dispõe sobre as normas para
instalação de equipamentos elétricos de segurança
em cercamentos e dá outras provi~ências.
Projeto de lei que isenta do pagamento da 2mvia
de documentos as pessoas desempregadas ou que
percebam até um salário mínimo.
Projeto de lei que proíbe a utilização de tubos
flexíveis ou recipientes de uso coletivo para o armazenamento de molhos condimentados comestíveis.
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Projeto de lei que obriga a instalação de placas
nas rodovias com a indicação do nome oficial do Município.
Projeto de lei que dispõe sobre a destinação de
espaço, no interior de quaisquer veículos de transporte coletivo urbano e interestadual, para a fixação de
cartazes sobre crianças desaparecidas em todo o território nacional.
Projeto de lei que dispõe sobre medidas que
amenizem o desconforto da espera, no atendimento
ao público, nos estabelecimentos que especifica.
Projeto de lei que acrescenta dispositivo ao
Anexo 11 da Lei nll 9.503, de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro.
RUBENS BUENO
Indicação ao Sr. Ministro da Educação de apreciação circunstanciada e manifestação acerca da pauta de propostas encaminhadas pela Assembléia Legislativa do Estado do Paraná.
Indicação ao Sr. Ministro da Educação de que a
União respalde financeiramente a aquisição e a implantação de equipamentos para o Colégio Agrícola
de Campo Mourão, Paraná.
Indicação ao Sr. Ministr.e da Fazenda de adoção
de medidas pertinentes aos servidores do Plano de
Classificação de Cargos e Salários em exercício e lotados na Secretaria da Receita Federal.
MOACIR PIOVESAN
Projeto de lei complementar que institui contribuição de intervenção no domínio econômico, de
responsabilidade das empresas fabricantes ou importadoras de produtos fumígenos, para o financiamento do programa de tratamento e prevenção do
tabagismo.
ADÃOPRETTO
Requerimento de informações ao Sr. Ministro
do Desenvolvimento Agrário sobre participação das
indústrias fumageiras na obtenção de financiamentos rurais concedidos no crédito rural dentro do Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar PRONAF.
BISPO WANDERVAL
Indicação ao Sr. Ministro da Fazenda de isenção
de alíquotas tarifárias na importação de insumos de
medicamentos genéricos.
BABÁ
Requerimento de informações ao Sr. Ministro
das Relações Exteriores sobre o teor cfa reür'-iao com
a Secretária de Estado dos Estados Unidos, Madeleine Albright, ocorrida no dia 14 de agosto, bem como
sobre os compromissos assumidos.
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LUCIANO PIZZATTO
Projeto de lei que proíbe o transporte de valores
em aeronaves que efetuam transporte de passageiros regular ou não regular.

PADRE ROQUE
Requerimento de informações ao Sr. Ministro da Agricultura e do Abastecimento sobre visitas de servidores do Ministério a empresas e laboratórios de biotecnologias localizados no Brasil
ou no exterior.

ZEzé PERRELLA
Projeto de resolução que cria a Frente Parlamentar do Esporte.
Indicação ao Sr. Ministro da Justiça, no âmbito do Departamento de Polícia Federal, de investigação da exploração do trabalho de adolescentes
e jovens pelos clubes estrangeiros de futebol, com
aliciamento em todo o País por agentes estelionatários.
Indicação ao Ministério das Relações Exteriores
de apuração da saída de jovens do País para jogarem
futebol em países estrangeiros, sendo explorados no
trabalho e escravizados pelos clubes.

SéRGIO NOVAIS
Indicação ao Sr. Ministro de Minas e Energia de
adoção de medidas visando à exclusão dos Estados
nordestinos, com exceção da Bahia, do horário de
verão.

WALTER PINHEIRO E HENRIQUE FONTANA
Requerimento de informações ao Sr. Ministro de
Minas e Energia sobre os acordos que objetivaram a
troca de ativos entre a Petrobras e a Repsol YPF.

WALTER PINHEIRO
Requerimento de informações ao Sr. Ministro de
Minas e Energia sobre contrato celebrado entre a Eletrobrás e a COELBA - Companhia de Eletricidade do
Estado da Bahia.

JOSéfNDIO
Projeto de lei que dispõe sobre a fixação do valor das anuidades e taxas devidas aos órgãos fiscalizadores do exercício profissional e dá outras providências.

DR.ROSINHA
Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Defesa sobre o pagamento aos militares de ajuda de
custo referente ao período de 1993 a 2000.

RAFAEL GRECA
Requerimento de informações ao Sr. Ministro do
Meio Ambiente sobre o Plano de Aplicação dos recur-
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sos a serem auferidos pelo Ibama e sobre a multa
aplicada à Petrobras.

MARCOS DE JESUS
Indicação ao Sr. Ministro da Educação de criação de Comissão Especial de Combate ao Analfabetismo.

MARCOS DE JESUS E AÉCIO NEVES
Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara
dos Deputados para realização de sessão solene
destinada a homenagear a Polícia Militar de Pernambuco pelo transcurso dos 176 anos da corporação.

PAULO PAIM
Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados de retirada de tramitação do Projeto de Lei
nQ 2.227, de 1999, de autoria do requerente.

LUCIANO BIVAR
Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados de desapensamento da Proposta de
Emenda à Constituição nll 267, de 2000, da Proposta
de Emenda à Constituição nQ 170, de 1999.

NELSON MARCHEZAN
Projeto de lei que dispõe sobre restrições à exportação de couro no estado bruto e no estado wet
blue e dá outras providências.

RICARDO BERZOINI
Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara
dos Deputados de desapensamento da Proposta
de Emenda à Constituição n2 252, de 2000, de
autoria do requerente, da Proposta de Emenda à
Constituição n ll 71, de 1995, do Deputado Jovair
Arantes e outros.
Projeto de lei que dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de historiador e dá outras providências.

SÉRGIO MIRANDA
Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Fazenda sobre o processo orçamentário do Poder Judiciário.
Requerimento de informações ao Sr. Ministro do
Planejamento, Orçamento e Gestão sobre o processo
orçamentário do Poder Judiciário.

VII- ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, antes,
lembrando que, por acordo, a Sessão Extraordinária
anteriormente convocada para hoje, para exame da
Proposta de Emenda à Constituição nQ 407/96, será
realizada às 18 horas e 43 minutos.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Comparecem mais os Srs.:

Partido

Bloco

Aleaste Almeida

PMDB

PMDB/PST/PTN

Almir Sá

PPB

Francisco Rodrigues

PFL

Robério Araújo

PL

Salomão Cruz

PPB

Total de Ausentes: 5
AMAPÁ
Badu Picanço

PSOB

PSOB/PTB

Fátima Pelaes

PSDB

PSOB/PTB

Total de Ausentes: 2
PARÁ
Deusdeth Pantoja

PFL

Elcione Barbalho

PMDB

Gerson Peres

PPB

Giovanni Queiroz

POT

Jorge Costa

PMDB

PMDB/PST/PTN

José Priante

PMDB

PMOB/PSTlPTN

Nicias Ribeiro

PSDB

PSOB/PTB

Vic Pires Franco

PFL

Zenaldo Coutinho

PSDB

Total de Ausentes: 9
AMAZONAS
Luiz Fernando

PPB

Silas Câmara

PTB

Total de Ausentes: 2
RONDONIA
Expedito Júnior

PFL

Marinha Raupp

PSDB

RORAIMA

Total de Ausentes: 2

PUPSL

PMDB/PST/PTN

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB
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ACRE
Sérgio Barros
Total de Ausentes: 1
TOCANTINS
Udson Bandeira
Total de Ausentes: 1
MARANHÃO
Albérico Filho
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Bloco

PSDB

PSDBlPTB

PMDB

PMDB/PSTIPTN

PMDB

PMDBlPST/PTN

Eliseu Moura

PPB

Francisco Coelho

PFL

Gasta0 Vieira

PMDB

PMDBlPST/PTN

João Castelo

PSDB

PSDBlPTB

NiceLobão

PFL

Paulo Marinho

PFL

Remi Trinta

PST

PMDBJPSTIPTN

SebastiAo Madeira

PSDB

PSDBJPTB

Total de Ausentes: 9
CEARÁ
Aníbal Gomes

PMDB

PMDB/PSTIPTN

Amon Bezerra

PSDB

PSDBlPTB

Chiquinho Feitosa

PSDB

PSOBlPTB

Eunfclo Oliveira

PMDB

PMDBlPST/PTN

Roberto Pessoa

PFL

Rommel Feijó

PSDB

PSDBJPTB

Total de Ausentes: 6

PlAuf
Ciro Nogueira

PFL

João Henrique

PMDB

Total de Ausentes: 2
RIO GRANDE DO NORTE
Betinho Rosado

PFL

Lavoisier Maia

PFL

Total de Ausedes: 2
PARAfBA
Marcondes Gadelha

PFL

Ricardo Rique

PSDB

Wilson Braga

PFL

Total di A.useltes: 3
PERNAMBUCO
AntOnio Geraldo

PFL

Armando Monteiro

PMD.B

PMDBlPST/PTN

Gonzaga Patriota

PSB

PSB/PCOOB

José Mendonça Bezerra

PFL

PMDBlPST/PTN

PSOBlPTB
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PERNAMBUCO
Osvaldo Coelho

PFL

Ricardo Fiuza

PFL
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Bloco

Sérgio Guerra

PSDB

PSDBlPTB

Total de lw8ent. . : 7
ALAGOAS
Albérico Cordeiro

PTB

PSDB/PTB

Augusto Farias
Givaldo Carimba0

PPB
PSB

PSBlPCDOB

JoAoCaldas

PL

Luiz Dantas

PST

Regis Cavalcante

PPS

Total de Ausentes: 6
SERGIPE
Cleonêncio Fonseca
José Teles

PPB
PSDB

Marcelo Déda

PT

Total de Ausentes: 3
BAHIA
Gerson Gabrielli
Jaques Wagner
José Rocha

PFL
PT
PFL

José Ronaldo

PFL

Leur Lomanto

PFL

Luiz Moreira

S.Part.

Nelson Pellegrino

PT

Nilo Coelho

PSDB

Roland Lavigne

PFL

Yvonilton Gonçalves

PPB

Total de Ausentes: 10
MINAS GERAIS
Aécio Neves
Bonifácio de Andrada

PSDB
PSDB

PUPSL
PMDBlPST/PTN

PSDBlPTB

PSDBlPTB

PSDBlPTB
PSDBlPTB

João Magalhães

PPB
PMDB

PMDB/PSTIPTN

Júlio Delgado

PMDB

PMDBlPSTIPTN

Maria do Carmo Lara

PT

Maria EMra

PMDB

Nilmário Miranda
Osmênio Pereira

PT

Paulo Delgado

PT

Saraiva Felipe

PMDB

Edmar Moreira

PMDB

PMDBIPSTIPTN
PMDBlPSTIPTN
PMDBlPSTIPTN
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Bloco

MINAS GERAIS
Vittorlo MedioU

PSOB

PSOBlPTB

Wilson Cunha

PL

PUPSL

PSOBlPTB

Rita Camata

PTB
PPB
PSDB
PMOB

PMOBlPST/PTN

Total de Auurt.: 4
RIO OE JANEIRO
Alexandre Santos

PSOB

PSOBIPTB

Total de ~: 13
E8P(RITO SANTO
Magno Malta
Nilton Baiano
Ricardo Ferraço

Ayrton Xerêz
CelaoJacob
Itamar 8erpa
Jair Bolsonaro
Miriam Reld
Paulo Baltazar
Paulo de Almeida
Paulo Feij6
Ronaldo Cezar Coelho
Total de AI.IaedM: 10
sAOPAULO
Alberto Mourlo

PSOBIPTB

PPS
POT
PSOB
PPB

PSOBIPTB

POT
PSB.

PSBlPCOOB

PST

PMOBlPST/PTN

PSOB

PSOBlPTB

PSOB

PSOBlPTB

PMDB

PMDBlPSTIPTN

AryKara

PPB

celso Russomanno

PPB

OeVelasco

PSL

Emerson Kapaz

PPS

Gilberto Kassab

PFL

Joio Herrmann Neto

PPS

José de Abreu
José Dirceu

PTN
PT

José Machado

PT

Lamartine Posella

PMDB

PMOBIPSTIPTN

Marcelo Barbieri

PMOB

PMOBlPSTIPTN

Neutan Uma

PFL

Robson Tuma

PFL

Teima de Souza

PT

VadAoGomes

PPB

PUPSL

PMDBlPST/PTN

Total de AuurtN: 18
MATO GROSSO
Pedro Henry

PSOB

PSOBIPTB
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Partido

Bloco

PCdoB

PSBlPCDOB

Luiz Bittencourt

PSOB
PMOB

PSOBIPTB
PMDBlPSTIPTN
PMOBlPST/PTN

Total de AuHm.. : 1
DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz
Total de Auaem.. : 1
GOIÁS
LúciaVània
Nair Xavier Lobo

PMOB

Norberto Teixeira

PMOB

PMOBIPSTlPTN

Pedro Canédo

PSOB

PSOBlPTB

Ronaldo caiado

PFL

Zé Gomes da Rocha

PMOB

ToIaI ct,t Auum.. : 7
MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira
Total_ Ausentn: 1
PARANÁ
Hermes Parcianello

PT

PMOB

José Janene

PPB

Luiz Carlos Hauly

PSDB

Nelson Meurer

PPB

Total de Au..ntn: 4
SANTA CATARINA
Carlito Merss
Edison Andrino

PT
PMOB

Eni Voltolin!

PPB

Gerváslo Silva

PFL

Joio Pizzolatti

PPB

José Carlos Vieira

PFL

Luci Choinacki

PT

Total da AuHntn: 7
RIO GRANDE DO SUL
AlceuCoIlares
Cezar SChirmer

PMOB/PST/PTN

POT
PMDB

Esther Grossi

PT

Henrique Fontana

PT

PMDBlPST/PTN
PSDBlPTB

PMDBlPST/PTN

PMOB/PST/PTN

Luiz Mainardi

PT

Marcos Rollm

PT

Mendes Ribeiro Filho

PMOB

PMOBlPST/PTN

Nelson Proença

PMOB

PMDBlPST/PTN

Paulo José Gouvêa

PL

PUPSL

Pompeo de Mattos

PDT

PartIdo

Bloco

RIO GRANDE DO SUL
Synval Guazzelli

PMOB

PMOBlPSTIPTN

Veda Crusius

PSOB

PSOBIPTB

Total da AuHIUs: 12
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

convoco, também sessão ordinária para amanhã, às

Encerro a sessão, convocando outra, extraordinária, para amanhã, quarta-feira, dia 23, às 10 horas,

14 horas, ambos com as seguintes
ORDEM DO DIA

ORDEM DO DIA

COMlSSlo GERAL
(Art. 91, I do Regimento Interno)

TransfonnaçAo da sessão Plenária em Comissão Geral para debater sobre o Projéto de Lei nll 3.115,
na 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que di_põe sobre as sociedades

de 1997, que modifica o art. 15 da Lei
por ações.

ORDEM DO DIA
(Às 16 horas)

MATéRIA SOBRE A MESA

, - Requerimento da Commsão Pat1amentar de
Inquérito destinada a investigar a aplicação
irregular de recursos do Fundo de Investimento do
Nordeste - FINaR solicitando, nos termos do § aR
, do art. 35 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, prorrogação por ao dias, do prazo
inicialmente conferido.

11- Requerimento da Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar a ocupação de

terras públicas na Região Amazônica solicitando, nos
tennos do § 311, do art. 35 do Regimento Interno,
prorrogação do prazo de funcionamento por 60 dias, até
10 de novembro de 2000, tendo em vista a necessidade
de um amplo debate sobre o tema com reuniões de
Audiências Pllblicas e para a apreciação do Relatório
Anal.

m·

Requerimento da ComIssão Parlamentar de

Inquérito destinada a investigar a incidência de
mortalidade materna no Brasil solicitando, nos termos
do art. § 311, do art. 35 do Regimento Intemo,
prorrogaçAo do prazo de funcionamento por 60 dias,
até 10 de novembro de 2000, tendo em vista a
necessidade de um amplo debate sobre o tema com
reuniões de audiência pública e para aprovação do

Relatório Final.
URGêNCIA
(Artigo 155 do Regimento Interno)
DiscusslCl
1
PROJETO DE LEI Nll 2.974-C. DE 2000
(DO SR. GERSON GABRIELLI)
Discusslo, em turno único, da Emenda do
Senado Federal ao Projeto de Lei nll 2.974-8, de 2000,
que reabre o prazo de opção ao REFIS. Pendente de
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pareceres das Comissões: de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de
Redação.

2
PROJETO DE LEI N" 3.115-B, DE 1997
(DO SR. LUIZ CARLOS HAULY)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei n" 3.115-A, de 1997 que modifica o artigo 15
da Lei n2 6.404, de 1·5 de dezembro de 1976, que
dispõe sobre as sociedades por ações; tendo
pareceres das Comissões: de Economia, Indústria
e Comércio pela aprovação deste e dos Projetos
de Lei 3.519/97 e 1000/99, apensados, com
Substitutivo; pela aprovação das emendas de nlls
15, 16, 17, 19 a 22, 36, 41, 42 e 46; pela
aprovação parcial das emendas de nGs 08, 37, 38
e 40; e rejeição das emendas de o5ls 01 a 07, 09 a
14, 18,23 a 35, 39, 43 a 45 e 47, apresentadas
aos substitutivo, com complementação de voto
(Relator: Sr. Emerson Kapaz); de Finanças e
Tributação pela não implicação deste, dos de nlls
3.519/97 e 1.000/99, apensados, do Substitutivo
da Comissão de Economia, IndJjstria e Comércio,
das emendas de n51 1 a 130 apresentadas às
proposições e das emendas de nSl 1 a 49
apresentadas ao Substitutivo, em aumento ou
diminuição da receita ou da despesa pJjblicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação deste, dos de nSl 3.519/97 e 1.000/99,
apensados, das emendas de n"s 21, 22, 50, 68, 75
e 83 e das emendas de n!ls 13, 35 e 48,
apresentadas ao Substitutivo; pela aprovação
parcial das emendas de nlls 04, 07, 08, 11, 12, 13,
23,24,25,26,33,36,42,43,48,49,55,56,71,
72,77,86,89,95,102, 104,107,111, 112, 114,
116, 117, 118, 119, 121, 122 e 130. e das
emendas de n51 7 e 8 apresentadas ao Substitutivo;
e pela rejeição das emendas de nis 01, 02. 03, 05,
06,09,10, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,27,28,29,
30,31,32,34,35,37, 38, 39,40,41,44,45,46,
47,51,52,53,54.57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65,66,67,69.70,73,74,76,78,79,80,81,82.
84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99,
100,101,103,105,106, 108, 109, 110, 113, 115,
120, 123, 124, 125, 126, 127, 12~" e 129, e das
emendas apresentadas ao Substit\ltivo de n5ls 1 a
6,9 a 12, 14 a 34,36 a 47, e 49; com Substitutivo
e complementação de voto (Relator: Sr. Antônio
Kandir). Pendente de parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.
Tendo apensados os PLs: 3.519/97 e 1.000/99.
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3
PROJETO DE LEI Nll 4.434-8, DE 1998
(DO SR. LUIZ CARLOS HAULY)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nS!
4.434-A. de 1998, que altera dispositivos da Lei nS!
9.317, de 1996, que institui o Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte·
SIMPLES; tendo pareceres das Comissões: de
Economia, Indústria e Comércio, pela aprovação deste
e dos de n5ls 4.846/98, 12/99, 381/99, 580/99, 1.425/99,
apensados, com substitutivo, e contrário aos Projetos de
Lei n2s: 1.668/99 e 1.732199, apensados (Relator: Sr.
Emerson Kapaz); de Finanças e Tributação, pela
compatibilidade e pela adequação financeira e
orçamentária deste e dos de n2s 4.846/98, 12199,
381/99, 580/99,661/99, 1.425/99, 1.668/99 e 1.732199,
apensados, e do Subs1itut\vo da Comissão de
Economia, Indústria e Comércio, no mérito, pela
rejeição dos Projetos de Lei nlls 1.668/99 e 1.732199,
apensados, e pela aprovação deste, do Substitutivo da
Comissão de Economia, Indústria e Comércio e dos
Projetos de Lei nlls 4.846/98, 12/99, 381/99, 580/99,
661/99 e 1.425/99, apensados , com Substitutivo, o
Deputado Manoel Castro apresentou declaração de voto
(Relator: Sr. Silvio Torres). Pendente de parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
Tendo apensado os PLs n51 s 4.846/98, 12199, 381/99,
580/99, 661199, 1.425/99, 1.668199, 1.732199.

URGÊNCIA
(Artigo 151, I, HjD,

ele art. 157, § 42 do Regimento
Interno)
Votação

4
PROJETO· DE DECRETO LEGISLATIVON2 240-A, DE
1999
(DA COMISSÃO DE RELAÇÓES EXTERIORES E DE
DEFESA NACIONAL)
Votação, em turnO único, do Projeto de Decreto
Legislativo n51 240, de 1999, que aprova o texto do
Acordo de Assistência Judiclária em Matéria Penal,
celebrado entre o Governo d~i República Federativa dI? '
Brasil e o Governo dos 'Estados Unidos da América,
celebrado em Brasnia, em 14 de outubro de 1997; tendo
parecer do relator designado pela Mesa em substituição
à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa, e no mérito, pela aprovação (Relator: Sr.
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Gerson Peres). EMENDAS APRESENTADAS EM
PLENÁRIO:
pendentes
de
pareceres
das
Comissões: de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional; e de Constituição e Justiça e de
Redação.
ORDINÁRIA
Dlscu....o
5
PROJETO DE LEI NIlI 3.365-B, DE 1997
(DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei nl! 3.3S5-A, de 1997, que altera dispositivos da
Lei nl! 8.432, de 11 de junho de 1992, que dispõe
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sobre a transferência de Sede de Juntas de ConclliaçAo
e Julgamento,
define jurlsdlÇ.ões
. Qá outras.
províd.nclas; tendo· -pareceres: da Comlsdo de
Trabalho. de Administração e Serviço Público, pela
apl'OveçAo, oom emenda (Relator: Sr. Paulo Rocha); e
de ConatItuiçl1o e Justiça e de RedaÇão, pela
constltuolonalldade, jurldlcldade, e técnica legislativa
deste, com substitutivo, e pela rejeiçlo da emenda ela
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, nos termos do art. 55, parágrafo único do
Regimento Intemo (Relator: Sr. Zenaldo Coutinho).

AVISOS
PROPOSIÇOES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS
l-EMENDAS

validade nas certidões expedidas
AdministraçAQ Pl1bllca Federal.
D!!CURSO: 2Il SESSÃO
ÚLTlUA sessÃo: 28-08-00

pela

NO

li-RECURSOS
1.CONTRA
APRECIAÇÃO
CONCLUSIVA
DE
COMISSÃO (Art. 24, 11)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, §1 SI)
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, §311 combinado com art.132, §211)
1.1

COM PARECERES FAVoRAvEIS

N° 1.516/B199 (SENADO FEDERAL) Altera a Lei nA
5.917, de 10 de setembro de 1973, que
aprova o Plano Nacional de Viação, de modo
a incluir, na Relação Descritiva das Rodovias
do Sistema Rodoviário Federal. a rodovia que
especifica, sob a designação BR - 431.
DECURSO: 21! SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-08-00
N° 1.748/BI88 (SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR)
extingue a 5' e a e- Auditorias da 1Circunscrição Judiciária Militar, extingue
cargos da Magistratura e do Quadro
Permanente das Auditorias da Justiça Militar
da União e dá outras providências.
DECURSO: 2 11 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-08-00
N° 1.893/B/86 (SILAS BRASILEIRO) Dispõe sobre o
controle de inoêndios florestais e queimadas,
autorizaçAo especial f.oara queima e dá outras
providênoias.
DECURSO: 2R SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-08-00
NO 2.4081B/86 (VIC PIRES FRANCO) Dispõe sobre a
Inclusão
da
matéria
Informática
n08
currfculos dos estabelecimentos de ensino de
2
1 e 2R graus.
DECURSO: 22 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-08-00
N° 2.8541A1H (AGNELO QUEIROZ) Dispõe sobre a
obrigatoriedade de constar o prazo de

2.SUIOlAl87 (URSICINO QUEIROZ) Altera a
redaçAo do art. 13 • revoga o art. 14 da Lei
nR 5.700, de 151 de setembro de 1971, que
dl8põ8 sobre a forma e a apresentaçlo dos
Sfmbolos
Nacionais.
li
dá
outras
providências, determinando o hastearnento
diário da Bandeira Nacional em todos os
prédloa púbrlCOs.
DECURSO: 211 SESSÃO
OLTlMA 8EssAo: 28-08-00
NO 281-8188 (BARBOSA NETO) Dispõe sobre a
obrigatoriedade de inserção em etiquetas, de
orlentaç6ea impressas que versem sobre
exames preventivos do Câncer de Mama,
Colo do útero e de Próstata e dá outras
providênolas.
DECURSO: 2" SESSÃÓ
ÚLTIMA Sl!ssAo: 28-08-00
NO 586-B18a (REGINALDO DE .JESUS) Disp~e sobre
a
veiculaçlo,
pelas
empresas
de
distribuição,
ele
conceaslonárias
inst~ aos consumidores de energia
elétrica no verso das contas de luz.
DECURSO: 2" SESSÃO
OLTlMA SEssAo: 28-08-00
N° 858-8198 (GEOVAH FREITAS) Altera a Lei nR
9.503, de 1997, d& forma a obrigar a
reallzaçlo de exame psicológico periódico
para os motoristas profissionais.
DECURSO: 2R SESSÃO

ClLTlMA 8E88Ao: 28-08-00
NO 1.780-8/88 (EDUARDO BARBOSA) Institui o ')ia
Nacional das APAES.
DECURSO: 211 SESSÃO
OLTlMA SEB8ÃO: 28-08-00
PRQ,JETO DE DECRno LEGISLATIVO;
NO

481/A1OO

(COMIS8Ao
DE
CiêNCIA E
TECNOLOGIA.
COMUNICAÇÃO
E
INFORMÁTICA) Aprova o ato que outorga
permlsslo à FundaçAo Véritas, para executar
serviço de radlodifusAo sonora em freqOêncla
modulada,
com
fins
exclusivamente
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educativos, na cidade de Bauru, Estado de DECURSO: 2l! SESSÃO
São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-08-00
DECURSO: 21! SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-08-00
N° 1.906/99 (POMPEO DE MATTOS) Altera o art. 4S

da Lel n2 9.394, <ie 2.1J. tie d~1em~'U de "\~
1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133)

e dá outras providências.
DECURSO:2!!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-08-00

PROJETOS DE LEI:
12

N° 2.469100 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) Dispõe
sobre reservas das vagas nas escolas
públicas de 1I! e 2l! grau para alunos da rede
privada.
DECURSO: 2l! SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2S-0S-00

N° 3.921/97 (PAULO PAIM) Dá nova redação ao §
do art. 18 da Lei nl! 8.036, de 11 de maio de
1990, para assegurar ao trabalhador o
pagamento de multa rescisória, no caso de
extinção de vínculo empregatício motivada
por aposentadoria proporcional por tempo de
serviço.
1.. CONlRA P~RECER 1'ERM\N"1NO iYC
ÚL"'M~ SESSj.O~ 23-08-0(}
COMISSÃO. ART 54
SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
N° 617/99 (MIRO TEIXEIRA) Cria frentes produtivas
APRECIAÇÃO PRELIMINAR (art. 144)
de trabalho nas áreas que especifica.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ÚLTIMA SESSÃO: 23-0S-00
(art. 58, § 12)
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO:
N° 1.178/99 (DR. HÉLIO) Assegura gratuidade da
(art. 68, § 31! combinado com art.132, § 2 2 )
inscrição no vestibular para estudantes de
escolas públicas em universidades públicas.
(E seus apensados: PLs nl! 2116/99 do Dep. 2.1
PELA INCONSTITUCIONALIDADE
E10U
Luiz Bittencourt; 2.433/00 do Dep. José
INJURIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE
Carlos Coutinho).
ÚLTIMA SESSÃO: 23-0S-00
PROJETOS DE LEI:
NO 2_030/99 (GERALDO MAGELA) Altera os arts. 23
e 55 da Lei nl! 9.615, de 24 de março de
1998, que "institui normas gerais sobre
desporto e dá outras providências (E seus
apensados: PLs nlls 2.207/99 do Dep. Paulo
Octávio; 2.236/99 do Oep. Pedro Canedo).
ÚLTIMA SESSÃO: 23-08-00
D

•

NO

272199 (ENIO BACCI) Dispõe sobre o
funcionamento de lojas de conveniências e
congêneres
junto
a
postos
de
comercialização de combustíveis e dá outras
providências.
DECURSO: 3l! SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-08-00
NO

1.868199 (PEDRO FERNANDES) Inclui no N° 322199 (RUBENS BUENO) Dispõe sobre o
processamento de pequenas causas na
currículo escolar da educação básica,
justiça do trabalho.
superior, especial, profissional e de jovens e -,
adultos a disciplina "Educação Ambiental-, e , ~DECURSO: 3l! SESSÃO
dá outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 25-08-00
DECURSO: 4P SESSÃO. "
N° 535199 (ENIO BACCI) Toma obrigatório o uso da
ÚLTIMA SESSÃO: 24-0&-00
mensagem "Doe sangue, doe órgãos, SALVE
'.
UMAVIDA-, na publicidade oficiai do governo
N0 1.011/99 (ENIO BACCI) Dispõe sobre o acesso
fe,deral e dá outras providências.
'
dos consumidores 'às:J~;~nstalações
de
manuseio e preparo de alimentação nos DECURSO: 32 SESSÃO
bares, ÚLTIMA SESSÃO: 25-08-00
restaurantes, ' hotéis, ", motéis,
lanchonetes e';t" similares e dá outras
providências. "-.
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NO 1.714/96 (LUCIANO
obrigatoriedade da
identificação de
maternidades
congêneres e dá

ZlCA) Dispõe sobre a
realização de exames de
hemoglobinopatias nas
e
estabelecimentos
outras providências. (E
seul apenlados: PLs nlas 1.731196 do Dep.
Salvador Zimbaldi; 1.775196 do Dep.

Marquinho Chedid).
DECURSO: 2R SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2S..QSooOO
N° 1.736196 (JAIR BOLSONARO) Profbe o uso de
vocábulo estrangeiros nos casos que
especifica
DECURSO: 2R SESSÃO
ÚLTIMA sessÃo: 2S-08-00
3.807197 (SENADO FEDERAL) Fixa a
responsabilidade
de
estabelecimento
comerciai ou financeiro, de qualquer
natureza, e de pessoa física ou jurídica
prestadora de serviços, por verculo em
estacionamento sob sua administração ou
responsabilidade.
DECURSO: 2S' SESSÃO
ÚLTIMA sessÃo: 2S-oS-OO
N°

N° 301/99 (ENIO BACCI) Altera início da contagem
de prazos em éitaçóes e intimações e dá
outras providências.
DECURSO: 2S' SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2S-080000
N° 482199 (ENIO BACe) Altera regras para citação
por edital e correspondências em Inventários
e dá outras providências. •
DECURSO: 2S' SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2S-oa-oO
NO 489199 (ENIO BACCI) Fixa prazo para citação por
edital em 60 (sessenta) dias e dá outras
providências.
DECURSO: 2R SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-08-00
N° 1.511199 (ENIO BACCI) Institui a ·SEMANA
NACIONAL DE PESSOAS PORTADORAS
DE
DEFICIÊNCIAS"
e
dá
outras
providências.
DECURSO: 2R SESSÃO

OLTlMA SEssAo: 28-08-00

NO
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1.574199 (VALDEMAR COSTA NETO) Dá
denominação a viaduto na rodovia Presidente

Dutra.
DECURSO: 22 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2S-08-o0

NO 1.916199 (SENADO FEDERAL) Acrescenta §

~

ao art. 643 da Consolidação das Leis de
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nla
5.452, de 111 de maio de 1943.
DECURSO: 22 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 280008-00

NO 2.040198 (TELMO KIRST) Dá nova redação ao §
2R, do art. 53, do Estatuto da Ordem dos
Advogados do Brasil - OAB, Lei nll 4.215, de
27 de abril de 1963.
DECURSO: 22 SESSÃO
ÚLTIMA sessÃo: 28-08-00
NO 2.284199 (SENADO FEDERAL) Dispõe sobre o
tombamento do antigo estúdio da Rádio
Nacional, no Rio de Janeiro, e sua
transformação em Museu da História do
Rádio no Brasil.
DECURSO: 22 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2S-0S-00
2.2

PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA ElOU
ORÇAMENTÁRIA (Art. 54)
PROJETOS DE LEI:

1.554196 (FRANCISCO RODRIGUES) Dispõe sobre
a definição da Concepção Estratégica
Nacional que orientará a política interna, a
polrtica externa e a política de defesa e dá
outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 23-080000

3.083197 (SERAFIM VENZON) Dispõe sobre a
utilização, durante o processo respectivo
referente à apuração e julgamento do i1Ccito
cometido, de veículos terrestres, aéreos ou
aquáticos apreendidos com carga ilegal ou
drogas.··
ÚLTIMA SESSÃO: 23-08-00

871199 (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO)
Dispõe sobre a criação de Juntas de
Conciliação e Julgamento na 61 Região da
Justiça do Trabalho, define jurisdições e dá
outras providências.
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ÚLTIMA SESSÃO: 23-08-00
PROJETOS DE LEI:
NO 878199 (ENIO BACCI) Acresce os incisos XVI e
XVII ao art. 20 da Lei n2 8.036, de 1990,
permitindo saque do FGTS após cinco anos
ininterruptos na mesma empresa. (E seu
a~n5ado: PL. 1.762199 do Dep. Nilson
Mourão).
DECURSO: 41! SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-08-00
N° 890199 (BISPO WANDERVAL) Altera a redação
do art. 11! da Lei nl! 8.176, de 8 de fevereiro
de 1991, e dá outras providências.
DECURSO: 42 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-08-00
NO 2.808100 (OSVALDO BIOLCHI) Concede isenção
do pagamento do Adicional ao frete para
Renovação da Marinha Mercante - AFRMN cargas
de
matérias-primas
para as
destinadas à elaboração de fertilizantes.
DECURSO: 41! SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-08-00
N° 337/95 (FÁTIMA PELAES) Dispõe sobre a
concessão de incentivo fiscal para as
empresas que oferecem gratuitamente
creches e pré-escolas aos filhos de seus
empregados e dá outras providências.

DECURSO: 22 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-08-00
N° 2.339196 (MAX. ROSENMANN) Dispõe sobre
autorização para parcelamento de débitos
junto ao Instituto Nacional do Seguro Social e
dá outras providências. (E seu apensado:
PL. 2.653/96 do Dep. João Magalhães).
DECURSO: 29 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-08-00

N° 2.842/00 (CLEMENTINO COELHO) Cria o Fundo
para Abastecimento Público de Águas na
Região do Semi-árido do Nordeste FUNDÃGUA e dá outras providências.
DECURSO:2e SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-08-00
N° 2.942100 (MARCOS DE JESUS) Dispõe sobre a
desestabilizaC(.ão do analfabetismo no Brasil.
DECURSO: 22 SESSAO
OLTIMA SESSÃO: 28-08-00
N° 3.033/00 (POMPEO DE MATTOS) Institui o Fundo
Rotativo de Fomento à Agricultura Familiar e
de Viabilização de Assentamentos Agrários e
dá outras providências.
DECURSO: 2l! SESSÃO
ÚLTIMA sessÃo: 28-08-00
N° 3.108/00 (ALEXANDRE SANTOS) Regula a
titularidade dos Jurzes Federais, em infcio de
carreira, nas Varas na Seção Judiciária para
a
qual tenham
sido nomeados ou
designados.
DECURSO: 22 SESSÃO
OLliMA SESSÃO: 28-08-00
N° 3.143100 (MARINHA RAUPP} Cna o Fundo
Nacional do Transportador Rodoviário de
Carga.
DECURSO: 21! SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-08-00

N° 3.188/00 (JOSÉ íNDIO) Dispõe sobre incentivo
para a implantação de programa de
assistência e recuperação de viciados no
alcoolismo.
DECURSO: 2 2 SESSÃO
N° 1.595199 (AUGUSTO NARDES) Dispõe sobre ,- ÚLliMA sessÃo: 28-08-00
anistia
de
multas
aplicadas
pela
PROJETOS DE DeCRETO LEGISLAT'VO:
Superintendência Nacional de Abastecimento
-SUNAB.
N° 496/00 (AiRTON CASCAVEL). Dispõe a
DECURSO: 21! SESSÃO
realização de plebiscito para a criação do
ÚLTIMA SESSÃO: 28-08-00
Território Federal do Tapajós.
DECURSO: 22 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-08-00
4. SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR
(Art. 1371 § 1°)
~
PRAZO PARA ARESENTAÇAO DE RECURSO:
(Art. 137, § 22)

N0 497100 (AíRTON CASCAVEL) Dispõe sobre a
realização de plebiscito para.--a--cr:iação- do
Território Federal do Solimões.
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DECURSO: 2lI SESSÃO
OLTIMASESsAo:28~~O

N8 49B/0O (AfRTON CASCAVEL) Dispõe sobre a
realização de plebiscito para a criação de
Território Federal do Rio Negro.
DECURSO: 2lI SESSÃO
OLTIMA SESSÃO: 28-08-00
NO 4911100 (JOSÉ DIRCEU e outros) Determina a
realização de plebiscito para que a populaçlo
decida sobre a devida externa e manutenção
dos Acordos internacionais entre o Governo
Brasileiro e o Fundo Monetário Internacional
-FMI.
DECURSO:2R SESSÃO
OLTIMA SESSÃO: 28-08-00
NO 514100 (EULER RIBEIRO) Convoca plebiscito
sobre a criação do Território Federal do Alto
SolilTlÕes.
DECURSO: 2lI SESSÃO
OLTIMA SESSÃO: 28-08-00

MEC e o Conselho Nacional de Educaçlo CNE, envolvendo as instituições de ensino
superior privago.
DECURSO: 2lI SeSSAO
OLT1MA SESSÃO: 28-08-00

RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRAMD!! EXPEDIENTE DO Mês DE AGOSTO

23

24
25

NO 515100 (EULER RIBEIRO) Convoca plebiscito
sobre a criação do Território Federal do Rio
Negro.
DECURSO: 251 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-08-00
PROJETO pE LEI COMPLEMENTAR;

28

NO 125100 (ALBÉRICO "O~:''5IRO) Profbe em todo
o território naeioltlll a contratação de
parentes até
segundo grau e dá outras
providências.
DECURSO: 2lI SESSÃO
ÚLllMA. SESSÃO: 28-08-00

°

PROJETO DE RESOLUcAo:

N8 70100 (BABÁ) Institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar denOncia de
irregularidade no Ministério da Educação -
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29
30
31

41..felra 15:00 E1iseu Resende
15:25 lavoisier Mala
P-feira 15:00 José Ronaldo
15:25 Aldo Arantes

aa..felra 10:00 Antonio Cambraia
10:25 Djalma Paes
10:50 Babá
11 :15 Waldomiro Fioravante
11:40 Osvaldo Biolchi
12:05 Airton Roveda
12:30 Amon Bezerra
12:55 José Thomaz NonO
13:20 Salvador Zimbalcll
~- fell1l 15:00 Jorge Alberto
15:25 Marcelo Déda
15:50 Ricardo Ferraço
16:15 Marcus Vicente
16:40 luiz Bittencourt
17:05 A/oizlo Mercadante
17:30 Sérgio carvalho
17:55 zenaldo Coutinho
18:20 Vanessa Grazzlotln

3I.feira 15:00 Jaime Martins
15:25 Luiz Sérgio
4"""ra 15:00 carlito Meras
15:25 José Chaves
5--fe11'1l 15:00 Jutahy Junior
15:25 Coriolano Sales
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PROJETO DE LEI COMPl.EMENTAR NI 67199 • do Sr.
Inéclo Arruda e outros· que IdIspae eobre a crlaçlo do
Fundo NacJoneI de Combate e Prevençlo à
Deeertlflcaçlo e dá otIIr8a providêncl88l •
RELATOR: Deputado JOÃO GRANOAO
PARECER: favoráVel

REUNIÃO ORDINÁRIA
Local: Plenário 6, Anexo 11
Horário: 10h

A • Proposlç6ea sujeitas à apreclaçAo pelo
Plenirlo da Ca..~
URGIl!NcrA (Art. M CF)
PROJETO DE LEI COMPLEMEN-TAR NO 135100 - do
Poder executivo - que 'autoriza 08 Estados e o Distrito
Federal a le9slar sobre. questões. especfffcaa de
~roprl89iopW fine-d& l'8fon1aagrárlat. e· dá outru

provJdênclaa-.

RELATOR: Deputado SALOMAo CRUZ
.PARECER: favoráveta este- a contrário: às trea emendas
apresentadas. em PlenéIio

PRIORIDADE
PROJETO DE LEI COMPlEMEMTAR NO 2819Q· do Sr.
G8ddeI VIeIra Uma • que' "InstItul o: Funeb da Aval de
Empré8tlmoa I: AgrlcUlto. . Famllarea· RJAV~ altera
dIIpoeltfvo da L$I n' 1.669i da 15112188 " dá outras
providências".
•
RELATOR: Deputado CONFUCIO MOURA
PARECER: favorável a est&com emenda

TRAMITAÇAo ORDINÁRIA
EMENDAS DO SENADO FEDERAL ao ProJ,eto de lei n'
1....0. de. 1991. que 'regulamenta o exercrcJo da
proflssIo de classificador de produtoe vegetais a que 88
referem a lei n' 5.025, de 10 de Junho de 1966, e a lei
nll 8.305, de 15 de dezembro de 1975, e dá outras

provJdAncJaa".

RELATOR; Deputado RONALDO CAIADO
PARECER: favor6V11 às ernendat n' 1 e 4 e contr6rIo
la de nO 2 • 3. todas oferecIdae pelo senado Federal ao
PI. rfl.1.288-D191
VISTA ao Deputado XlCO G~IANO, em 09lO8lOO
PROJETO DE LEI NR 2.891/97 • do Sr. Fernando Ferro
e outros • que "veda a prodlÇlo, o traneporte, o
annazeruunento, a comen:fallzaçlo, a propaganda
cornercJaI, a utlHzaçIo, a lmportaçIo e a exportaçAo de
agrot6xJcos, e dê outr88 provJdêncIu".
RELATOR: Deputado ANIVAlDO VALE
PARECER: contrárto
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B - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva pelas Comissões:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nll 2.354/00 - do Poder Executivo que "exclui uma fração da área da Reserva Extrativista
do Rio Ouro Preto. localizada nos municrplos de
Guajará-Mirim e Vila Nova Mamoré, no Estado de
Rondônia".
RELATOR: Deputado CONFÚCIO MOURA
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado VALDECI OLIVEIRA em 09108100
PROJETO DE LEI Nll 2.604100 - do Sr. Almir Sá - que
"regulamenta o art. 49 e 231 da ConsUtuiçio Federal e
dá outras -providências".
RELATOR: Deputado CLEONÂNCIO FONSECA
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado JOÃO GRANDÃO em 09/08100
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PROJETO DE LEI NR 3.636-A/97 - do Sr. Roberto

Pessoa - que "obriga a reaJlzaçIo ~ exames

laboratoriais,
por amostragem,
nos produtos
agropecuáriolS naclonaiB e importados, a fim ele detectar
8XC98806 de

ree[duos de agrot6x1co8".

RELATOR: Deputado CARLOS BATATA
PARECER: favorável a este e àS emendas nll 01 e 02.
apresentadas na Comlsslo, com substitutivo
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE ~
13/99 • do Sr. Ronaldo Caiado - que "propõe que a
Comie8ão de Agricultura e polrtlca Rural fiscalize os
Ministérios da Fazenda e da Agricuftura e do
Abastecimento, quanto à omlssio na fJSC8lização do
aumento .ebU8ivo do preço da vacina contra a febre

aftosa".
RELATOR: peputado CLEONÂNCIO l=ONSECA

'cONcwsOEs DO RELATOR: pela 'Implementação da
PFC. noa termos do plano de execução 8 metodologia
de avallaçio apreeentadOB.
VISTA ao ~do -PADRE ROQUE em 14/06100.

TRAMITAÇÃO ORDfNÁ'RtA
PROJETO DE LEI N1l228199 - do Sr. Augusto Narde&que "acrescenta ao art. 196 da Lei Federal nll 4.504. de
30 de dezembro de 1964. e alterações posteriores Estatuto da Terra, os seguintes parágrafos, revogandose o seu atual parágrafo único".
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado JOÃO GRANDÃO em 14106100.
PROJETO DE LEI Nl! 523199 - do Sr. Padre Roque - que
"altera o artigo 511 da Lei nll 9.701, de 18 de novembro
de 1998". (Apensado: PL nll 989199)
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARROS
PARECER: favorável a este e ao PL nll! 989199.
apensado, com substitutivo. e contrário à emenda
apresentada na Comissão.
VISTA ao Deputado JOÃO GRANDÃO em 14106100.
PROJETO DE LEI Nll 950199 - do Sr. NUson Mourão •

que "dispõe sobre a formação de clntur6eB verdes no
entomo de núcleos urbanos e dá outl'88 providências".
RELATORA: Deputada LUCI CHOINACKI
PARECER: favorável, com duas emendas
VISTA ao Deputado PADRE ROQUE em 14/06100.
PROJETO DE LEI NII 2.544-AI96 - do Sr. Roberto
Pe880a - que "cria o Programa Nacional de
Recuperação da Cotonlcultura 8
dá outras
providências"•
RELATOR: Deputado ALMIR SÁ
PARECER: contrário
PROJETO DE LEI NII 3.133197 - da Sra. Teté "Bezerra •
que "dispêSe sobre a dispensa. para o beneflclário do
projeto de assentamento para refonna agrária. do
pagamento de taxas pertinentes a projetos de
desmatamento a serem executados em sua área".
RELATOR: Deputado MOACIR MICHELETTO
PARECER: favorável. com substitutivo

COMISSÃO DA AMAZôNIA EDE
DESENVOLVIMENtO REGJONAl
AUDiêNCIA PÚBLICA
Local: Plenário 15, Anexo 11
Horário: 10h
Tema:
"Esclarecimentos sobre o grave incidente havido com
os [ndlas Kayap6. que culminou com -a prlsio de
dezesseis reféns"

COnvldaem.:
- DINARTE 'NOBRE DE 'MADEIRO - Presidente
Sub8tltuto e Diretor de Aa8l8tência da FUNAI;
-PAULO ROBERTO SOARES - Diretor de Assuntos
Fundiários da FUNAI;
- JUSCELINO ALVES RODRIGUES· Prefeito Municipal
de Novo Progresso (MT);
- MEGARON TXUCARRAMAE - Presidente do
ConaeIho Nacional doe Povoa Indrgenas do Brasil CONPIB;
- BEP-I KAYA'PÓ - CacIque tia Aldeia Baú;
- MATINÓ KAVAPó - Caclque"da Aldeia Baú;
- DARWIN BOERNER JUNIOR - SUperintendente
Regional do 'INORA - Marabá.

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Agosto de 2000

COMISSÃO DE CIÊNCIA ~
TECNOLOGIA. COMUNICAÇAO E
t,
INFORMAlfCA
REUNlÃ O ORDINÁRIA
Local: Plenário 1a, Anexo 11'
Horário: tOh

A - Requerimento:
Dos senhor. Walter Pinheiro, & Adio Pretto, solicitando
que sejam convidados o S8nfror Diretor Geral' do
Departamento de Policia Federal, AgnJo Monteiro Filho e
O: Senhor José Luís Sóter;; Presidente da ABRAÇO, para
prestarem, escJarecimentos sobre aaaçõe& do& agentes
da PF no fechamento daarádlos comunitária&.

8 - ProposiçéSes Sujeitas à Apreciação

pelo Plenário da-Caaa:
PRIORIDADE
EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PROJETO
DE LEI NIlB.424-A, DE 1986, que "altera alei nll 4.117,
de 27 de agosto de 1962 - Código Brasileiro de
Telecomunicaç(ies."•
RELATOR:. Deputado WALTER PINHEIRO
PARECER: cóntrário
PROJETO DE LEI' NIl 273199 - do Sr. EnIo· Bac;cl - que
"altera o art. 43 da Lei nQ 9.504, de 30 de setembro. de
1997". (Apensado () PL n~ 2.568100)
RELATOR: Deputado' BISPO RODRIGUES
PARECER: favorável a este e ao PL NII 2.568100,
apensado, com substJtutlvo.

ORDINÁRIA
EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PROJETO
'DE LEI N.R 1.204-B, DE 1995,. que, "<I8põe. sobfe a
perioclcldade doa censo& demográficos, e econOmlcoa e
dá: outras. providência&".
RELATOR: Deputado PEDRO CANEDO
PARECER: favo:ráv~
VISTA À DEPUTADA LUIZA ERUNDINA, em: OfilO4lOO,
que apresentou voto em
separado, favorável. com subemenda.

C. Proposlç6e& SuJeitas. à Apreciação
Conclusiva cfas Comlss6es:
URGêNCtA
(art. 223.C/C' 64, Si 20 e 301 dR CF}
MENSAGEM NR 1.002198 • do Poder EXecutIvo' • que
-submete à apreclaçlo do Congresso Naclonal o ato
çanstant& do Decreto de 20 de agosto de 1998, q.ue
renova a conceasio' ela TVSBT - CANAL 4 DE SAO
PAUlO S/A, para explorar serviço de radiodifusão ele

:n:a:

-
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~ TV, na cidade de ~o Paulo, Estado

RELATOR~ OeputadoMARÇALFILHO
~R~EB~wm~~

MENSAGEM NA 975199 • do Poder Executivo • que
"submete à apreciaçio cio Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 22 de julho da 1999, que
"Renova a concesdo outorgada: à TV OMEGA l TOA.,
para explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens, nas cidades do RIo de Janeiro, Recife, 8elo
Horizonte, Fortaleza e São Paulo, nos Estados do Rio
de Janeiro, Pemambuco, Minas Gerais. ceará e São
Paulo', respectivamente".
RELATOR: Deputado PEDRO CANEDO
PARECER: favómvel
MENSAGEM NIl 1.994I9a • do Poder Ex$utlvo - que,
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da. Portaria nll 185, de 5 de novembro de
1999, que renova e pennis8lo outorgada à RÁDIO
CLUBE DE VALENÇA LTDA., para explorar, por dez
anos, a partir de 16 de mala de 1997, serviço de
radtod\fuslo sanora em freqllAncla modulada, na· ~Idacle
de VaJença, Estado do Rio de Janeiro".
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA
PARECER: favorávet
MENSAGEM Nll 45100 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constanta da Portaria nR 199, da 6 de dezembro de
1999; que- autoriza. A ASSOCIAÇÃO DA RÁDIO
COMUNlTÁRIA NOVA LIMA FM a executar, pelo prazo
de tr68 anos, sem direJto. de exclu8Mdade, serviço de
radiol:lfu8lo comunitária, na localidade' de Nbva lima,
Estado de Minas Gerais-.
RELATOR: Deputado JOSÉ PRIANTE
PARECER~ fawrávet
VISTA CONJUNTA aos DEPUTADOS ALBÉRICO
CORDEIRQ e. NELSON. PROENÇA, em 28106100

MENSAGEM NR 48100 - do Poder ExecutIvo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional () ato
constante da Portaria nG 202; de:. 6· de dezembro: de
1999, que autoriza a ASEARC - ASSOCIAÇÃO SETE·
LAGOANA DE ENTIDADES ASSISTENCIAIS E RÁDIO
COMUNITÁRIA a executar, pelo prazo de três. anos,sem direito de exclusMdade, serviço de radiodifusão
comunllérJa. na localidade de Sete Lagoas, Estado' de

MInaa Gerals-.
RElATOR Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA
PARECER: favomvel
VISTA CONJUNTA aos DEPUTADOS ALBÉRICO
CORDEIRO 8> NELSON PROENÇA, em 28106100
MENSAGEM NR 104100 • do Poder Executivo • que
"submete à aprecIaçAo do Congresso NacIonal o ato
constante da Portaria nlI 192, de 26 de novembro de
1999, que renova~ por dez anos, a partir da 111 d& maio
de 1994.' a pennlssio outorgada à RÁDIO ITATIAIA
LTDA., para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radlocJifU8IO sonora em freaQêncla modulada,
na cidade da Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado AGNALDO MUNIZ
PARECER: favorável
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MENSAGEM Nll 317/00 - do Poder ExecutIvo - que
"submete à apreciação do Congresao Nacional o .ato
constante da Portaria nll 30, de 10 de 'fevereiro de 2000,
que outorga permissão à FUNDAçAO MARIA RAINHA
DA PAZ para 'tlxecutar, pelo prazo de dez anos, '88111
direito de exclusividade, serviço de radiodfU6ão sonora
em freqüência modulada. com fins exclusivamente
educativos, na localidade de Manhuaçu, Estado de
Minas Gerais",
RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI
PARECER: favorável
MENSAGEM Nl! 319/00 • do Poder Executivo • que
"submete à apreciação do Congreeao Nacional o ato
constante da Portaria nll 31, de 10 de fevereiro de.2000,
que
outorga
a
permissão
à
FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU '. FURB,
para executar, pelo prazo de dez an06, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora' em
freqOência modulada, com fins 'exclusivamente
educativos, na cidade de B1umenau, Estado de santa
Catarina",
RELATOR: Deputado MARÇAL FILHO
PARECER: favorável
MENSAGEM Nll 367/00 - do Poder Executivo - que
"submete à apreclaçio do Congreseo Nacional o ato
constante da Portaria nl! 38, de 17 de fevereiro de 2000,
que autoriza a ASSOCIAÇÃO DE ,INTEGRAÇÃO
COMUNITÁRIA NOVOS TEMPOS a executar, pelo
prazo de trêS anos, sem direito de exc:lusMdade, serviço
de radiodifusão comunitária, na cidade de AntOnio Joio,
Estado de Mato Grosso do Sul".
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA
PARECER: favorável
MENSAGEM Nll 369/00 - do Pocter Executivo - que
"submete à apreciação do Congreeso Nacional o elo
constante da Portaria n2 40, de 17 de fevereiro de 2000,
que autoriza a ASSOCIAÇÃO DOS MOVIMENTOS
POPULARES DE DIAMANTINA - AMPODI a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de
Diamantina, .Estado de Minas Gerais",
RELATOR: Deputado JÚLIO SEMEGHINI
PARECER: favorável
MENSAGEM NQ 513/00 - do pocter executivo - que
Msubmete à apreciação do Congreeso Nacional o ato
constante da Portaria nQ 89, de 21 de ma~ de 2000,
que autoriza A ASSOCIACÃO COMUNITÁRIA PADRE
MAXIMINO a executar, -pelo prazo de três anos, 'Bem
direito ele exclusividade, serviço de radlodlft.úo
comunitária na cidade de Itatlba, Estado de 610 Paulo".
RELATOR: Deputado AGNALDO MUNIZ
PARECER: favorável
MENSAGEM Nl! 515/00 • do Poder executivo '. que,
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nll 67, ele 21 de tnarço de 2000,
que autoriza A ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA
ILHA FM a executar, pelo prazo de trêB anos, sem

direito de exclusividade, serviço de radIocIfuaão
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comunitária nacldade'Cle'Parlquera·Açu, Estado de SIo
Paulo ",
RELATOR: 'Deputado ATlLA LIRA
PARECER: faVlrivel
MENSAGEM NQ 516/00 • do Poder ExecutIvo • que,
'submete à apreci&9Io :do Congreuo NacIonal o ato
constante da Portaria nIl109, de 22 de março de 2000,
que autoriza A ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO
COMUNITÁRIA DO CATOlÉ a executar, pelo prazo de
trêe anos, 18m direito de exclualvidade, serviço de
radloclfu8lo comunitária na cldacIe de campina Grande,
Estado da Paralba",
'RELATOR: Deputado MARCELO SARBIERI
PARECER: favorável
MENSAGEM NQ 517100 - do .poder Executivo - que
"submete à apreclaçio do Congresso ,Nacional o ato
constante da Portaria n2 110, de .22 de março de 2000,
que autoriza a ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO
COMUNITÁRIA DA CIDADE DE DOM SIL:VÉRIO -8
executar, pelo prazo de .ttêa anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radlodlfualo comooltárla na
cidade de Dom Sllvério, Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado CÉSAR BANDEIRA
PARECER: favorável
'MENSAGEM NA 516/00 • do Poder ExecutIvo • que,
"submete li apreclaçAo do Congresso Nacional O ato
constante da Portaria nll103, de .22 de março de 2000,
que autoriza. AOBNH ': ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
DO BAIRRO NOVO HORIZONTE e. -executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusjvldade, serviço de
radlodfullo comunitária na c1dadé de Candeias do

Jamarl, 'Eatado de AondOnIa',
RELATOR: Deputado LUIZ 'MOREIRA
PARECER: favorável
MENSAGEM NlI 555100 • do 'Poder Executivo • que,
'submete li apreclaçlo do Congreuo Nacional o ato
constante da Portaria nll '87, de 21 de março de 2000,
que autoriza a ASSOCIAÇÃO -NOVA ALIANÇA:
CAMINHO, VERDADE E VIDA" 'a 'executar, pelo prazo
de trêB anos, sem direito 'de exclusividade, 'Serviço de
radloclfuaio comunitária na cidade de Regente Feiló.
Estado de SIo Paulo·,
RELATOR: Deputado FRANCISTONIO 'PINTO
PARECER: favorável
MENSAGEM NlI 582/00 - do 'Poder 'Executivo - que
".ubmete 11 apreciação do congresso Nacional o ato
'COnstante da Portaria nll 56, de '21 de março 'de 2000,
que autor128 a RC fM - RÁDIO COMUNITÁRIA DE
ITAMBÉ a e>08Cutar, pelo prazo ele tr6ts anos, sem direito
ele exduaMdade, RMÇQ 'de radiodlfusio comunitária na
cidade de ltambé, Estado de Pernambuco",
RELATOR:~oPEDROIRUJO

PARECER: favorável
MENSAGEM NlI 563100 - do Poder Executivo ~ que,
"aubmete à apreclaçio do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nIl 73, de 21 de março de~,
que
autoriza
a
ASSOCIAÇÃO
CLJlTURAL
COMUNITÁRIA DE LAGOA FORMOSA a executar, pelo
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prazo: de. tras anos. sem. direito de exclusividade, serviço
de radlocllfuaio comunitária. na cidade de- Lagoa
Fonnosa, Estado de Minas Geral&~,
RELATOR: Deputado·SAI.VADOR·Z1MBAh.DII
PARECER: favorável
MENSAGEM NlI 565/00 • do. Poder Executivo • que,
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nIl 92. de 22 de março de 2000,
que autoriza a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA
VILA MENDES.· AMOV\M a executar, pe\oprazo de três
anos, sem. direito de.. exclusividade. serviçQ de
radiodifusão comunitária na cidade de. Coronel Xavier
Chaves, Estado de MinaaGerais",
RELATOR: Deputado. JOSé PRIAKr.E
PARECER: favorável
MENSAGEM' NlI 566/00 • do. Poder Executivo • que,
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nll. 106. de- 22 de março de., 2000,
que autoriza. a ASSOCIAÇÃO DE. RÁDIO
COMUNITÁRIA E DEFESA DO MEIO AMBIENTE PRÓGUARAMIRIM a executar, pelo prazo. de três an06, sem
direito de exclusividade. serviço. de radiodifusão
comunitária na cidad& de Guaramirim. Estado de santa
Catarina",
RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA
PARECER: favoráyel
MENSAGEM NA 567/00 - do Poder executIvo • que.
·submete à apreciação do Congresso. Nacional o: ato
constante da Portaria nR 100, ~ 22 dfl,maf90: da 2000,
que autoriza a .ASSOCIAÇAO COMUNtTÁRIA DE
ELDORADO DO SUL a executar, pelo prazo d& trêS
anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade da Efdoracb do Sul,
Estado do, Rio Grande cio. Su~ .
RELATOR: Deputado ROBéRIO ARAÚJO
PARECER: favorável
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MENSAGEM NR 598100 • do Poder Executivo • que,
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria ne 81. de 21 de março de 2000.
que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
EDUCATIVA E CULTURAL DE AFRÂNIO a executar.
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusMdade,
serviço de radidifusão comunitária na cidade de Afrânio,
Estado de Pernambuco",
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA
PARECER: favorável
MENSAGEM NR 603100 • do Poder Executivo - que,
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nll 58, de. 21 de março de 2000.
que. autoriza A ASSOCIAÇÃO COMUNITÃRtA PRÓDESENVOLVIMENTO CUI.TURAL E TURrSTiCO DE
CACONDE a executar. pelo prazn de. três anos. sem
direito de. exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade da Csconde, Estado de São
Paulo·
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
PARECER: favorável
MENSAGEM NR 604100 • do Poder Executi"o - que,
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nll 64, de 21 de março de 2000,
que autoriza a ASSOCIAÇÃO' DE. DESENVOLVIMENTO
COMUNITÁRIO DE DIAS COELHO a executar, peJo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radIodifusão comunitária na cidade de Dias Coelho •
Morro do Chapéu. Estado da Bahia".
RELATOR: Deputado JOSÉ MENDONÇA BEZERRA
PM'ECER: favorãve\
MENSAGEM NP 605/00 • do Poder Executivo • que,
·submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nR29, de 10 de fevereIro de 2000,
que outorga penníssão à FUNDAÇÃO FAFITDE RÁDIO
E TV EDUCATIVA para executar, pelo prazo de dez
anos. sem direito de exclusMdade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Itararé, Estado
ele São Paulo".
REtATOR: Deputado íRIS SIMÕes
PARECER: favorável

MENSAGEM NlI 589/00 - do Poder Executivo - que
"submete à. apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nR 85, de 21 d& março de: 2000,
que autoriza a ASSOCIAÇÃO CULTURAL
COMUNlirÁRIA DOS MORADORES· DO CENTRO DA
VtTÓRIA DE. S~NTO AMTÃO a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade. serviçO' de MENSAGEM NR 607/00 - do Poder Executivo - que
radiodifusão comunItária na, cldac18 de santo Antão. "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
Estado.,de.Pemambuco".
. ' constante da Portaria nQ. 95, de 22 de' março de 2000,
RELATOR: Deputado SAMPAIO OÓRIA
.' que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
PARECER: favorável
ARTíSTICA E CULTURAL VALE DE AUTAZES a
.executar, pelo prazo de trêS anos, sem direito de
MENSAGEM NR 590100 • do Poder Executivo • que, exclusividade. serviço de radioditusão comunitária na
·submete. à apreciação do Congresso Nacional o ato cidade· de Autazes, Estado do. Amazonas.
constante. da Portaria nlJ se, de 21 de março de 2000, RELATOR: Deputado ROBÉRIO ARAÚJO
que autoriza a ASSOCIAÇÃO A SERViço DA PARECER: favorável
ESPERANÇA a executar, pelo' prazo de
anos" sem
dIreito de exclusividade, serviço de! radiodifusão MENSAGEM NlI 608/00 • do Poder Executivo • que,
comunitária na oidade de. Indiana.. Estado de-- São ·submete li apreciação do Congresso Nacional o ato -.
constante da- Portaria nR98. de 2Z de março de 2000,
Paulo",
,
que autorIZa A ASSOCIAÇ~O COMUNITÁRIA
RELATOij. Deputado JOSÉ CAALOSMARTINEZ.
SEABRENSE DE COMLlNICAÇAO a executar. pelo
PARECER: favorável
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço

e

*
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de radioclfusio comunitária na cidade de 5eabra. anos. eem dreJto de exclusividade. serviço de
'f8dloclfuaio comunitária na ddade de 'Navirar, &tado
Estado da Bahia",
do Mato GI'08IO do Sul".
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA
PARECER: favorável
MENSAGEM NQ 609/00 - do Poder Execut.lvo • que.
"submete à apreciaçllo do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nl! 101. de 22 de março de 2000,
que autoriza a ASSOCIAÇÃO ITAQUERê DE
COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA DE NOVA EUROPA a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade. serviço de radlodlfuaio comunitária na
cidade de Nova Europa. -Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE
PARECER: favorável
MENSAGEM NI! 612/00 - do Poder executivo· que.
"submete à apreciação do Congl'8B8O Nacional o ato
constante da Portaria ntl 91. de 22 de março de 2000,
que autoriza a ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO
COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA D'ABADIA a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade. serviço de radlodifUBão comunitária na
cidade de Romaria, Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA
PARECER: favorável

RELATOR: 'Deputado GERSON GABRIELLI
PARECER: favorável

ORDINÁRIA
PRO.:JETO DE LEI NII 5;67&'90 - do Sr. Eduardo Jorge que "tI8põe 'SObre 8 'Obrigatoriedade da apresentaçlo
de programas1eIevlslvos que 'J)OB8IbIHtem ao tlefIclerrtes
audltivoB -a sua compreenaIo". (Apenaad06 08 Projetos
de 'Lei nll 1.476/96, 2.092196. 8.965/97, 4.527198.

1.729J99. 2.527/00 e 2!JS81OO)
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: favorável a este e aos PL's nlla 1.476196,
2.092196. 3.955197. 4.527/98. 1.729199, 2.527/00,

2.'633JOO. com substitutivo
PROJETO 'DE L'EI NII 2.940197 - 'do Sr. João PlzzolattIque "dI8p6e 80bre o DIa 'Nacional de Prevenção do
AJcooI e das Drogas. 8 tIá -outras provid6nclas".
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA
PARECER: contrário
VISTA AO 'DEPUTADO PAUDERNEY AVEL.:JNO, em
17/11199. que apresentou voto em separado, favorável:

MENSAGEM Nll 613/00 • do 'Poder Executivo • que.
"submete à apreciação do Congresso 'Nacional 10 1lto PROJETO DE LEI NI! 3.997197 - do Sr. Cunha Bueno e
constante da P<lrtaria nl! 9§. de 22 de ,março de 2000, ' outros - que "estimula a contra.,propaganda sobre o
que autoriza a ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO fumo 8 8eusderivad08 no rádioena1eleviaio".
COMUNITÁRIO DE ,ABEL FIGUEIREDO - PA. ~ RELATOR: DeputadoWAGNERSALUSTiANO
,
executar. pelo ,prazo ele três anos, sem direito 'de PARECER:.iaVOfável
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na VISTA AO 'DEPUTADO PAULO MARINHO. EM
cidade de Abel Figueiredo. Estado do Pará".
30/06199.
'
RELATOR: Deputado FRANCISTONIO PINTO
PARECER: favorável
PRO.:JETO DE LEI tfI1.826-A/99 - do ·Sr. Paulo José
Gouv6a - que -modifica o Decreto-Lel '011 286, de 28 'de
MENSAGEM Nll 615/00 • do Poder Executivo - que. fevererlro de 1967, que "complementa e modifica a Lei
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato nll 4.117. de 27 de agosto de 1962". 'estabelecendo
constante ela Portaria nll 1OS, de 22 de março de .2000. horárloe eepecfficoe para a veiculação de programas
que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA OOS educativos".
MORADORES DO CANTAGALO - ACUC a executar, RELATOR: Deputado BISPO WANDERVAL
pelo prazo de três anos. sem direito de exclusividade, flARECER: favorável. com duas emendas
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Cantagalo, Estado do Paraná".
PROJETO DE LEI Nl! 2.239199- do Sr. AntOnio do Valle
RELATOR: Deputado JOSÉ ALEKSANDRO
- 'que "modifica a lei nl! 9;612. "de 19 -'de fevereiro de
PARECER: favorável
1996. .que ~Instltui o Serviço de Radlodlfudo
Comunitária e dá outras providências-. prevendo a
MENSAGEM Nll 656/00 • cio Poder executivo - que, autorização para executaçio de serviço de radiodlfu8ão
·submete à apreciação do Congresso Nacional o ato comunitária pela& CAmaras Munlclpais-.
constante da Portaria nll 122, de 3 de abril de 2000, que RELATOR: Deputado MALULY NETTO
autoriza a UNIÃO CAIX€IRAL DE LAJES a executar, PARECER: favorável
pelo prazo de três anos. sem direito de exclusMdade.
serviço de radiodifusão oomunitária na cidade de lajes, PROJETO DE LEI N2 .2.401-AJOQ - do QSr. José Ronaldo
- que"Acreecenta o art. 182-A.à 'lei n 9.472• .de 16.de
Estado do Rio Grande do Norte".
julho de 1997".
RELATOR: Deputado CORAUCI SOBRINHO
RELATOR: Deputado flAUlO OCTÁVIO
PARECER: favorável
PARECER: favorável
MENSAGEM Nll 670/00 • do Poder Execut\vo • que, PROJETO DE lEI 'NlI 2.719100 - 'do Sr. 'Djalma 'Paes "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato que -estabelece a obrigação, para as emissoras de
constante ela Portaria nll 114, de 3 de abril de 2000. que , rádio '9 televlsio, de divulgarem llatas ,de foragidos ela
autoriza A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE Justiça".
DESENVOLVIMENTO ARTfsTICO E CULTURAL DE RELATOR: Deputado NEUTON LIMA
NAVlRAI • ACONAVI a executar, pelo prazo de três PARECER: favorável, com duas emendas
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COMI,SSÃO DE CONSllTUrçÃO E
JUSllÇA EDE REDAÇÃO
REUNtÃO ORDINÁRIA
Local: Plenário 01, Anexo 11
Hora: 10h

A - Redação Final:
PROJETO DE DECRETO, LEGISLATIVO NQ 198/99 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1611/98) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Rádio FM 2000 Uda" para explorar
serviço. de radiodifusão sonora em freqOência modulada,
na IbCalidad& de Manacapuru, Estado: do Amazonas".
RELATOR: Deputado ÁTILA LINS.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N,Q 199/99 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1672198) - que "aprova o ato que
outorga permissão ao Sistema de: Comunicação AM
Produções e Eventos Ltda.. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada. na
localidade- de Coari, Estado do Amazonas".
RELATOR: Deputado ÁTILA LINS.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N1I.205/gg,- da
Comissão' de CIência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSG 1717198) • que "aprova o ato que
outorga permissão ao Sistema de Comunicação AM
Produções e Evento&. ltda.. para explorar serviço de
radiodifusão, sonora em freqQêncla modulada. na
localidade. de: Alvarães. Estado do; Amazonas"•
RELATOR: Deputado. Am.A LINS.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.R 263/99 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia" Comunicação e
Informática (MSC 27/99) - que "aprova o ato que
outorga concessão à Rádio Correio do Vate Ltda•• para
explorar serviço de radiodifusão sonore em ondas
médias. na' localidade de ltaporanga, Estado da
Paralba".
RELATOR: Deputado,INALOO LElrÃO.
PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO NIl4331GO - da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1164/99)' - que "aprova, o ato· que
autoriza a Associação Rádio Comunitária Belo Horizonte
ai executar serviço' da radiodifusão comunitária. na
localidade de Manaus. Fstado dllAmazonss".
RELATOR: Deputado ÁTILA LINS.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NR 441/00· da
Comissão de Ciência
Tecnologia, Comunicação. e
Informática (MSC 1120/99) - que, ·aprova o ato que
autoriza a Associação, Comunitária de- Comunicação e
Cultura Lasafá a executar serviço da radiodifusão
comunitária, na localidade de Caeté. estado de Minas
Gerais",
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.

e

Comissão de Ciência e Tecnologia. ComunIcação e
Informática (MSC H23/99) - que "aprova o ato que
autoriza a Associação; Comunitária de Rádio de São
João, do Plaul a. executar serviço de- radiodifusão
comunitária•. na localidacl& de- São João da Piauf. Estado
doPiaur.
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA.
PROJETO DE DECRETO l.EGISLATIVO Nl! 447/00 - da
Comissão, de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1.142199) - que "aprova o ato. que
autoriza a Associação, de Comunicação. Cultura e
Desporto do Municlpio de Elesbão Veloso a executar
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de
E/esbão Veloso, Estado do Piauí".
RELATOR: Deputado ATILAURA.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ 449/00· da
Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática' (MSC t t&7/oo) - que "aprova o ato que
autoriza a Associação de Comunicação e Cultura de
Montes Claros de Goiás a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de Montes
Claros de Goiás. Estado de- Goiás".
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nl! 450/00 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 1168/99) - que "aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária & Cultural de- Barra
de Santo Antônio a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na looalidade de Barra de Santo Antônio,
Estado de Alagoas".
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nl! 452/00 - da
Comissão de Ciência a Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1291199) - qua "aprova o ato que
autoriza o Govemo do Estado' do Acre, por intennédlo
da Fundação de Cultura a Comunicação Elias Mansour
a executar ser.vlço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada., na cidade: de Brasiléia•. Estado.do Acre".
RELATOR: Deputado ATlLA LINS.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ 454100 - da
Comissão de Ciência & Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1293/99) - que "aprova o ato que
autoriza o Govemo do Estado do Acre,- por intermédio
da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour
a executar setviçCl de radiodifusão. sonora em freqüência
modulada. com fins exclusivamente educativos. na
cidade de Cruzeiro do Sul. Estado do.Acre".
RELATOR: Deputado ZENALOa COUTINHO,
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NIl 455/00 - da
Comissão de Ciênóia e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 1294/99) - que "aprova o ato que
autoriza o Govemo da Estado do Acre, por intermédio
da Fundação de CUltura e Comunicação EliaS' Mansour
a executar, pelo prazo de dez anos. sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na oidade de Tarauacá, Estado do
Acre".
RELATOR: Deputado ÁTILA LINS.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll 456100 • da
Comlaaio de Ciência il Tecnologia, ComunJcaçlo e
Informática (MSC 1295199) • que "aprova o ato que
autoriza o Governo do Estado do Acre, por Intennédlo
da F.undaçlo de Cultura e ComunlcaçAo Elias Mansour
a executar 'S8Mço 'de radlodtfuBlo 1lOflora 'er1l freqii6ncla
modulacla, na cidade de Xapurt, Estado do Acre".
RELATOR: Deputado ÁTILA LINS.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NR 458100 • da
Comissão ele Ciência e Tec~, Comunlcaçlo e
Informática (MSC 1301/99) • que "aprova o ato que
outorga concessão à Fundação José de Patva 'Netto,
para executar serviço de radlodlfusAo de sane e
imagens (televisão) na cidade de São Joeé dos
Campos, Estado de São Paulo".
RELATORA: Deputada ZULAlê COBRA.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll46OlOO • da
Comissão de Ciência e Tecnologia, ComunicaçAo e
Informática (MSC 1462199) • que "aprova .o ato que
autoriza a Associação Comunitária de ComunlcllÇlo e
Cultura de Barra a executar serviço de radloclfuslo
comunitária, na localidade de Barra. Estado da Bahia".
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR.
PROJETO DE DE~RETO LEGISLA1WO NIl4611OO· da
Comissão de Ciência e Tecnolosja, Comunlcaçlo e
Inf0rm6tlca (MSC 225/00) • que "aprova o 4do que
outorga permlsslo à Fundaçlo Educativa de RádIo e
T-elevislo OUro Preto, para executar .seMço de
radiodifU8io sonora em freqOêncla modulada, com fins
exclusivamente educatlvol, na cidade de OUro Preto,
Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NII411100 • da
Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicaçlo e
Informática (MSC 586/97) • que "aprova o :ato .que
renova a concessão outorgada à Rádio Dlfutora
Garibaldi l1da., para explorar serviço 118 Tadloclf1aio
sonora em onda média, na cidade de GaribaIdl, e.tado
do Rio Grande do Sul".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll412100 • da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunlcaçio e
Informática (MSC 1400/97) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada 11 Fundação Educacional
União da Serra, para explorar 'S8rvlço de radIodIfueio
sonora em onda média, na cidade de Marau, Estado do
Rio Grande do Sul".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NII 415100 • da
Coml88io de CiêncIa e Tecnolo.gla, ComunIceç6o e
Inforrnálica (MSC 1098198) - que "aprova O ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Novo ,Mundo
Ltda.• para explorar aervlço de radlodlfuBio aonora em
onda média, na cidade de São Paulo, Estado de SIo
Paulo".
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURV.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nl471100 • da

Comleeio 1Ie CIência e Tecnologia, 00munIcaçi0 e
Informática (MSC 1647/99) • que "aprova o ato que
outorga conceeeio à f'LI'ldsçio Municipal de Artes de
Montenegro, para executar serviço de radiodlfuslo de
sons e imagens, com fins .exclu8lvamente educatlvo6, na
cidade de Montenegro, Estado do Rio Grande do sur.
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO ALHO.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll 479100 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (USe 61/00) • que "aprova o ato que
outorga permlsslo à Rádio Timbó Uda., para explorar
S9Ntço de radiodIfuBão tlOnora em freqQêncla modulada,
na 10caIldade de 1lmbó, Estado de santa catarina".
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 'NII 4831.00 • da
Comlsslo :de Cl6ncia .e Tecnologia, Comunicaçlo e
Inforrnéllca (MSC 631194) • que "aprova o ato qUã
renova a concessAo outorgada à Rádio Record de
Curitiba L1da., para explorar serviço de racllocifu8lo
sonora «ri ,onda média, na cidade de Curitiba, Estado
P-araná".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.

ao

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll484100 - da
Comis8lo de Ciência e Tecnologia, ComunlcaçAo '8
Informétlca (MSC 45/97) • -que "aprova o eto que renova
a COI'lC88Slo outorgada à Ráclo Tupi Ltda., para
.explorar :serviço deradlodlfusio sonora em ,ondas
curtas, na cidade de CUrftl)a, Estado do Paraná".
RELATOR: Deputado 'GUSTAVO FRUET.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll 489/00· tia
Com~ tIe Ciência e Tecnologia, Comunlc8çAo e
Informática (MSC 695199) • que ~aprova o :ato que
renova a conceulo outorgada fi Radlocllfu8io Luzes da
Ribalta Ltda., para explorar seNÇo de radioCIfuslo
IOnora em onda mécIa, na .cidade tIe santa Bárbara O
0eIte, Eatado .de &0 ;Paulo".
RELATORA: DeputadaZULAlê COBRA.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 'Nll4911OO - da
ComIesAo de CIência >li Tecnologla, Comunicação e
Informática (USC 1162199) • que "aprova o ato que
autoriza a AssociaçIo Comunitária Cultural de Mono
Redondo a executar serviço de radlodfuslo.
comunitária, na localidade de Morro Redondo, Eatado
do RIo Grande do Sul".
RELA1fOR: Deputado MENDES -RIBEIRO FILHO.

S - Proposlç6ea 8Uj&aaS à apreclaçlo do
Plenário da Casa:
URGeNCIA
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NR 242198 • do
Senado Federal (PLS 71198) • que "autoriza o Poder
Executivo a criar a Região Integrada de
DeIenvoMmento da Grande Teresina e Instituir o
Programa EspecIal de Desenvolvimento da Grande
Tereeina e d6 outras providências".
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RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldlcidade e
técnica legislativa.
VISTA ao Deputado Léo Alcântara, em 23/05/00.
EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE
LEI COMPLEMENTAR Nll 248E19& - que- "disciplina a
perda de cargo público por insuficiência d& des&rnpenho,
do servidor público estável, e: dá outras providênciaa".
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldJcidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
EMENDAS APRESENTADAS EM PLENÁRIO AO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 2.40199·
que "aprova o texto do Acordo de Assistência Judiciária
em Matéria Penal, celebrado entre o Governo da
Rep.:.blicaFederativa do Brasil e o Governo doa Estados
Unidos da América, celebrado em BrasOia, em 14 de
outubro de 1997".
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI·ACKEL..
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcidade,
técnica legislativa &, no mérito, pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nll 2.942197 • do Eduardo Jorge - que
"Institui, no Sistema Única de Sallde - SUS, o programa.
de Prevenção 8' Assistência às pessoas. portadoras do
traço falciforme e com anemia falclforme, e dá outras
providênciaa". (Apensados: PL 18199, PL 56199, PL
1.101199, PL 2.289/00, PL 4,.008197).
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: peJa constitucionalidade, juridlcidade e
técnica legislativa deste e dos apensados, com
emendas.

pRÓJero DE LEI N1I3.241197 • do Sr. Duilio Pisaneschl
- que. "modifica a Lei nll 9.429, de 26 ele dezembro de
1996, que dispõe sobre prorrogação de- prazo para a
renovação de certificado de: Entidades Fllantrópieas, e
recadastramento junta ao Conselho Nacional de
Assistência Social • CNSA e anulação dos atos
emanados do Instituto, Nacional de. Seguridade SocIal INSS, contra Instituições. que: gozavam de isenção da
contribuição social, pela não apresentação, do pedido de
renovação do certificado em tempo hábil".
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO.
PARECER: peJa constitucionalidade, juridicldade e
t6cnlca legislativa. nos termos do substitutivo.
PROJETO DE LEI NlI2.087199 • da Sra. Lulza Eruncllna
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de- Instalação de
brlnquedotecas nos hospitai& da rede. pllblica".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.
PARECER: pela inconstitucionalidade.

PRIORIDADE
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NR 208195 - do
senado Federal (PDS 161195) - que "aprova a
Prograr.18çáo Monetária relativa ao 2il trimestre da 1995,
com estimativB& das faixas. de variação dos principais
agregado& monetários, análise de evolução da
economia nacional prevista para o trimestre e as
juatiflcatlvas pertlnent...
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RELA ;OR: Deputado IÉDIO ROSA.
PARECER: peJa constitucionalidade, jurldJcidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll 209/95 - do
Senado Federal (PDS 162/95) - que "aprova a
Programação Monetária relativa ao 3ll trimestre: de 1995,
com estimativas das faixas de variação" dos principaIs
agregados monetários, análise da evolução da
economia nacional e as justificativas pertinentes".
RELATOR: Deputado IÉDIO ROSA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade e
técnica legislativa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll 709198 - da
senado Federal (PDS 92/98) - que "aprova a
Programação Monetária relativa ao terceiro trimestre de

1998",
RELATOR: Deputado AYRTON XEREZ.
PARECER: peJa constitucionalidade, jurldlcldade e
técnica legislativa.
PROJETO DE LEI Nll 1.365/99 • do Poder Executivo
(MSC 685199) • que "altera o Decreto-Lei nll 2.848, de
07 de· dezembro de 1940 - Código Penal".
.
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldlcldade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

TRAMITAÇAo ORDINÁRIA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll 371197· do
Sr. Jair Meneguelli - que "susta os efeitos do Decreto nll
2.100, de 20 de de%&mbro de 1996, da Presidência da
República, que "toma pública a demjncia, pelo Brasil, da
Convenção da OIT nll 158 relativa ao Término da
Relação de Trabalho por Iniciativa do Empregador".
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.
PARECER: pela inconstitucionalidade e lnjurldicidade.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N1l429/97· do
Sr. Inácio Arruda - que 'susta OS efeitos da Portaria nll
t19, de 3 de junho de 1997, do Ministro de Estado da
Fazenda, que veda a realização de despesas ou a
assunção de obrigações diretas que excedam os
critérioS' orçamentários ou adicionais".
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR.
PARECER: pela inconstitucionalidade.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NR 436/97 - do
Sr. Padnt Roque - que "susta os efeitos do art. 411 do
Decreto nll 2.250, de 11 de junho de 1997, do Poder
executivo, que dlspl5e sobre a vistoria em imóvel rural
destinado à reforma agrária e dá outras providências".
(Apensados: PDL 437197).
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PARECER: pela inconstitucionalidade e, no mérito, pela
rejeição deste 8 do apensado.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NII 737/98 - do
Sr. Severino cavalcanti • que "susta a aplicação de
Norma Técnica expedida ~Io Ministério da Saúde".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO.
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PARECER: pela constitucionalidade, jurldlciclade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.
PROJETO DE LEI NlI 307199 - do Enio Bacci - que

"toma imprescritível pretensão executória para crimes
hediondos, e dá outras providências". (Apensados: 'PL

1.598199).
RelATOR: Deputado DA. ROSINHA.
PARECER: pela inconstitucionalidade e, no mérito, ,pela
rejeição
deste
e
pela
inconstitucionalidade,
injuridicidade, falta de técnica Iegl8lativa e, no mérito,
pela rejeição do PL nll 1.598199, apensado.

c -

Proposições sujeitas i
conclusiva das Comiss6es:

apreciação

URG~NCIA
(ART. 223 C/C 64, § ~ e 3° da C~
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N2371199-da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e

Informática (MSC 1126199) • que 'aprova o :ato que
autoriza a Rádio Comunitária Educativa fi Cultura
Arinense a executar serviço de radiodifusão comunitária,
na locallçlade..l1t A!iJlos, :Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS
PARECER: pela constitucionalidade, jurldlcldade e
técnica legislativa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NlI 451/oo - da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 8
Informátlca (MSC 1173199) - que 'aprova o ato que
autoriza a Associação dos Moradores e Produtores de
carinhanha a executar serviço de radiodlfu&lo
comunitária na localidade de Carinhanha, Estado da
Bahia".
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR.
PARECER: pela constitucionalidade, }uridlcidade '.
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NR 48OIDO - da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 141/00) - que "aprova o ato que
autoriza a Associação VaIe do A~uaIa de
Desenvolvimento Artístico/Cultural - FM (AVADA FM} a
executar serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade de São Miguel do Araguaia. Estado -de
Goiás",

RELATOR: Deputado GEOVAH FREITAS.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldlcklacle e
técnica legislativa.
PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO NlI 488/00 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 397199) - que 'aprova ,o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Difusora de São
José do Rio Pardo Ltda., para explorar servlço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de São
José do Rio Pardo, Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade e
técnica legislativa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 'NR 504100 - da
Comlssio de Ciência e Tecnologia, Comunlcaç!o •
Informática (MSC 16nl99) • que "aprova o ato que
outorga conce88io à Fundação Educativa '8 Cultural de
IntegraçAo do Oeste d'8 Minas, para executar serviço de
radiodifuslo de aons e imagens (televisão), 'com fina
exclusivamente educativos, 118 localidade de Formiga,
Estado de Minas Gerais'.
RELATOR: Deputado JAIME :MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade 8

técnica teçjslatlva.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 521100 - da
Comissio de Ciência 8 Tecnologia, Comunicaçlo 8
lnfonnátlca (MSC 1096197) - que "aprova o ato que
renova

a

col1C86Bio

outorgada

à

Sociedade

Matogrossenae Rádio 'Educadora Ltda., para 'explorar,
pelo prazo de dez anos, a partir de 16 de agosto de
1994, sem direito de exclusividade, 'Serviço de
radiodifusão sonora em onela média, na cidade de
Colfder, Estado de Mato GrOl8O".
RELATOR: Deputado 'MURILO OOMINGOS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 'N1I 524/00 - da
ComI88lo de CIência e Tecnologia" Comunicação e
Informática (MSC 542198) - que "aprova o ato que
renova a 'permissão outorgada à 'Rede Autonomista de
Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de
raãlOdlfusão sonora em freqOêncla modulada, na cidade
de Osaaco,:estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado ZULAlê COBRA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicldade •
técnica legislativa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NlI 526100 - da
Comissio -de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Inforrnâtlca (MSC 1661198) - que "aprova o ato que
outorga 'pennissão à VL Radlocllfusão S/C Ltda., para
upIorar serviço de 'radIodltuelo sonora em freq06ncia
modulada, na 'localidade de ltaltuba, Estado do Pará".
RELATOR: Deputado Z-ENALOO COUTINHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcidade '8
técnica legislativa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NR 580100 • da
Comlesio de CI6nciae Tecnologia. Comunicação e
Infonnátlca (MSC SOI99) • que "aprova o ato que
outorga concessio à DMD Associados Assessoria e
Propaganda Ltda., para explorar servIço de radlodlfuBlo
sonora em ondas médias, 'I1a localidade de Peixoto de
Azevedo, Estado do Mato Grosso'.
RELATOR: Deputado-MURILO 'DOMINGOS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicklade e
técnlca leglsJatlva.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NlI 532JOO - da
ComisBlo de Ciência e Tecnologia, ComunJcaçAo e
Informática (MSC 484199) - que "aprova o ato que
renova a 'COnceesAo outorgada à liberdade Empresa ..
Radiodifusão L1da., para explorar serviço de
radIodfusão aonora em onda média, na cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais'.
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
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PARECER~ pela constitucIonalidade, juridlcldade
técnica legislativa.
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PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DeCRETO LEGISLATIVO N.I! 5351oo·da
Comissão de: Ciência e· Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1165199) • que "aprova Q ato que.
autoriza a ACCNR • Associação Comunitária Centro
Norte de Rádio e. Difusão a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na loealidad& de Colfder,
Estado de Mato Grosso".
RELATOR: Deputado. MURILO DOMINGOS.
PARECER: pela constituclon~ldade, jurldicldade: e
técnica legislativa.

PROJETO DEDECRETO LEGISLATIVO NIl562100· da
Comissão. de Ciência e. Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 127/00) • que "aprova o ato que
autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária
ltaperuçu • ARei, a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Itaperoçu, Estado do
Paraná·.
RELATOR~ Deputado OSMAR SERRAGLlO.
PARECER: pela constitucionalidade, Juridlcidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NI! 537/00 • da
Comissão. da Ciência e· Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1464/99) • que. ·aprova o ato· que
autoriza. a ASSociação Comunltárl& de: Radiodifusão de
Salinas a executar serviço de radloclifiJsio comunitária,
na localidade de Salin~ Esta.do:de Minas. Gerai&·.
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade, Juridlcidade &
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ 567/00 • da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 232/00) • que ·aprova o ato que
autoriza a Associação comunitária. e Cultural de
Aparecida D'Oeste • SP, a executar serviço· de
radiodifusão comunitária na cidade de Aparecida
D'Oeste, Estado de São Paulo·.
RELATOR: Deputado NELO RODOLFO.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NR 538/00 • da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e.
Informática (MSC t593199) • que ·aprova o ato· que
outorga permissão à Fundação Rádio FM Educadora
ltaguary Nossa senhora. da Conceição,. para executar
serviço de radiodifusão· sonora em freqOência modulada.
com fins exclusivamente educatlV06, na cidade de Ponta
de Pedras, Estado. do Pará·.
RELATOR: Deputado VIC PIRES FRANCO.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldlcldade e
técnica legislativa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N,R 54t/oo,· da
Comissão de Ciência a Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 1801199) • que ·aprova o atc que
outorga permissão à Fundação· Joca Motta, para
executar serviço de. radiodifusão, sonora em freqüência
modula~ com fins exclusivamente. educativos, na
cidade da União. Estado do Piauí".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldlcldade e
técnica legislativa•.
PROJETO DE DE.CRETO LEGISLATIVO NlI 548/00· da
Comissão de Ciência e Tecnologia, comunicação e
Informática (MSC 46/00) • que. "aprova o ato que.
autoriza a Radioclube Vida a executar serviço da
radiodifusão comunitária,. na localidade de Jussar&,
Estado de Goiás".
RELATOR: Deputado NAIR XAVIER LOBO.
PARECER: pela constitucionalidade, Juridlcidade &
técnica legislativa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NI! 56,1100.· da
Comissão de Ciência a Tecnologia,. Comunlcação. e
Informática (MSC 125/00) • que "aprova o ato que
autoriza a. Associação dos Meios de Comunicação. 8Atividades. 'Culturais e, Comunitárias de Rancharla a
executar serviço de radiodifusão comunitária. na
localidade de Rancharla, Estado de São Paulo·.
RELATOR: Deputado ZULAlê COBRA.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NR 569/00 • da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática: (MSC 234/00) • que: "aprova o ato que
autoriza a Associação Mamma Blanca a executar
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de
Valpararso, Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado CORAUCI SOBRINHO.
PARECER: pela constitucionalidade, Juridlcidade e
técnica legislativa.

PRIORIDADE
PROJEFO DE lEI N~ 977Al9S - do Poder Executivo
(MSC 983/95) • que ·altera dispositivos da Lei nl! 8.270,
d& 17 d& dezembro de 1991, que: dispõe sobre rea1usteda remuneração dos servidores públicos, corrige e
reestrutura tabela de vencimentos, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pela. constitucionalidade, Injurldicidade e
boa técnica legislativa.
PROJETO DE LEI NR 350/99 • do Poder Executivo
(MSC 361199), • que ·dispõe sobre a forma e a
apresentação dos, sfmbolos nacionais·. (Apensados :
PL2.7701OO).

RELATOR: Deputado JOSé ROBERTO BATOCHIO.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, deste e
do apensado; com emenda.
PROJETO DE LEI NI!. 1.052A199 - do Senado Federal
(PLS 166198) • que "altera a Lei nl!. 9.69'1, de 22 de Julho
de 1998, que ·altera a Tabela de Valores. da Taxa de
Fiscalização da Instalação por' Estação" objeto do' Anexo
11I'da Lei nl!. 9,472, da t& de julho: de 1997, que dispõe·
sobr& 8' organização dos serviços de telecomunicações.
a criação e o funcionamento de um órgão regulador e
outros aspectos institucionais, nos termos da Emenda
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Constitucional nll 8, de 1995", e dispõe sobre as taxas PROJETO DE LEI Nll2.796B197· do Sr. VaIdeci Oliveira
de fiscalização de instalação e de funcionamento de • que "c:liBplle sobre o U80 do Bromato de Potássio na
selViços de radiodifusão de sons e Imagens educativa".
farinha e nos produlo8 de paniflcaçlo".
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO ALMEIDA.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldicldade e PARECER: pela cסnst1tuclonaiidade, jurkllcldade e
técnica legislativa.
técnica legi8latlva, TI08 tennos tio substitutivo.
TRAMITAÇAo ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nll 3.3398192 • do Sr. Luiz Moreira •
que "torna obrigatória a indicação nas embalagens dos
produtos dietéticos e similares, pelas Ind(astrlas
fabricantes, das quantidades de eduJcorantes utHizados
em suas composições".

PROJETO 'DE LEI NlI 8.729B197 - do Sr. Osvaldo
Coelho - que "cIspOe $Obre '8S condiçõe& exiglvels para
a ldentlflcaçio do couro B das matérias-primas
sucedâneas, u11llzados na confecçAo de calçados e
artefatos".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: a ser proferido.

RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridiciclade e
técnica ~egislativa desta e da Emenda da Comlssão de
Economia, Indústria e Comércio, nos termos do
substitutivo.
PROJETO DE LEI Nll 579A195 • do Sr. Cláudio cajado que "altera a redação do artigo 467 da Consolidação
das Leis do Trabalho • CLT, que "dispõe 'SObre o
pagamento de verbas rescisórias em JUízo".
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão
do Trabalho, Administração e serviço Pllblico. com
emendas e subemendas.
PROJETO DE LEI NQ 841B195 • do Sr. Vic Pires Franco
- que "dispõe sobre a multa a ser aplicada à empresa de
transporte aéreo em caso de emissão de bilhete de
passagem em número superior à capacidade da
aeronave destacada para o respectivo trecho de
viagem".
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade -e
técnica legislativa deste e dos substitutivos da Comissão
de Defesa do Consumidor, Melo Ambiente e Minorias e
da Comissão 'de Viação e Transportes, com
subemendas.
PROJETO DE LEI NQ 1.0168195 - da Sra. Laura
Carneiro· que "dispõe sobre atendimento preferencial a
idosos. gestantes e portadores de deficiência para
l'!1arcação de consultas e complementares no Sistema
Unico de Saúde".
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade e
técnica legislativa deste, com emendas, e das Emendas
da Comissão de Defesa do Consumidor, Melo Ambiente
e Minorias.
Pr:OJETO DE LEI NlI 1.0448/95 - do Sr. Antonio Carlos
Pannunzlo • que "concede Isenção de imposto de renda
para os prêmios em dinheiro, auferidos em concursos
de produção intelectual, promovidos em todo território
nacional e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA.
?ARECER: peja constitucionalidade, juridicidade e
·~cnica legislativa deste e da emenda da Comissão de
, ,jucação, Cultura e Desporto, com emenda.

PROJETO 'DE LEl NR 3.752AJ97 .- do Arnaldo Faria :de
Sá • que 'crla o Conselho Federal e os 'Conselhos
Regionais dos Despachantes 'e dá 1)utra8 providências".
RELATOR: Deputado JOS~ RONALDO.
PARECER: pela constItuclonaJidade, jurldlcldade e
técnica ~ deste '8 'do Substitutivo 'da 'ComIssAo
de Trabalho, 'de Administração e serviço Público, com
emenda e aubernenda.
VISTA ao Deputado lnaldo Leftio, em 27lO6lOO.
PROJETO DE LEI ~"3.872A197 - da,sra.'RIta Camata·
que "dá nova recJaçlo ao art. 11 do Decreto-Lei n ll 227,
de 28 'de fevereiro de '1967, -alterado pelo art. 12 da lei
nSl 8.901, de SOde junho de 1994".
RELATOR: Deputado PAUlOMAGAUiÃES.
PARECER: >pela constitucionalidade, jurldicldade 8
técnica legislativa deste e do Substitutivo -tia Comissão
de Minas e Energia. lX)I11 emendas 8 subemendas.
PROJETO DE LEI NlI 4.229Af9B - do Sr. Márcio Fortes •
que "dlepõe 'SObre o :estabelecimento da hora de verlo
no país em datas detennlnadas e nas regl6es
especfflcas"•
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO.
PARECER: pela oonstitucionalldade, jurldlcldade e
técnica 1egIsIatIva deste. nos tennos do substitutivo, '8
do Subetltutlvo da Comlssão·de Minas e Energia, com
subemendal.

PROJETO DE LEI NlI 4.361 AJ98 • do Sr. Paulo Paim •
que "veda a publlcaçio em Jornais de anClnclo de
emprego 1l8m a Iden~ tia empresa contratante",
RELATOR: 'Deputado JÚUODELGADO.
PARECER: pela constitucionalidade, )urldlcldade e
técnica ,JegIeIatlva deste • ,da emenda adotada pela
Comtsalo de Trabalho, ,de AdmInistração e Serviço
PI1b1Ico.
PROJETO DE LEI Nll 675/99 • do Sr. Adolfo Marinho •
que "dispõe sobre a gestão da Área de flroteçio
Ambientai (APA) Jerlcoacoara, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.
PARECER: pela constItuclopalidade, jurldlcldade e
técnica legislativa deste,
emenda, e 1tas Emendas
da Comissio de Defesa -do Consumldor, 'Meio' Ambiente
e Minorias.

:com

.PROJETO DE LEI NIl 2.414/00 • do Carlos. Dunga·cÂMARA
que confecção de· carteiras de Identidade para os nascidos
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"denomina "Palácio Das. Rlvando Bezerra. cavalcanti~, o
ediffclo sede do Tribunal Regional, Eleitoral do Estado. da
Paralba".
RELATOR: Deputado.lNALDO lEITÃO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcldade: f)
técnicaleglslatlva, com emenda.

AVISOS·
PROPOSIÇOES

EM

FASE

DE

RECEBIMENTO DE EMENDAS {5 SESSOES)

Decurso: 411< Sessão
Última Sessão: 24188109
Projetos- de: Let (art. 1,19, l e 5, 1°~
A - Da Análise da Constitucionalidad&,
Juridicidade e'Mérito:
PROJETO DE LEI'N~ 1.676/99 - do Sr. Afdo Rebeloque "dispõe sobre a promoção. a defesa a o uso da
lingua portuguesa e dá outraaprovlclênciU'.
RELATOR: Deputado. VILMAR ROCHA

B - Da Análise da Constitucionalidade e
Juridfcidade (ilut. 54, I):
PROJETO DE LEI NIl 2.508.-Aloo - do Sr. Silvio Torres
- que "denomina "Aeroporto de Guarulhos - André
Franco Montoro" o aeroporto Internacional da Cidade de:
Guarulhos, Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado JOSÉGENO(NO

Substitutivos (art. 119, 11 e 510)
AS PROPOS/ÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERA a
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA

COMISSÃO.

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Jurldlcidade e Mérito
PROJETO DE lEr- NIl 486199' - do Sr. enio Baccl - que
-amplia prazo para- 30 (trinta) dlu juntada da
procuração em processo cMI' 8' dá outl'8S' providências".
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR

Decurso: 5·Sessão
Últfma Sessão: 23108/00
Projetos de Lei (Irt.119,1 e 5 1°)
A •

Dai'

Anáffse da Constitucionalidade,
Juridrci~ade e Mérito:.
PROJETO DE lEI NIl 3.126·AI97· do Sr. Agnalo
Queiroz • que "dispõe sobre a obrigatoriedade: de:
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na rede- pública de- sa((de em todo o território nacional e
dá outras provldênclas~.
RELATOR: Deputado CLAUDIO CAJADO
PROJETO DE LEI Nrl 1.696/99 • do Sr. José Dirceu·
que "acrescenta dispositivos. à Lei n 11 9.504. da 30 de
setembro de 1997, a fim de criar Comissão de
Acompanhamento do Sistema 8etr6nico de: Votação·.
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA
PROJETO DE LEI NIl 1.976/99'· do Sr. Pedro Celso·
que "autoriza o, Tribunal Regional Eleitoral do Distrito
Federal a celebrar com os Tribunais Regionais Eleitorais
dos Estados de Goiás. e- Minas Gerais, a fim de,
observada a lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997,
assegurar"" a Informatização do processo de votação
nas eleições. do ano 2000, nos Munlcfpios da Região
Integrada de. Desenvolvimento do Entorno".
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS
PROJETO DE LEI N1l2.345I00 - do Sr. Jaques Wagner·
que "altera o art, 146. inciso 11I, da Lei nrl 4.737, de 15
de julho de, 1965· Código Eleitoral, exigindo documento
com,fotografia no ato da vo!aÇão·.
RELATOR: Deputado. JOSÉ GENO(NO
PROJETO DE lEI NIl 2.448/00 • do Sr. Gustavo Fruet·
que "altera. a redação do. art. 359 da Lei nll 4.737. de 15
de julho de 1965· Código Eleltorar.
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO
PROJETO DE LEI NIl' 2.703100· do Sr. José Roberto
Batochlo • que "acrescenta artigo à lei nrl 9.096, de 19
de- setembro' de· 1995".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA
PROJETO DE LEI NR 2.771/00 • do Sr. Salvador
21mbalcll - que "acrescenta artigo à Lei nll 9.504, de 30
de setembro de 1997, dispondo sobre a obrigatoriedade
de registro dos' programas de govemo dOS' candidatos
às eleições majoritárias".
RELATORA: Deputada NllMAR RUIZ
PROJETO DE LEI Nrl 2.926/00 • do Sr. José Roberto
Batochio • que "acrescenta parágrafo ao artigo 578 do
Decreto·Lel nll 3.689; de 3- de outubro de 1941 - Código
de Processo Penal"
RElATOR: Deputado MAURO BENEVIDES
PROJETO DE LEI Nll 2.996/00 • do Sr; Alceste Almeida
• que "suprime os incisos 11I e IV do artigo 219 do
Código Civil Brasileiro· Lei nll3.071, de 01 de janeiro de
1916".
.
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA
PROJETO DE LEI Nli 3.095/00 • do Sr. Ronaldo
Vasconcellos· que. "modifica a Lei nll 5.700, de 1~ de
setembro de 1971, Instituindo a Ararajuba como sfmbolo
nacJonar.
RELATOR: Deputado AYRTON XER&
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PROJETO DE LEI Nll 3.106100 • da Sra. EJcione
Barbalho • que kaltera o art. 511 da Lei n ll 9.296, de 24 de
julho de 1996, e acrescenta o art. SO-A II essa Ler.
RELATOR: Deputado JÚLIO 'DELGADO

Agosto de 2000

Código de Ttânsito Brasileiro". (Apensados 08 'Pls
638199.. 4.270198)
RELATOR: 'Deputado ARV KARA

PROJETO DE LEI N1l3.117/oo· do Sr. Léo AJcAntara·
que "altera o art. 91 da Lei nll9.'504, de 30 de 'Setembro
001997".
RELATOR: Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES

PROJETO DE LEI NIl 4.495-B198 - do Sr. Jair
MeneguelU - que "diIp6e 'SObre a promoção '8 a
fl8calzaçlo da defesa sanitária -animai- qtI8I1do ,da
reaJlzaçlo de rodeios e dá outrasprovldências k •
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS

PROJETO DE LEI NII3.177/00 - do Sr. Jair BoIsonaro·
que ~altera a lei nll 8:906, de 4 de julho de 1994,
Estatuto da Advocacia e da OAB, incluindo lII'I , 91 ao
art. 28·.
RELATOR: Deputado JOSÉ ANONIO ALMEIDA

PROJETO DE LEI NR 4.fl49..B19S • do Sr. Fabio
Feldmann e da Sra Alta Camata· que "disPõe fIObre o
aceeso PIlbIico aos dacIoe e Informações exiStentes noe
órgã08 e entldade8 Integrantes do SISNAMA".
RELATOR: Deputado MARCOS ROUM

PROJETO DE LEI Nll 3.206100 • do Sr. RIcan::Io BarroI •
que "altera artigos da Lei nll 7.210, de 11 de Julho de
1984 • Lei de Execução Penal • -para dispor sobre a
emissão anual de atestado de pena a cwnprlr".
(Apensado o PL 3.234100)
RELATOR: Deputado JOÃOflAULO

PROJETO DE LEI NIl382-A199 - 'do Sr. Enio Baccl ."tpJ8

PROJETO DE LEI 'Nll 3.215/00 - do Sr. Adolfo Marinho •
que "dispõe sobre a extinção do Instituto da enfiteuse
em imóveis urbanos e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado Léo ALCANTARA

B ~ Da Anã'lIse tia Constitucionalidade e
Juridicldade (8rt. 64, J):
PROJETO DE LEI NR a87-A196 • do Sr. 8aI8tle1
Carvalho· que,"veda, no calendário das eleições gerais,
concursos publicas e eX8lJ16l!l vestlbulsl'III, a
designação de dias ou datas coincidentes com 08
consagrados a eventos rellgioaos e ao exercfcio do
culto, de qualquer crença". (Apensado o PL 684195)
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PROJETO DE LEI NII 1.082195 • do Sr. EIlas Murad •
que "toma obrigatório o uso do café como alimento
básico da merenda escolar". (Apensad08 08,pLs-647199;

2.126196 e 2.496/00)

"exige contratos em linguagem acessível e tamanho
tl dá outras

mrnlmo de .Jetras com <corpo 14116
provldências-. (Apensado o PL 363199)
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO

PROJETO DE LEI NIl S85-'BJ99 - do Sr. flégls
Cavalcante - que "dispõe sobre a exigência de exame
psicológico pera professores e alun08 de modaJidadel
esportivas eClb a denominação de artes marciais e dá
outras provIdênclas•• (Apensado o PL 1182199)
RELATOR: Deputado BISPO WANDE~VAL
PROJETO DE lEI NIl1.140·A199· do Sr. Padre Roque que "altera a redação dos incisos I e ,11 do 811. 40 da Lei
nlI 9.503, de 1997, que institui o Código de TrAnaIto
BraelIeiro". (Apensado o PL 1.411199)
RELATOR: Deputado A'RV KARA
PROJETO De Lcl NR 1.164-A/99 - do Sr. SéJVlo
Carvalho • que "denomina "Aeroporto de Porto
VelhoIGovemador Jorge Telxelra de Oliveira " o
Aeroporto de Porto Velho, Estado de Rondônia".
RELATORA: Deputada 'NILMA'R RUIZ
PROJETO OE LEI NIl1.219-A199 - do Sr. lédIo Rosa •
que IIdllpõe sabre a criação do Dia Nacional do

Consumidor".

RELATOR: Deputado BISPO WANDERVAL

RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI NR 1.582-8/96 - do Sr. Luiz MoreIra que "altera a Lei nO 8.977, de 6 de janeiro de 1995, que
"dispõe sobre o serviço de TV a cabo 8 dá outras
providências", (Apensado o PL 1.913196)
RELATOR: .Deputado INALDO LEITÃO

PROJETO DE LEI NR 1.386-A199 • -do Sr. Wandet1ey
Martins • que "Ineere parágrafo único no art. 85 da lei ~
9.503, de 1997, que instituiu o Códlgo de Trânsito
BralIIeIro-, (Apensado o P.L 1990199)
RELATOR: Deputado INALDO .LEITÃO

PROJETO DE LEI Nll 3.142197 • do Sr. Fernando
Gabelra - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
aquisição de trtul08 publicados no Pais.pelas bIbIoteeas
das instituições de ensino superior".
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO

PROJETO DE LEI Nll 1.394-A/99 • do Sr. Alberto
Mourilo· que "altera o art. 260.daLehnll iJ.503, de:2S,de
aetembro de 1997, a fim de proibir a Mmunel'aÇão de
empresas por eerviços terceirlzados, tendo por base de
cálculo o volume de multas aplicadas". (Apen8ado o PL
1.74(199)
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO

PROJETO'DE LEI Nll4.124-A198 • do Sr. Paulo Rocha •
que "acreecenta lnciIo ao art. 181 da lei nIl 9.503197 •
CódIgo de TrAnsito Brasileiro".
RELATOR: D9pUf8do ARY KARA
PROJETO DE LEI NlI4.203-A/98 • do Sr. Paulo Rocha •
que 'acrescenta Inciso ao 8rt. 40 da lei nli 9.503.197 •

PROJETO DE LEI NR 1.420·A199 • do Sr. Alberto

Mourio • que -altera a redação do Inciso IX do -art. 22,

Lei nll 9.503197, que Institui o Código de T1AnaIto

Brasileiro".
RELATOR: Deputado INALOO LEITÃO
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PROJETO DE LEI ~ll t.432-A/99 - da Sra. Alcione
Athayde - que "institui o 12 de agosto como Dia
Nacional da Juventude".
RELATOR: Deputado IÉDIO ROSA
PROJETO DE LEI Nll 1.480-Al99 - do Sr. Simão Sessim
- que "denomina "Viaduto Jefterson Cavalcanti· Trícano"
o viaduto no quilOmetro 82 da rodovia BR-116, na
cidade. de Teresópolis - AJ••
RELATOR: Deputado AYRTON XER&
PROJETO DE LEI NR 1.534-Al99 - do Sr. Jorge, Costa.que "prolbe a privatização de usinas hidrelétricas em
todo o pars·.
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
PROJETO DE LEI Nlt 1.64t-AJ99 - do Senado Federal
(PLS 195199) - que "dispõe sobre. o· controle- do· uso de
talidomida". (Apensado o PL 2.803/00)
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA
PROJETO DE' LEI NR 1.877-A/99 - do Sr. Sérgio
Carvalho - que "estabelece critérios para o
licenciamento ambiental de atividades de pesquisa e
lavra mineral & para a recuperação da áreas
degradadas por mineração, regulamentanclb· o § 211- do
art. 225 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado- GUSTAVO FRUET
PROJETO DE LEI NR 1.894-Al99 • do Sr. Luiz
Bittencourt - que "obriga os postos. revendedores de
combustfveis automotivos a exibirem cartazes de
advertência sobre o perigo do: uso. de telefones celulares
nesses estabelecimentos".
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO
PROJETO DE LEI ~R 1.936-AI99 - do. senado Federal
(PLS 235/99) - que "Institui o Dia. Nacional de- Prevenção
e Combate à Hipertensão ArteriaL e dá outras
providências"•
RELATOR: Deputado IÉDIO ROSA
PROJETO DE LEI NIl 2.232-Al99 - do Sr. Miro Teixeira-

que "promove alterações na Lei nll 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que Instituiu o Código de Trânsito
Brasileiro".
RELATOR: Deputado INAI:.OO LEITÃO
PROJETO DE LEI NR 2.272.-A/99 - do Sr. Gervásio Silva
- que "altera dispositivO$ da Lei nll 9.503, de 23 de
setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro,
quanto ao licenciamento do veículo":..
RELATOR: DeputadolNALDO LEITAO
PROJETO DE LEI NIl2.275-~ - do Sr. Paes. landim que "denomina o trecho da BR-324, compreendido entre
as, cidades de Remanso-BA e São Raimundo Nonato"
Pll'.
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA
PROJETO DE LEI NlI. 2.646-Aloo - do Sr; Pedro. Celso que "altera a Let nR. 9.50a, de- 23' de- setembro de- 1997,
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para

Quarta-feira 23

44769

estabelecer obrigatoriedade- de Interposição de recurso,
nos termos que especifica".
RELATOR: Deputado INALOO LEITÃO
PROJETO DE LEI NR 2.665100 - do Senado Federal
(PLS 218199) - que "denomina "Senador João Calmon"
a Esco\a Técnica Federoo do Espirito santo - Dned, de
Colatlna".
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE
PROJETO DE LEI NR 2.&72-A/00 - do Senado Federal
(PLS 512/99) • que "denomina "Rodovia Luiz Carlos
Prestes." o trecho que especifica: da rodovia BR-020, e
dá outras providências....
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOfNO
PROJETO DE LEI NR 2.891-A/00 - do Senado Federal
(PLS 380/99) •. que "altera dispositivos da Lei. nR. 9.503,
de 23 de setembro, de- 1997 - Código· de Trânsito

Brasileiro. de, modo. a penllitir dispensa de exame de
sa.:ide a categorias profissionais es~rficas·.
RELATOR: Deputada INALDO LEITAO

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)
AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERAo
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA

COMlssAo

A • Da Anãlise da Constitucionalidade,.
Juridlcldade e Mérito:
PROJETO DE lE\ N~ 1:;:77195. - do Sr. Nilmário
Miranda - que "acrescenta dispositivo à parte- geral. do
Código Penal, relativo às circunstâncias agravantes·.
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

COMI·SSÀO DE DEfESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E
MINORIAS
REUNIÃO ORDINÁRtA
Local: Plenário 8, Anexo 11

Horário: 14h

AUDIÊNCIA PÚBLICA
TEMA:
"APLICAÇÃO E OS RESUL.TADOS DO PLANO DE:
EMERGêNCIA DA PETROBRÁS EM RELAÇÃO AO
VAZf.MEN.TO DE ÓLEO EM ARAUCÁRIA-PR

EXPOSITOR:
HENRI PHILlPPE REICHSTUl, Presidente da Petrobrás

Agosto de 2000
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COMISSÃO DE DIREitOS

PRIORIDADE

HUMANOS

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NA 97/96 -tJo Sr.
AntOnIo I<andIr - que ~ 88 oontrbtlçéSeB 80daII

A;TE
FÓRUM DE DEB'"
Local: Plenário 9, anexo 11
Horário: 14 h
TEMA: BASTAI EU QUERO Pf(l
PROMOÇAo: Comlulo de Direitos Humanoa em
parcerla com o VIva RIo
PROGRAMAÇAo:
Abertura:
• Deputado MARCOS ROlIM • Pl'RIdente da Oomledo
de DlreltOl HllI'n8l'x. da OAmara doe Deputados;
• Sr. flUBEM CÉSAR FERNANDES • Diretor do VIva
RIoIRJ
• Sr. DENIS MIZNE • Representante do Instituto Sou da
PazlSP

1) MESA SOBRE SEGURANÇA POBuCA
Expoaltor:
• Sr. RUBEM CÉSAR FERNANDES • Diretor do VIva
Rio

2)MESA SOBRE POUTlCAS PARA JOVENS EAI
SITUAçAO DE RISCO

ExpOIltorea:
• Sr. ANDRÉ URANI • Secretário de Trabelho da
Prefeitura do Rio de Janeiro;

• Sra. C-ELMA ROCHA • seoret6ria de EducaçIo de
santo Andr6/SP

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA ECOMÉRCiO

InckIentea sobre faturamento ou receita, InstitukIM
pelas 'LeIa ComplementaM n'a 7 e 8, de 1970, e na 70,
de 1991, bem como • contJ'I)uIçIo 1JOOIaI sobre o lucro
IfquIdo, InItIturda pela lei fjQ 7.'689, tia 1988, -e*l8tO
quando devkIea pelas Inatltuiç&ls • que 1ra1a o
panigrIfo 1R, artigo 22, da'Lei rf 8:212, de 1991, por
contrbJlçlo eoclal i\cIdente eobre o lucro bruto. e dI1
outras pnwIdIncIaa-.
RELATOR:1lepuladoflICAROOFERRAÇO
PARECER: favorável, com 8ubst1tut1vo

c .

Propoalç6es ·sujeltas à apreclaçlo
conel....iv. d.. Coml..6ea:
PRIORIDADE

PROJETO DE LEI NR 2.550100 - do Poder executivo
(MSC 272/00) - que "dI8p6e..mre1l8 8Ç&MJ ordlnlirlu.
prefenInclall nIo reclamac1a8 correepondentel a
particlpIçAo acionária em aociedacIes an6n1mu de
cap1ta18berao-,
RELATOR: Deputado PAUlOocrÁVlO
PARECER: favorável, com '8ITlnas, e contr4rIo •
emenda apresenti1da na ComI8elo

PROJETO DE LEI 'NR 2.810100 - do Senado Federal
(PL8 6CW99) - que NdlIp6e aobre os limites de 1'8oetta
bruta 100II e OI percentuais lIPIlcávela à recelta bruta
rnenaaI daa ernpresaslneclba no SiItema Integrado de
Pagamento de Impostos e ContrIHJiç&IB dai
MIcroempreeu 8 Empresas de 'Pequeno Porte SImp" de que trata alei nD 9.317, de 5 de dezembro
de 1.... (ApIneadoa 08 PL'e: 878J99 '8 1,9B9I99)

RELATOR: Oeputado CARL1TOMERSS
PARECER: favorável ao projeCo e a l8UI apenaadoa,
com lUbdtutIvo

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

REUNIÃO ORblNÁRIA
Local: Plenário 5, Anexo 11
Horário: 10h

PROJETO DE lEI N" 3.974197 - do Sr. SIIa8 Bra8lei1O
- que "prolbe a venda de produtos para .funar derlvadoI
do tab8co em padarias e supermercados".
Relator d~ para redigir o parecer vencedor:
Deputado JOS~ MACHADO
.

PROJETO DE LEI Nt 1.628196 - da Sra. Fátima PeIaeI
- que "define a PoIftIca FIore8tal para 8 Amaz6nI8

A - Requerimento:
Dos
Sra.
ALE>< CANZlANI •
RONALDO
VASCONCELLOS - propondo a mallzat;Ao de auclêncIa
pública -para debater a ~ de r8CUfIClI pelo
Banco Mundial para o I~o do turllrno nos
Estados do Mato Groeeo do
FWané, SInta eatarlna
e Rio Grande do SUl, atravM do programa IntitUlado

sw.

PRODETUR.

B • Proposiç6es suJeime à apreclaçlo do
Plenário da Casa:

braellelra e dá outl'88 provId6ncIas". (Apenaadoe
PL'8: 68OJ99 I 687199)
RELATOR: DepI.Udo JURANDILJUA'REZ
PARECER: contr4rIo ao projeto-. a seus apensados

OI

PROJETO DE L.él Nt 04.29O-A198 - do Sr. VIc PlreI
Franco - que lIdIIp6e lObN a crIaç10 da Zona Franca

SInta,.,.,

no Rará".
RELATOR: Deputado JURANDlL JUAREZ
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado José Machado, em 2108100
de
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PROJETO DE LEI Nll 4.726/98 - do Sr. Átila Lins - que
'concede isenção de- tributos às microempresas e
empresas de pequeno porte~.
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI
PARECER: favorável
VISTA à Deputada MarlaAbadia~ em 05105199
PROJETO DE LEI NR 4.817198 - do. Sr. AntOnio. Kandlrque -autoriza a empresa produtora e exportadora. demercadorias nacionais 8: conslltuir crédito presumido,
dedutrvel no pagamento de contribuições sociais, e
dispõe sobre a criação do Fundo de Compensação de
Competitivldade e sobre a instituição da Contribuição de
Intervenção no Oomrnia EconOmlco Incidente sobreImportaçõesu•
RELATOR: Deputado CLEMENTINO COELHO
PARECER: favorável"com substitutivo
VISTA ao Deputado, Rubem Medina, em 14/06/00
PROJETO DE LEI Nlt 525199 - do Sr. Lão Alcântara que -autoriza. o Podef Executivo a criar a Fundo de
Apoio à Microempresa. a ser administrado pelo> Banco
Nacional de Desenvolvimento' EconOrnico e Social' BNDES, alterando a Lei n." 9.491, da Q da setembrO> de.
199T. (Apensados os PL's n~: 547199, 614199,

1.157199 e 1.666199)

RELATOR: Deputado,GERSOKGABRlau .
PARECER: favorável ao principal e aos. apensados, com
substitutivo, e contrário à& emendas apresentadas ao
substitutivo
VISTA ao Deputado Rubem Medina, em 8112/99
PROJETO DE LEI Nll' 1.082.-Al99 - do Sr. Miro Teixeira
- que "dispõe sobre o acesso de turistas ou visitantes às
unidades de conservação federais, estaduais. privadas
e áreas do entornou.
RELATOR~ Deputado RICARDO FERRAÇO
PARECER: contrário
VISTA aos Deputados Alex Canzlanl, João' Pizzolatll EJ
Zaire Rezende, em 24/05/00
PROJETO DE LEI NO 1.484-Al99' - do Sr. Atlla Uns que "cria área de livre comércio no Munlcfplo de
Parintlns, no Estado do Amazonas G' dá outras
providênciasu •
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ
PARECER: favorável'
VISTA ao Deputado José Machado. em 2/08/00
PROJETO DE' LEI Nll 2.120/99 - do Sr. Wagner
Salustlano - que "dispõe sobre a partlcipaçjo dos
trabalhadores nos lucros oU' resultados da empresa".
(Apensado: PL n.R 2.826100)
RELATOR: Deputado JOSÉ MACHADO
PARECER: contrário ao projeto e ao seu apensado
VISTA ao Deputado João PizzolaUi. em 2816100
PROJETO DE LEI N,Q' 2~37.1/00' - do Sr. Paudemey
Avelino - que " dlspõ& sobre a sarda de produtO&
Industrlallzado& na: Zona Franca d& Manaus, e di oUtJas,
providênciasu •
RELATOR: Deputado' RICARDO' FERRAÇO'
PARECER: contrário,
VISTA ao, Deputado Rubem, Medina. em 28/6/00
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PROJETO DE LEI N~ 2.649/00 - do Sr. Augusto Nardes
...: que "faculta a opção pelo SIMPLES, instituCdo pela Lei
ri. ll 9.317, de 1996, às. empresas que prestam serviços
de montagem de estruturas metálicas, pinturas de
Fllacas publicitárias e confecção de grades, portas,
ROrtões e janelas metálicasu •
RELATOR: Deputado LUIZ MAINARDI
PARECER: favorável. com,substitutlvo
VISTA ao Deputado AJex Canzlani, em 2108100
PROJETO DE LEI Nll 2.820/00 - do Sr. Alberto Fragaque -altera os arts. 47 e 56 da Lei n." 5.764, de 16 de
dezembro d& 1971, e dá outras providências-u•
~ELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ
PARECER: favorável. com emenda
PROJETO DE LEI Nll1.864-A196 - do Sr. Delfim Netto que -dispõe sobre a instalação e o funcionamento da
Estação Aduaneira Interior e dá outras providênciasu.
RELATOR: Deputado JOSÉ MACHADO
I'ARECER: contrário
VISTA ao Deputado J040 Plzzolatll. em tOl05loo
PROJETO DE LEI N" 4.671-AI98 - do Sr. Jair
Men&guelll - que "disciplina a instalação, USO e
manutenção de sistemas de injeção de- combustfvel,
'~ndas de- controle de mistura, conversores catalCtlcos,
sistemas de escapamento de gases em vefculos
4utomotores e-dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ MACHADO
PARECER: favorável
PROJETO DE LEI Nll 139199 - do Sr. Alberto GoIdman
..:. que "altera a Lei nll 9.279, de 14 de malo de 1996, que
.'regula d/reitos e obrigações relativos à propriedade
Industrial~. modifICando dispositivos que- dispõem sobre
direitos conferidos, pela patente e a concessão de
IIcença-compuls6r1a!'.
.
F.lELATOR: Deputado JOSÉ MACHADO
PARECER: favorável, com emenda
VISTA~ao Deputado Rubem Medina, em 24105100
PROJETO DE LEI Nll 889199 - do Sr. Feu Rosa - que
"dispõe- sobre a padronização de numeração dos
chassis- dos vefculO& automotores fabricados ou
montados no Brasil para a comercialização no mercado
intemo e Mercosul e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RUBEM; MEDINA
PARECER: contrário
P.ROJETO DE LEI NR 2.eQ.11l» - do Sr. Pompeo de

Mattos - que "prolbe a ImportaçAo, circulação.
éOmerclalizaçâo ou consumo. de came oriunda de
pafses que utUlzem subltAnclas com propriedades
ánabollzantes, de origem natural, ou slntétlca, usadas
para fins da aumento da massa corPoral de animais de
,abate paraconsumo.humano.!'•.
BELATOR: DeputadO ALEX~
PAElêCat..'.rál1e! ao ~.,e;à emeMâ apreisenta
~aCómlsdÓ't~~~' I

PROJETO DE LEI N" 2.915100 - do Sr. Bispo
Wanderval - que "especifica que 0& programas de
Incentivo ao turismo financlado&. no todo ou em-parte,
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por Instituições financeiras oficiais serão Implementados 720199, 736199, 748199, 4.893199, 4.896199. 1.711199.
apenas nos Munlclplos que contarem com 1.987199,2.049199,2.076199,2.313/00 e 2.492100
equipamentos públicos destinados ao atendimento a RELATOR: Deputado JOÃO MATOS
deficientes flsicos".
PARECER: favorável aos PLs nOS 2.292196, 2.367196,
RELATORA: Deputada LfDIA QUINAN
2.668196, 2.966197, 3.336197, 3.613197, 3.831197,
PARECER: favorável
4.132198, 72199, 676199,' S32199, 843199, 908199,
1.540199, 3.012100 e 3.052/00. apensados, com
substitutivo, e contrário ao PL nl! 2.240196 e aos PLs nRs

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA EDESPORTO
REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 10, Anexo 11
Horário: 10 horas

A - Requerimentos:
Da Sra. Marlsa Serrano - que "requer a realização de
reunião de audiência pública para discutir a matéria de
que trata o Projeto de Lei nl! 2.629/96".
Do Sr. Clementlno Coelho - que "solicita sejam
convidados para, em reunião de audiência pública,
prestarem depoimento sobre a experiência de
interiorlzaçlo do ensino superior púbUco federal, o
Reitor da Universidade Federal da Paraíba - UFPB.
Prof. Jader Nunes de Oliveira, e o Pró-Reitor de
Assuntos do Interior, Prof. Thompson Femandes Mariz.
que administra o Campus da UFPB em Campina
Grande'.

Do Sr. Gllmar Machado - que 'requer a realização de
reunião de audiência pública. dia 23 de agosto, para
debater o tema 'Cultura do De8envoMmento', como
preparação para a I Conferência Mundial de Combate
ao Racismo, Xenofobia e Intolerâncias correlatas, a
realizar-se em agosto de 2.001, na África do Sul'.
Do Sr. Gllmar Machado - que 'requer a realização de
reunião de audiência pública. destinada a discutir a
elaboração de legislação voltada à pós-graduação no
Brasil, com a presença de representantes da
Associação Nacional de pós-Graduandos·.

B - Proposições sujeitas à apreciação pelo
Plenário da Casa:
URGêNCIA
PROJETO DE LEI NI! 2.240196 - do Sr. Luiz Malnarci •
que "altera dispositivo da lei n" 8.436, de 25 'de: Junho
de 1992, que 'institucionallza o Programa de Crédito
Educativo para estudantes carentes', modfIcada pela
Lei n!l 9.288, de 11! de julho de 1996". Apensados: PLs
n!ls 2.292/96, 2.367196. 2.668196, 2.ge6/97, 3.338i97,
3.613197, 3.831/97, 4.132198, 72199, 676/99, 832199,
843199.908199, 1.540199,3.012100,3.052100,2.542196,
2.575196, 2.885/97, 2.988197, 3.107197, 3.414197,
::l fl121P7
3.687/97, 3.853197, 3.856197. 4.420198,
~::i. 4.516198.4.580/98, 4.65919l3, 221199, 375199.

2.542196, 2.575196. 2;885197, 2.988197,
3.414/97, 3.612/97, 3;687197, 3.853/97,
4.420/98. 4.427198, 4.516/98, 4.580198,
221199, 375199, 720199, 736199, 748199.
4;896199, 1.711/99, 1.987199, 2.049199,
2.313100 8 2.492100, apensados

3.107/97,
3.856197,
4.659198.
4.893199,

2.076199,

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NI! 383199Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional (MSC NIl 1.274199) - que "aprova o texto do
Acordo Geral de Cooperação celebrado pelo Governo
da República federativa do Brasil no âmbito da
Comunidade dos Países de Língua PortugueSa, em
Praia, Gabo Verde, em 17 de Julho de 1998'.
RELATORA: Deputada ESTHER GROSSI
PARECER: favorável
PROJETO DE LEI NQ 3.126/00 - do Poder executivo
(MSC NO 745100) - que "autoriza o Poder Executivo a
instituir a fundaçio Universidade federal do Tocantins'.
RELATOR: Deputado PAULO MOURÃO
PARECER: favorável. com substitutivo

C • Proposiç6es sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI NIl 2.288/99 - do Senado Federal
,PLS nll 513199) • que 'Instltul o Dia Nacional do Idoso'.
Apensado: PL 2.366/00.
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
PARECER: reformulado favorável ao PL 2.366100,
apensado, e contrário ao PL 2.288199
PROJETO ,DE LEI Nll 2.292-A/00 - do Senado Federal
(PLS nII 427/99) • que 'altera a denominação do
Aeroporto Internacional de Macapá."
RELATORA: Deputada MIRIAM REID
PARECER: favorável
PROJETO DE LEI NIl 1.855199 - do Senado Federal •
que "dispõe sobre a reutilização de livros didáticos no
ensino fundamental e médio e dá outras providências".
Apensado: PL nl! 2.775/00.
RELATORA: Deputada ,ESTHER GROSSI
PARECER: contrário ao PL 1.855199 e ao PL 2.775100.
apensado

TRAMITAÇAo ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI NI! 2.453100 - do Sr. Robério Araújo que 'acrescenta Inciso IV ao § 21! do art. 13 da Lei nl!
9.249, de 26 de dezembro de 1995. que 'altera a
legislação do Imposto de renda das pessoas jurfdlcas,
bem como da contribuição social sobre o lucro trquldo, e
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dá outras providências!. e inciso. VII ao art. 12 da Lei nO.

Nacional e a estampa da Bandeira Nacional nos

9.250, de 26 de dezembro de 1995, que 'altera a
leg.lslação do Imposto de rendadas pessoas ffsicasedá
outra& proVldênclas~".
RELATOR: Deputado ALBERTO MOURÃO
PARECER: favorável, com emendas (2)
Vista ao Deputado Osvaldo Blolchl. em 31.5.2000

cadernos escolares e dá outras providências".
Apensados: PLs n!ta 1.533/99'e 1.656199.
RELATOR: Deputado GASTÃO V'ElRA
PARECER: contrário ao PL 681199 e aos PLs 1.533199
e 1.656199, apensados, e ao substitutivo adotado pela
CEIC

PAOJETO DE LEI Nll 2..140199 - do Sr. José Roberto.
Batochio.• que "institui incentivos fiscais do imposto de.
renda. e: da. contribuição social sobra o lucro Ifquldo, soa.
clubes de futebol".
RELATOR: Deputado RENATO SILVA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI NII 2.219/99 - do Sr. Walfrido Mares
Guia • que "denomina 'Aeroporto de· Montes
ClaroslMário Aibeiro' o aeroporto da cidade de Montes
Claros. Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado PHILEMON: RODRIGUES
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NII 73199 - da Sra. Nice Lobão· que
"dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e
estaduais e. dá outras, providências".
RELATOR: Deputado: BONIFÁCIO DE ANDRADA
PARECER: favorável, com substlMlvo
VISta ao DeDutado Aávio Arns. em 28.6.2000.

PROJETO DE LEI NR 2.716/00 - do Sr. Rubens Furtan que "acrescenta Inciso ao art. 12 da Lei nll 9.394. de 20
de dezembro de 1996",
RELATOR: Deputado CLÓVIS VOLPI
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N2 128/99 - do Sr. Alberto Fraga •
que "institui o Sistema: da Bolsa de Estudo para 0&
polloials federais, policiais civia e militares do Distrito
Federal. 0& bombeiros. militares. do Distrito Federal a osmilitares federais".
RELATOR: Deputado WALFRIDO MARES GUIA
PARECER: reformulado favorável ao PL 128/99. com
substitutivo, e à emenda apresentada na Comissão !lO;
substitutivo
PROJETO DE LEI N.Q 1.728·A199. - do Sr. João
Henrique. - que "denomina 'Aeroporto João Silva Filho' o
aeroporto localizado na cidade de. Pamafba,. EStado do
Piaur",
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
PARECER: favorável. com adoção do, substitutivo. da
CVT
PROJETO DE LEI NII 3.12.4-A/97 - do Sr. Barbosa. Neto
• que "dispõe. sobre a regulamentação da profissãO' de
Psicopedagogo. cria o Conselho Federal e os
COnselhos. Regionais da Psicopedagogla 8' determina
outras providências".
RELATORA: Deputada MARISA SERRANO
PARECER: favorável ao PL 3.1241'9-7.; com 6- emendas,
e contrário à emenda apresentadana Comissão
VISTA CONJUNTA aos Deputados Osvaldo Biolchl,
Nelo Rodado, Atlla Ura, João Matos e Professor
Luizinho
PROJETO DE LEI. NR, 3.137-m7 - dO Sr, CláUdio.
Cajado • que "dlspõ& sobre o exame- preventivo de
açuiclade visual nos estabelecimentos públicos. de
ensino fundamental". Apensados: PLs nlla 3.394J9-7,

1.S58199 e 1.937199.

RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS
PARECER~ favorável' ao PL 3'.13119-7, com, adoção, do
aubstittltiVQ adotado pela CSSF, 9' contrário aos PI:.S'
3.394197. 1..358/99'& 1.937199', apensados.
PROJETO DE LEI NII 681·A/99 - do Sr. Freire Júnior·
que "toma obrigatória a publicação da letra do Hino

PROJETO DE LEI NII 2.717/00 - do Sr. Rubens Furtan •
que "acrescenta Inciso ao art. 27 da lei n2 9.394. de 20
de dezembro de 1996", Apensado: PL nll 2.861/00.
RELATOR: DeputadO NELO RODOLFO
PARECER: favorável. com substitutivo. ao PL 2.717/00
e ao PL2.S6.11OO. apensado
PROJETO DE. LEI NR 283199 - do Sr. Alberto Fraga •
que "institui, na República Federativa do Brasil, a data
de 30 de novembro, como sendo dia do evangélico".
Apensados: PLs nRa 291199 e 2.175199.
RELATORA: Deputada LIDIA OUINAN
PARECER REFORMULADO: favorável ao PL 283199 e
80s PLs 291199 e 2.175199. com substitutivo.
PROJETODE lEI Nll'59'4J99 -do Sr. Bispo Wanderval •
que "altera a Lei nll 9.696. de 111 de setembro de 1998.
que dispõe sobre a. regulamentação da profissão de
Educação Flslca e cria os respectivos Conselho Federal
e Conselhos Regionais. de- Educação Física, a fim de
suprimir a permissão do exerclclo da profissão aos
práticos". Apensados: PLs n'Is 1.116199 e 1.900/99.
RELATOR: Deputado JOEL DE HOLLANDA
PARECER: favorável ao PL 1.900199. apensado, com
substitutivo, e contrário ao PL 594199 e ao PL 1.116199,
apensado
PROJETO DE LEI NII 2.806100 - do Sr. Ricardo Ferraço
• que "estende o Programa Nacional de Alimentação
Escolar para os dias não letivos".
RELATOR: Deputado PROFESSOR UJiZINHO
PARECER~ favorãve., com substitutivo
PROJETO DE LEI NII 2.727/00 - do Sr. Gessivaldo
Isafas: -que "acrescenta parágrafos ao art. 5D. da Le} nll
9.394. de 20 de dezembro de 1996. que dispõe sobre as
diretrizes. 8' bases da educação nacional • LDB proporcionando, melhorl8& no erlSlno fundamental. e dá
outra6 providências"•
•
REfATOR: Deputado JONIVAL LUCAS JUNIOR
PARECER~ favoráve~, com· emenda
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PROJETO DE LEI' NR 2.884/00 - do Sr. Padre Roque·
que "acrescenta parágrafo único ao art. 79 da Lei nll
8.069, de 13 de julho de 1990".
RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA
PARECER: favorável

RELATOR: Deputado MARCOS CINTAA
PARECER: pela não implicação da matéria com
aumento ou c1minulçlo da receita ,OU da despesa
pI1blicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

PRIORIDADE

Local: Auditório Nereu Ramos
Horário: 14h

AUDIÊNCIA -PÚBUCA
TEMA:
"Debate preparatório para a Conferência Mundial de
Combate ao Racismo, Discriminação, Xenofobia e
outras fonnas de Intolerância. com a abordagem do
subtama "Cultura do Desenvolvimento".

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NR 238198 • do Sr.
Joio Pizzo1attl • que "fixa percentual máximo de
acréscimos legais, Incldente8 -sobre OI pagamentos tIe
tributos fora de prazo".
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA
PARECER: pela compatlbildade e pela adequação
financeim e orçamentária e, no mérito, pela aprovaçAo,
com emenda
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N" 51/99 • do Sr.
Ben-Hl,II' Fet'I'8lra - que "cria o Fundo ele Prom09AO da

CIdadania e dá outras provid6nclas".

RELATOR: Deputado JORGE KHOURV
CONVIDADOS:
- Sr. FRANCISCO CORR~A WEFFORT • Ministro de PARECER: pela Inadequação financeira e orçamentária
Estado da Cultura,
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NR 93199 • elo Sr.
- Sr. JOSÉ SERRA - Ministro de Estado da Baude,
• Embaixador GILBERTO SABÓIA • Secretário de Luiz BIttencourt - -que "&Item a Lei nlI 4.595, de 31 de
dezembro de 1964, que dl8p6e sobre a 'PoUtIca e 88
Direitos Humanos,
• Deputado MICHEL TEMER • 'Presidente da Câmara - Institulç6el Monetárias, Bancárias e Creditícias. cria o
Con8eIho Monetário
Nacional,
e dá outras
dos Deputados,
• Sra. DULCE MARIA 'PEREIRA • Pl'88ldenta ela provld6nclal"•
RELATOR: Deputado MARCOS CINTAA
Fundação Cultural Palmares,
• Sr. ROBERTO BORGES MARTINS • Presidente do PARECER: pela não implicação da I11!t6ria com
aumento ou clmiluição da receita ou da deepeaa
IPEA e
- Deputado MARCOS ROLlM • Presidente da Comissão pI1blica&, nIo cabendo pronunciamento quanto à
adequaçio financeira e 'OrÇamentária e, no mérIto( pela
de Direitos Humanos
aprovaçlo, com emenda
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N1I 256199 - do Sr.
Semflm Venzon • que "pennlte a extinção do QrédIto
COMISSÃO DE FINANÇAS E
tributário rnec:Ian1e dação em pagamento".
TRIBUTAÇÃO
RELATOR: Deputado JOS~ MILlTÃO
PARECER: pela compatiblllclade e adequação f1napcelra
e
orçamentária e, no mérito, pela aprovação
•
REUNIÃO ORDINÁRIA
VISTA, em 08112199, ao Deputado José 'PImentel
LOCAL: Plenário 4, Anexo 11
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NlI110100 • do Sr.
HORÁRIO: 10h
Bispo Rodrlguea • que "diapõe sobre a tributaçio
relativa ao ato cooperativo ".

A • Proposições sujeitas à aprecJaçAo pelo
Plenário da Casa:
URGêNCIA

PROJETO DE LEI NR 3.126/00 - do Poder Executivo
(MSC nll 745/00) • que "autoriza o Poder ExecutIvo a
Instituir a Fundação Universidade Federal do Tocantins".
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NII443JOO • da
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
• MSC nll 1.288199 • que "aprova o texto do Acofdo de
Assistência Jurídica em Matéria Penal, celebrado l!II'Itre
o Governo da República Federativa do Brasil 8 o
Governo da República do Peru, em Lima, em 21 de
julho de 1999 '.

RELATOR: Deputado CUSTÓOIO 'MA",OS
PARECER: pela incompatibilidade e pela Inadequação
financeira 8 orçamentária

ORDINÁRIA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 419/00 do Sr. Ricardo BerzoinI • que "susta a ap11caoio ,do
cI8poato na ReaoIuçio do ConaeIho Monetário Nacional
nlI2.707, de 30 de março de 2000".
,.
RELATOR: Deputado PEDRO EU~NIO
PARECER: peJa não inplicaçlo da matéria com
aumento ou cUminuição da ,1VOeita ou da 1:Ieape8a
pdbIIcas, nlo cabendo PRM1Unclamento. q~" .ã
adequação ftnanceIm e orçameotãrla e, no mériIÔ, pela
aprovaçlo, com SUbstItutIvo
c

•
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B • ProPQslç6es sujeitas à- apreciaçlo

cabendo pronunclamento quanto à adequ~ção
financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovaçao

PRIORIDADE,

PROJETO DE LEI NIl 248·Al99 - do Sr. Marcelo Dada •
que "dispõe sobre a cláusula de reajustamento dos
contratos de' compra e venda a prazo e de
arrendamento mercantil 8 dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY
PARECER: pela não Implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
pl1bllcas. não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
rejeição
VISTA, em 09108/00. ao Deputado: Ricardo Serzolnl

conclusiva das Comi~

PROJETO DE LEI NII 1.787·A/99 - do Sr. Freire-Jl1nlor •
qua acrescenta dispositivo> à Lei nll 8.629, da 25 ele
fevereiro de 1993, que dispõe &Obre a regulamentação
dos, disposltivo& constltuclonala relativos,. à reforma
agrária, previstos no Caprtulo 111, Título VII, da
COnstituição Federal".
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY
PARECER: pela compatibilidade- 6' pela adequação
financeira e orçamentária e. no mérito. pela aprovação

ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nll- 3.367-8192· do Sr. Pauclemey
Avellno - que "Instltutl o Programa. Experimental d&
Incentivo à Produção de Borracha 'na Amazônia PROSAM, e: dá outras. provldênciaa".
ReLATOR~

Deputado' RICARDO BERZOINI
pela incompatibilidade financeira e
orçamentária do Projeto e: das emendas apresentadas.
na Comissão de Defesa do Consumidor.. Melo Ambiente
e Minorias
PARECER:

PROJETO DE LEI NIl'1.535-A/96 do Sr. Márcio Fortesque "facilita, mediante reduç40 dos chamados 'Encargos
Sociais' o ingresso no mercado de trabalho na primeira
anotação na Carteira Profissional ".
RELATOR: 'Deputado IBER~ FERREIRA
PARECER: pela não Implicação da matéria· Com
aumento ou diminuição da receita ou da despesas
públicas, não cabendo pronuncfamento quanto à
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovaçAo do Projeto e das emendas apresentadas
nesta COmissão, com St.lbstItutlvo
VISTA conjunta, em O9/tOloo, aos Deputados Jorge
KhoUl)' fi Marcos Clntra
PROJETO DE LEI NlI ~.590·A197 • do Sr. Walter
Pinheiro e' outros - que "dIsp6a sobre o receblmento de
PJfCslas resciSórias de natureza salarial aos
trabalhadores celetistas contratados por !TIunlcfplos".
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MAiTOS
PARECER: pela n!o Implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da- despasa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira 8" orçamentária e, no· mérito, pela
aprova9ão nos termos do- SUbstitutivo da Comissão de
Trabaiho, ele Administração e SelVlço PIlbllco
VISTA, em 26104100. ao Deputado José' Pimentel
PROJETO DE LEI NIl' 4.8.1&-AI9& .' do. Sr. Marcelo
Teixeira - que "obriga' a empresa administradora de
cartAo de crédito a Oferecer modalldad& de contrato na
qual o valrir da venda efetuada pelo estabelecimento
credenciado lhe é pago em. 24 horas". ':.
RELATOR: DeputadO ANIVALOO VAle
PARECER: 'pela nao Implicação da matéria em aumento
ou diminuição da receita QU da despesa pt)bIlcas, não

PROJETO DE LEI NIl 465·Al99 - do Sr. Geraldo MageJa
- que "inclui Inciso no Art. 20 da Lei nll 8.036, de 11 de
maio de 1990, e dá outraaprovidências. ".
RELATOR: Deputado JORGE KHOUF.lY
PARECER: pela adequação financeira e orçamentâria e,
no mérito, pela aprovação
PROJETO DE LEI NlI 1.053·A/99 • do Sr. Carlos Cury •
que "dispõe sobre- aconcessãn de benetrcio às famnías
assentadas pelo programa de reforma agrária e dá
outras proVidêncla& ".
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO
PARECER: pela Incompatibilidade e pela inadequação
financeira e orçamentária
PROJETO DE LEI N1l 1.289199 • do Sr. Sampaio Dória e
Márcio Fortes - que "dispõe sobre dedutibilidade, na
determinação do lucro real tributável das pessoas
jurfdicas, de juros e outras formas de remuneração
decorrentes de empréstimos e financiamentos tomados
no exterior".
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA
PARECER: pela adequaçio financeira e orçamentária
do Projeto e da emenda apresentada na Comissão e, no
mérito, peta rejel9ão do Proleto 8 da emendaPROJETO DE LEI ~ t .429199 - do Sr. Osvaldo Blolchi que- "dispõe sobre a regularlza9io fiscal e documental
de veiculos usados de fabricação estrangeira,
Importados ao amparo de liminares concedidas em
mandado de segurança",
RELATOR: Deputado IBERê FERREIRA
PARECER: pela não Implicação da matéria com
aumento ou dlmlnulçlo da receita ou da despesa
pl1bJlcss, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira 8- orçamentária e; no mérito, pela
aprovação
VISTA ao Deputado Marcos Clntra, em 09/08100
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B - proposições SUJ81taS à apreciaçlo
conclusiva pelas Comlasha:

ORDINÁRIA,

REUNIÃO ORDINÁRIA
local: Plenário 9, Anexo 11
Horário: 10h

A - Requerimentos:
Do Sr. Carfos Marques Dunga, solicitando ao senhor
Ministro do 'Trabalho e Emprego Informações acerca da
regularidade no Plano de Qualificação oom recUrso8 do
FAT, no Estado da Paralba, nos I1lt1mos cinco anos.
Do Sr. Aloizio Mercadante, solicitando ao Tribunal de
Contas da União uma auditoria nas eontas 'do 'Banco
Central do BrasH.

Do Sr. Giovanni Queiroz. solicitando ao Tribunal de
Contas da União a realização de auditoria relativamente
à Olvida Ativa da União, Previdenciária e FI8caI,
separadamente e total, de 10rma a 8e conhecer,
anualmente, nos últimos cinco anos, o valor inscrito, o
valor arrecadado e o saldo dessa divida no final de cada
exercício.

PROJETO DE L'EI fIIQ 236199 - do Sr. AIrton Dtpp - 'que
'acrescenta o f .ali ao artigo 7G da lei tUS31 , 'de '04 de
março de 1993.'
RELATOR: 'Deputado FERNANDO FERRO, designado
para redigir onovo parecer
PARECER: favorável
PROJETO DE lEI NR 2.250199 - tio Sr. Edinho Bez •
que "altera a T8dação do parágrafo 'único do art 2!' do
Decreto-LeJ rfl227, de 28 de fevereiro de 1967, com a
redação dada pelo art. 1Q da 'L-ei n~ 9.827, de 27 de
agosto de 1999'RELATOR: Deputado OLfMPIO PIRES
PARECER: contrário
PROJETO DE LEI NII 2.399/00 • "do Sr. Luciano Plzzatto
- que 'acrescenta artigo à L'9i 1111 9.476, -de '6 de '8gOItO
de 1997:
RELATOR: Deputado .pROFESSOR LUIZINHO
PARECER: contrário

SEMINÁRIO

B • Proposição aulelta à apreciaçio
!J
conclusiva das Comisa6Gs:

local: Espaço Cl,JIturaJ da Cêmara doe Deputados Auditório ZUmbi doe Palmares.
Horário: 9h às 18h30

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N.ll
21/99 • do Sr. Max Mauro, que 'Propõe que a Comissão
de Fiscalização Financeira e Controle soIlclte ao
Tribunal de Contas da União a reaJlzaç40 de Inspeção
para ,apurar den(mciaa que demonstram inl1meras
Irregularidades ocorridas na DATAMEC S/A - Sistema
de Processamento de Dados'.
RELATOR: Deputado SIMÃO SESSIM
RELATÓRIO PRÉVIO: contrário, embora sugerindo a
remessa de todos os documentos compilados pelo autor
ao TeU e à secretaria Federal de Controle.

TEMA:
ENERGIAS RENOVÁVEIS
ENERGÉTICAS

COMISSÃO DE MINAS t: ENERGIA
REUNIÃO ORDINÁRIA
Local: Plenário 16, Anexo 11
Horário: 10h

A • Requerimentos:
Do Senhor Fernando Ferro e outros - solicitando
convidar o Presidente da Petrobras, Sr. Henri PhHlppe
Reichstul, para prestar esclarecimentos sobre a
negociação de ativos da empresa com Repsof-VPF da
Argentina.

-

ALTERNATIVAS

9h30 às 12h30 - A viabilidade das Ener.gias Renováveis
Deputado Fernando Ferro - Coordenador
Polftlcas de Energias Renováveis - Hamilton
MOSS!CRESESB
Biom8S88 Energética, Ecoeficlência
Suanl
CoeIhoICENBIO
Energia EóllBa .. Everaldo FeltosalCBEE
Aquecimento e Secagem Solar - Bzebeth :Marql.l88
PerelralGREEN
Pré-eletrlflcação e Bombeamento Solar" 'Roberto -Zflles IEElUSP
Energia Solar Fotovoltalca - Heitor S. Costa NAPERlUFPE
Pequenas centrais Hldl'élétrlcas - Joe'é Car108
AmonmICERPCH
14h às 17h30 • Perspectivas de Ap:":>veitametltO das
Energias Renováveis na Realidade Brasllelra
Deputado Luiz Antônio FJeury Filho-. Coorden~

14h às 15h - AVJSio:EmpresarIaJ
Wobben Eneroon - Pedro, Vial
Siemens • Carlos CAncIIdo .Mello
Abrava • Amaurício Gomes UlciO
Única· Luiz Carlos Carvalho
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15h às 16h20 • 'A VIsão do' POder Pllbllco 8: das Comissão Internacional das Forças Armadas
Concessionárias
Revolucionárias da Col&nbla (FARC), para fazer uma
Secretaria, de energia: e Minas do' E. ele Minas Gerais,· exposição sobre as relações Brasil-Colômbia.
Paullno ercero de: Vaeconcellos
Secretaria de Energia, do CatadO< de Sló Paulo· Mauro B. Proposições Sujeitas. à apreciação do
GutlhennB Jard{m Arca
.
'
Secretaria de Energia do Rio Grande do Sul • Dilma Plenário da Casa:
Rousseft
PRIORIDADE
Coelca· Valdêncla Barro& Re18
~rnlg, - Benjamin C. Marques
Copel • Dario 5chUlt%
PROJETO DE LEI NlI 318/99 - do Sr. Arnaldo Faria de
CEEE - Carlos Marcelo Ceceln
Sá • que "dispôe sobre as aposentadorias e pensões
CHESf • José cartas Miranda Faria&
decorrentes do art. ~ do Ato das DIsposições
Constitucionais Transitórias".
16h3D às 17h15,· A Vislo Acadêmica
RELATOR: Deputado PAULO MouRAo
USP • Célio Berman
PARECER: favorável. com emenda
CQPPElUFRJ ~ Suzana Kan
UNB· João ~sta VIdaI.
Propoalç6ea sujeitas à apreciaçio

c .

conclusiva das Comissões:

17h30-Pebmes
.
18h39, .' Encerramento '

TRAMITAÇAo ORDINÁRIA

AVISOS
PROPO;SlÇOES
EM
FASE
RECEBIMENTO DE'EMENDAS

DE

Decurso: 2- Sesslo
Última Sesdo: 28108/00
.....

. Sitbs~oa (art. ,119." e ',1°)
A' PROPOSK;AO AEfAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDA~'APRESENTADAS POR MEMBROS. DESTA
COM/ssAa
PROJETO ÓE lEI NO 2'.263199 '.

do Sr., ciementlrio

Coelho e OJ,ltro&·· que., "loitltuI: o Plano Nactonal de
Hidrovtas 8- .d!i outrasprovldênçlas.~
RELATOR: Deputado MOREIRA FeAREJRA

COMISSÃO DE RELAÇOES
EXTERIORES EDE DEFESA
NACIONAL
REUNtAO OF:tDINÁRtA
I-ocal: Plenário 3. Anexo 11
Horário: 10h

A - Requerimentos:

Do Sr. Vlrgfllo GulrtlfJrãe& - soIlcita. a I'8IIlizaçIo· de
Audiência Pt:lbllCa. sobre o- Acordo: BmsillEUA referente:
ao Centro de lançamentos de AJc'ntant.
00 Si Haroldo· Uma;' solicita que seja, convidado o Sr.
Raul Regfs. membro- da, dlreçIo naciona/; e: Chefe: da

PROJETO DE LEI N!' 1.021/99 • do Sr. Naiva Moreira •
que "altera dispositivos da Lei nO. 7.102, de 20 de junho
de 1983, que cispõ& sobre segurança para
estabelecimentos financeiros, estabelece normas para
constituição e funcionamento das empresas particulares
que exploram serviços de Vfgllêncfa e de transporte de
valores. e dá outras providências"•
RELATOR: Deputado CORONEL GARCIA
PARECER: favorável, com substitutivo, ao PL 1.021/99,
e PLs. 1.130/99, 2.205199, apensados. e contrário à
emenda do Dep. Paes landim, e ao Pl nll 2.227199,
apensado.
PROJETO DE LEI NlI 2.621/00 • do Sr. Bispo Rodrigues
- que "dispõe sobre o acesso de estrangeiro ao mercado
de trabalho brasileiro"•
RELATOR: Deputado SVNVAL GUAZZELLl
PARECER: favorável, com substitutivo

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL EFAMfuA
REUNIÃO ORDINAR~A
Locat; Plenário 7 • Anexo \I
Horário: 10 h

A .. Requerimento:
Do Senhor Rafael Guerra, que ".requer, nos termos
regimentais, Audiência PCabllca para discussão do
Projeto de. Lei, nll 2.726, de 2000, que "dispOe sobre a
Iildequação do pessoal de enfermagem nos hospitais
privados"•
Do Senhor Rafael Guerra, que "Tendo em vista a
apresentação do Relatório "PREPARANDO A
TRANSFORMAÇÃO
DA .EDUCAÇÃO -MÉDICA
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BRASILEIRA", do Projeto CINAEM - 111 Fase e,
considerando tratar·se de matéria da maior relevância
para a transformação da Educação Médica no Brasil,
requeiro a realização de Audiência Póbllca Conjunta
das Comissões de Seguridade SocIal e Famnia e de
Educação, Cultura e Desporto, a fim de que, ao debater
o tema, esta Casa possa oferecer sua contribuição a
esta importante iniciativa".

B· Proposições Sujeitas à Apreciação
pelo Plenário da Casa:

PRIORIDADE
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NR 23195 do
Senado Federal (PLS nll 11194) - que "dispõe sobre
fontes de recursos do Fundo de Apolo ao
DesenvoMmento Social • FAS, e dá outras
provldênclas"•
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado VIcente C8T0preso em 12/05199
PROJETO DE Lei N.1l 8047/86 do Senado Federal (PLS
nll 57/83) - que "obriga o registro das estabmecimentos
hospitalares nos Conselhos 'Regionais de Medicina I
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: favorável com 2(duas) emendas
VISTA CONJUNTA aos Deputados Darcfslo Perondl e
Dr. R08inha, em 19/04100

ORDINÁRIA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NR 6199 do Sr.
Inácio Arruda - que "susta os efeitos da Portaria nll
4.882, de 1998, do Ministro de Estado da Previdência e
Assistência Social relativa aos regimes próprios de
previdência social dos servidores p(lblicos da Unlio, tios
Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios, Inclufdas
suas autarquias e fundações".
RELATOR: Deputado DJALMA PAES
PARECER: favorável
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NR 380199 do
Sr. Dr. Roslnha e OUtros - que "susta os efeitos do
Decreto nll 3.265, de 29 de novembro de 1999,
relativamente às alterações à pensão por morte devida
ao filho inválido, emancipado, pelo Regime Geral da
Previdência Social",
RELATOR: Deputado DARCfslO PERONDI
PARECER: contrário

C·

Proposlçaes Sujeitas li ApreclaçAo

Conclusiva das Comiss6es:

PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nll 928-A(99 do Sr. Miro Teixeira que "regulamenta o disposto no § 7ll do art. 201 da
Emenda Constitucional nll 20".
RELATOR: Deputado ALCEU COLLâBES
PARECER: favorável com emenda
VISTA ao Deputado Vicente Caropreso, em 14106100

Agosto de 2000

PROJETO DE LEI NIl 1640/99 00 senado Federal- que
"dispõe sobre a inclusão de aviso alertando sobre OI
maJefrcio& 1'88Ultantes 00 uso de equtpamentoe de som
em potência superior a oitenta e cinco decibéis"•
RELArOR: Deputado SARAIVA FEUPE
PARECER: favorável
PROJETO DE LEI NIl 2283/99 do Poder Executivo - que
"autorlza o Instituto Nacional 00 Seguro Social a tloar
imóvel que especifica à União Brasileira 'de Escritores".
RELATOR: Deputado CELSO GIGLlO
PARECER: favorável
PROJETO DE LEI NR 2670/00 do Senado Federal- que
"altera a lei nll 8.212, de 24 de julho de 1991. para
excluir do salário-contribuiçAo para a previdência social
os valores recebidos a titulo de salário-matemldade 8
saIárIo-educaçAo"•
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO
PARECER Contrário
PROJETO DE LEI Nll 2879/00 do Senado Federal (PLS
nll 474199) - que "institui o Dia 'Nacional de Vacinação
contra Hepatfte B".
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO
PARECER: Contrário

ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI NII 3312~A192 do Sr. Joeé Unhares que "estabelece formas de prestação de urv\çoa em
hospitais e estabelecimentos de serviços de saúde em
geral".
RELATORA: Deputada LIDIA QUINAN
PARECER: 'favorável a este, com emenda, 8 favorável
às emendas lIPresentaclas na Comissão
VISTA CONJUNTA aos Deputados Dr. Rosinha e Jorge
Costa em 01lO6lOO
PROJETO DE LoEl NR 3618193 do Sr. Carlos Nelsonque "estabelece data mensal para ~gamento dos
proventos de aposentadoria e .pensA0 que .especificai,
(Apensados: PL's n"s 1.600196, 1.964196, 2.529196,
3.407197, 3.792197, 3.9531»7, 3.986197, 3.868/97 e
531199)
RELATOR: Deputado SARAIVA FEL:lPE
PARECER: favorável a este 8 aos PLs. nVs. 1.600196,
1.964196, 3.407/97, 3.792J97, 3.953/97, 3.9B6I97,
3.868197, 2.529196 e 531199, apensados, na forma,
porém, do substitutivo
PROJETO DE LEI NlI1981196 do Sr. JOIIo Redeckerque "altera a redação do artigo 28 da Lei nIl 8.212, de 24
de julho de 1991, que dispõe sobre a organização da
seguridade Social, institui O Plano de Custeio e dá
outras providênclas". (Apensados: 'PL's n'ls "3.299,
4.035,4.037 e 4.039 de 1997)
RELATORA: 'Deputada JANDIRA rEGHALI
PARECER: pela prejudicialidade deste e dos PlB de n1la
4.035,4.037,4.039'8 '3.299197, apensados
PROJETO 'DE LEI Nll 2077·A/96 do Sr. Marcelo Teixeira
- que "dispõe sobre a contratação de paraplégico, na
situação em que especificai.

Agosto de 2000
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RELATOR: Deputado DARCISIO PERONDI
PARECER: favorável. com, substitutivo
PROJETO DE LEI NII S020-AJ97 do Sr, SI\as.Braslleiroque "dispõe sobre a proibição da presença de
vendedores. ambulantes em frente às instituiçõeS:,de
ensino-,
RELATOR: Deputado SÉRGIO CARVALHO
PARECER: contrário
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RELATOR: Deputado DR. ROSINHA
PARECER: favorável a este, com emenda. e contrário
ao Projeto de Lei nQ 319199. apensado.

PROJETO DE LEI N1I97/99 dos Srs, Agnelo Queiroz e
Rlta Camata - que "dispõe sobre dedução de valores
aplicados pelo Estado. em ações de erradicação do
trabalho infantil, nas dMdas mobiliárias em que a. União
seja credora-.
RELATOR: Dep~ado MARCONDES GADELHA
PROJETO DE LEI Nll.3141197 do Sr. João Paulo Cunhà' PARECER: favorável
- que "dispõe sobre a suspensão do contrato de
trabalho por prazo detennlnado nas situações que PROJETO DE LEI NIl 104-A/99 da Sra. Maria Elviraespecifica e determina outras providências".
que. altera a lei n1l 8.899, de 29 de junho de 1994, que
RELATOR: Deputado EULER MORAIS
"concede passe livre -às pessoas portadoras de
PARECER: contrário a este e as emendas apresentadas deficiência no sistema de transporte coletivo
na Comissão
Interestadual"•
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE
PROJETO DE LEI NlI 3364-A/97 do Sr, Cunha Bueno PARECER: favorável. na forma do. substitutivo adotado
que 'regula o seguro facultativo de acidentes· pessoais pela Comissão de Viação & Transportes
oferecido aos. passageiros pelasempresaa de-transporte
rodoviário intermunicipal. Interestadual e Internacional"•
PROJETO DE lEl NQ 275199 do Sr. Enio Baccl - que,
RELATOR:Dep~adoEDUARDOJORGE
"institui o exame "check-up" anual gratuito. custeado
pelo SUS. para pessoas a partir cIo&50 anos de idade".
PARECER: contrário
RELATOR: Deputado. MARCONDES GADELHA
PROJETO DE LEI NlI 3491/97 da Sr. Gersonl Peres PARECER: favorável
que 'dispõe sobre a Obrigatoriedade das unidades da
rede de serviços do Sistema Único de saúde - SUS. PROJETO DE LEI, NlI 454199 do Sr. Enio Bacci - que
reservarem a defICientes visuais. no mrnimo. 10% das "estabelece normas para fiscalização de poços
vagas destinadas ao trabalho nas câmaras escuras do artesianos e dá outras providências·.. (Apensado: PL's
nlla 459199 e 1.672/99)
setor de Radiologia".
RELATOR: Oeputado JORGE ALBERTO
RELATOR: Deputado DJALMA PAES
PARECER: contrário a este e aos PL's nll 459/99 e
PARECER: favorável
1.672199. apensados.
PROJETO DE LEI NlI 4036197 do Sr. Paulo Paim - que
"altera dispositivo do art. 58 da Lei nll. 8.2.13', de 24 de PROJETO DE LEI NII 744199 do Sr. Enio Bacci - que
"toma Obrigatório o pagamento pelo Sistema Único de
julho de 1991, e dá outr~providências".
SaClde - SUS, da cirurgia de laqueadura de trompas e
RELATOR:Dep~adoJOAOFASSARELLA
dá outras providências".
PARECER: favorável. com. substitutivo
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE
PROJETO DE LEI NR 414619a do Sr. Feu Rosa - que PARECER: contrário
"acrescenta parágrafo aa art. 35 da Ler nll 8.0aO. de: 19
de: setembró, d& 1990, que: "dispõe sobre as condições PROJETO DE LEI N!I 859199 do Sr. Aldo Rebelo - que
para a promoção, proteção 9 recuperação· da sa~de, a "toma obrigatório o exame prévio de DNA para a
organização e Q funcionamento dos serviços cremação de cadáveres".
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA
correspondentes. e dáo~ras providências.":
PARECER: favorável. com substitutivo
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA
PARECER: favorável
PROJETO DE LEI Nll 941199 do Sr. Dr. Hélio - que
"dispõe sobre a aquisição de obras em braile e de áudio
PROJETO DE LEI NR 4214198 da Sra. Udia Qulnan que 'isenta os trabalhadores. deficientes.Usicos. 8' visuais por bibliotecas que recebam recursos iinancelros. da
UnIão. Estadosou Municfplos".
do imposto de renda e da contribuição do INSS".
RELATOR: Deputado CELSO GIGLlO
RELATORA: Deputada ALCIONE ATHAVDE
PARECER: favorável .
PARECER: favorável, com emenda
PROJETO DE LEI NlI- 17199 do Sr. Paulo Rocha - que

"dispõe sobre a Indenização à concubina, no caso de
acidente: do trabalho dGcompanheiro".
RELATOR: Deputado'LAVOISIER-MAIA
PARECER: contráriCl
PROJETO DE LEI N~ 70/99- do Sr. Airton Dlpp. - que
"revoga a. ,Lei. 9.783, de 28. de janeiro de- 1999·,
(Apensado: PL nIl 319199)

PROJETO DE LEI NR 1005199 do Sr. Geddel Vieira Lima
- que "dispõe sobre a criação do. Sistema Nacional de
seguro Rural- SNSR. e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ARMANDO AB{LIO
PARECE~ favorável
VISTA ao Deputado Or. Roslnha em 07/06/00
PROJETO DE LEI NR 1022/99 do Sr. Vicente C8r0preso
- que "institui o Pró-Saúde. que dispõe sobre dedução
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do Imposto de renda por contrIbulç6ee para Hospitais
Pt:Iblicos e InstItulç6e& sem fins lucrativos",
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA
PARECER: favorável

art. 81 da Lei rt' 8.069, de 13 de .Julho de 1990 que
dlap6e sobre o Eatatuto 'da CrIança.. do AdoIeacente",
RELATOR: Deputado CELSO GIGUO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI Nt 1043199 do Sr. Dr. t1éUo - 'qUe
"obriga B fede hoIpftalar. pdbllca e privada. a reallzar
estatística de 6bito8 bem corno apresentar relatório
médico".
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI tfI 2190199 da S... Vaneesa
Grazziotfn - que "acrescenta artigo à lei. n" 5.991. de 17
de dezembro di 1973, eatabeIecendo a retençio da
receita de medicamentos aujelt08 à prescrição de
profisIional NIbiIItado".
. .
RELATOR: ~do DJALMA PAES
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NR 1218199 do Sr, Airton DIpp - que
"acrescenta pa~'1rafO ao art, 34 da Lel na 8.218, de
1991, que dIepbe SObre Isenção de tributos na venda.
por
entlcIadea
beneficentes.
de
mercadorias
MtrMg8ll'88 recebidas em doação de representações
c1p1omátlcaa eatrangelras. no sentido de determinar a
hnedata entrBga das mercadorias às entidades. as
quais ficarão como depositárias .ré a lIberaçJo em
definitivo", (Apensados: PLs nas 1.689199 e 2.131199).
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA
PARECER: favorável a este e ao Projeto de Lei n!l
2.131199, apensado, com substitutivo. e contrário ao
Projeto de Lei na 1.689199. apensado
PROJETO DE LEI Na 1399199 do Sr. enio BaccI - que
"di8p6e sobre a obrigatoriedade dos hospitais p(lblicol,
clrnlcas e atendimentos de urgência, de manterem em
seus estoques o medicamento DANl'ROLENE 860100,
ou limiar e dá outras providências",
RELATOR: Deputado VICENTE CAROPRESO
PARECER: favoráVel com 8Ubstitutivo
PROJETO DE LEI tfI 1487199 do Sr. Rubens Bueno que "dispõe aobre o pagamento de 88IárIo-famRIa aos
trabahldoree com filhos tIVáIldoe",
RELATORA: Deputada LIDIA aulNAN
PARECER: contrário
PROJETO DE LEI Na 1818/99 do Sr. Pompeo de Mattos
- que "toma obrigatória a inclU8io nu bulas de
rnedIcamento8. del'8COlTl8l1daç6 e advertências 'SObre
seu \180, em Unguagem braile",

PROJETO DE LEI 1IIlI 4891/99 da Sra. ZuIa\6 Cobra que "altera« tel n- 8.212. de 24 de julho de 1991, e a
Lei nQ 8.213, de 24 de julho de 1991, instituindo nova
categoria de segu...cIo obrigatório ~ Prevjdêncla
SocIal·,
RELATOR: Deputado OSMÂNIO-PEREtRA
PARECER: favorável
.
VISTA à Deputada Angela Guadagnln. em 17105100

COMISSÃO DE TRABAUlO, DE
ADMINISTRAÇÃO i SERViÇO
PGBLtCO
REUNIÃO ORDINÁRIA
Local: P1en6r1o 12. Anexo 11
Horár!O: 10h

A .. RequerJ~.ntos:
Do senhor !paulo Rocha, toIlcltando Ma reallzaçIo de
audIêncla pObIIca pera. tràtar do 'PL 1.846/99. -que
autoriza a crIaçIo do ConIeIho Federat.e doa Conselhos
RegIonais di TécnicoIlndulbiaile do PL 2.984100, que
dIIpl)e 'SObre .. 'f)I'OfIIdo de T'cnlcoâ «n ~ e
Diet6tIca, 'regula 'O '8X8fÇrclo -da ;pmfIsdo'. 'dá outras

provld6ncJal".

.

RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA
PARECER: favorável

Do 'Senhor Paulo 'Rocha, ~ -a realizaçIo de
aucIl6ncia PlU*a para1ratar do PL 1.424'99. -que "Cria 'o

PROJETO DE LEI N111932199 cio Sr. Eunk:iodeOlMlira
- que ".tlpula prazo para o pagII1*ItIo de lndenizIIiOIO
llOa eegurados l1Q8 C8I08 de rnont ou Invddez
permanente"•
RELATOR: Deputado LAVOISIER MAlA
PARECER: favorável com 1 emenda

FUNPRQGl:R, e altera o art. 11 da l8l '9:36&, de 18 de

PROJETO DE LEI NR 2031/99 do Sr. RodrIgo .... que "dl8p5e sobre o áJnd1mento cbrIgIt6rIo 101
portadoreI da Doença ele Alzhelmer no 8IItema WIico
de satkJe· SUS, e dá Outras-provldlnclu",
RELATOR: Deputado AFONSOCAMAAGO
PARECER: favorável. com 2 (dual) Emendas
PROJETO DE LEI NR 2054199 do ,r, WIIldIrIey MartIns

- t1ue 'introdU! P&i:'ij.<I;u no 8rt. 14 -e no inciso VII do

Fundo de Aval para Gnçio. Empregos e Renda ...

dezembro de 1Q96",

B .. Propoaiç6ea 'Sujeitas
PlenArlo da Casa:

j

Apreciaçlo do

URGêNcIA
(Art. 1., RI)
EMENDAS DO SENADO .fEDERAL AO PROJETO DE
LEI COMPLEMENTAR ,." 248-0198 -que "dIecfpIlna a
perda de cargo pdbIIco por inIufIcI6ncia de ~
do lII'VIdor pt1JIIco eat6vel, e dá outrae provkI6nciu., .
RELATOR: Deputado ~IANO CASTRO
PARECEH: • "'Proferido durante a reuniio_
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RELATOR: Deputado EDUARDO CAMPOS
PARECER: favorável ao Projeto de Lei nll. 2.230/99 e
contrário ao Projeto de Lei nll 2.397/00, apensado.
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PRIORIDADE
PROJETO DE: LEI, N.ll 2.080196 - do MinIstério Público
da União (MSC PGR nll 02196) - que "dispõe sobre a
criação das Procuradorias da República nos Municrpias
de Franca, de" Cascavel 9' de Volta Redonda, nos
Estados de São Paulo, dO' Paraná e do Rio d&Janeiro, e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO'
PARECER: favoráve~
VISTA ao Deputado Pedro Henry, em 22/09/99
PROJETO DE LEI NII. 2.295100 • do Senado- Federal
(PLS nll. 161199) • que "dispõe sobre a jornada de
trabalho dos Enfermeiros, Técnicos e Al,IXiliares de
Enfermagem". (Apensados: PL's nlla 969/99 e 2.169199)
RELATOR: Oeputado'JAIR MENEGUELLI

PARECER: favoráve.ao Projeto de-Lei nll.2.295/oo e ao
Proleto de Lei nll 969199; em conseqQência. seja
declarada e prejudicialidade do Projeto, de Lei nll
2.169/99, apensado
PROJETO DE LEI NII 3.075/00 - do Ministério PClbllco
Federal (PRG nll 04100) • que "dispõe sobre a criação de
cargos de Subprocurador·Geral da Rep{abllca, de
funçQes comissionadas" 9 de cargos efetivO& no âmbito
do Ministério PClbtlco Federal, e dá outras providências".
RELATOR: Depl,llado WILSON- BRAGA
PARECER: favorável

C • Proposiç6es Sujeitas à Apreclaçio
Conclusiva das Comissões:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI NII 4.302198 - do Poder Executivo
(MSC nll 34419~) • que' "disPÕe- s~re as relações de
trabalho na empresa de trabalho tempotário e' na
empresa de prestação de- serviços a terceiros, e dá
oUbllS providênci5'.
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI
PAReCER: favQrável, com substitutivo
PROJETO DE LEI N2 1.291·A199 - da Sra. Maria do
Canno tara - que- "regulamenta n disposto na art. 39', §
6'i da Constituição Federal, e: dá Qutras p,rovidência&".
RELATOR: Deputado PAUlO PAIM
PARECER: favorávelt com substltutlvoj ao Projeto de
Lei nll 1.291-AI99 e à emenda adotada pela Comissão
de Relações E~eriores e Defesa Nacional
PROJETO DE. LEI N,Q 1'.542/99. • do, Senado Federal
(PLS n'" 134/95) - que 'regularrilnta o.§ 311 do art. BR' do
Ato das Dispos~. ConstItucIOnais Transitórias,
dispondo sobre ~" r~mç~ cfe; natureza econ6mlca
devida aoa aeronatllaa' 8 a8r0viárlos, civla e militares,
IrnpectIc:to&de exercer a profissão~.
'RELAtoRr DeputadGJAfR MENI!GtJELLI
PARECER fav~1
PROJEtO DE LEI> N' 2.23OJ'95l- do. Sr. FreIre Jl.1nlor que "regulamenta- Q IfICiso, I da 8ft" 1,9' da ConstitulçAo
Federal',;::
(Apensado: PL ",. 2.397/00)

PROJETO DE LEI ~ 2.845100, - do Poder Executivo
(MSC nll 476100) - que "altera, dispositivos da
ConsoUdaçAo das. Lei do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nll 5.452, de 111 de maia de- 1943."
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES
PARECER: favorável, com emenda
ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI N" 1.211/95 - do Sr. Femando Zuppo
- que "altera o artigo 2ll' da Lei nO. 4.749, de 12 de agosto
de 1985, que "dispõe sobre o pagamento da gratifica9ão
prevista na Lei nIl 4.09O, de 13 de julho de 1962".
(Ap~nsados: PL's nDa 3.084197, 4.643198 e 4.877/98)
RELATOR: Deputado NILTON CAPIXABA
PARECER: favorável, com substitutivo, ao Projeto de
lei nll 1.211195 e 80s Projetos de Lei n"s 3.084197,
4.643198 e 4.877198, apensados
PROJETO DE LEI NSI 3.~7S197 • da Sra. Fátima Pelaes que "dispõe sobre a IIc'3l.ya parental".
RELATORA: OeputaQd VANESSA GRA:ZZIOTIN
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Júlio Delgado, em 24/05199
PROJETO DE LEI Nll 3.221-AI97 - do Sr. Remi Trinta que "permite o pagamento de beneficios previdenciários
através da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos".
RELATOR: Deputado EDUARDO CAMPOS
PARECER: favorável; com substitutivo.
PROJETO DE LEI NR 14199 • do Sr. Paulo Rocha· que
"altera o artigo 224 do Decreto-Lei' nll 5.452, da 111 de
maio de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho."
RELATOR: Deputado PEDRO CELSO
PARECeR: favorável
PROJETO DE LEI NII 263199 - do Sr. Aloysio Nunes
Ferreira - que "autoriza a criação dos Conselhos
Federal e Regionais de Massoterapia e dá outras
providências'.
RELATOR SUBSTITUTO: Deputado, Pedro Henry,
designado para redigir o novo parecer
PARECER: contrário
PROJETO DE LEI NII 61'6199 • do Sr. Miro Teixeira· que
'crla o Programa de Incentivo à Geração de Emprego
através do Ecoturlsmo e dá oUtras providências"
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PAREOER: favorável
PROJETO' DE LEI N" 873199 - do Sr. Alberto Fraga que "Institui a IdentlflcaçAo genética aos militares e
servidores p{abllcos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Pedro Henry, designado para
redigir o novo parecer
PARECER: contrário
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PROJETO DE LEI NlI 1.872/99 - do Sr. Geraldo Magela
- que "dispõe sobre as -empresas 'Pl1bIicas que explorem
atividade -econômica "de comercialização de bens ou de
prestação de serviços ele Interesse dlfU80. 88 formas de
fiscalização e 'I'e18ÇÕes com o Estado e a Sociedade, e
dá outras providências".
RELATOR'
Deputado
MARCUS
VICENTE
PARECER' favorável"
. .
PROJETO DE LEI NlI 1.718199· do Sr. Sérgio Novais·
que "autoriza a utllzação de vantagens salariala
judicialmente reconhecidas para pagamento de dMdas
junto à União e bancos públicos·.
RELATOR: Deputado EDUARDO CAMPOS
PARECER: favorável, com -emenda
PROJETO DE LEI NlI 1.726199· do Sr. Dr. H611o· que
"dispõe sobre Indenização por acidente em rodovia
conservada pelo sistema .de peffáglo".
RELATOR: Deputado JOS~ MÚCIO MONTEIRO
PARECER: contrário
VISTA ao Deputado Luciano Castro, em 17/05100
PROJETO DE LEI NlI 1.n9199 - do Sr. Bispo
Wanderval - que "concede aclclonal de Insalubridade
aos trabalhadores que atuam no combate à raiva dos
animais herblvoros".
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
PARECER: favorável. com substitutivo
PROJETO DE LEI NlI1.793199 • do Sr. Joio Magno·
que "acrescenta parágrafos ao art. 4n da Consolldaçio
das Leis do Trabalho - CLT, afim de determinar ao
empregador a obrigação de fornecer 80 empregado. no
ato da rescisão de contrato de trabalho, documento
comprobat6rio das atividades por ele exercida em
condições especiais"
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI
PARECER: favorável, CC'm substitutivo
PROJETO DE Lêl Nll 1.869199 - do Sr. JI1IIo Redecker·
que "autoriza o Poder Executivo a doar o knóvel que
menciona·.
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINE1TI
PARECER: favorável, com emenda
PROJETO DE LEI NII 1.969/99 - do Sr. Nellon
Pellegrino • que "dispõe sobre a formação compulsória
de provisão. pelas empresas prestadoras de servl(lol,
para o pagamento de obrigações trabalhistas".
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETTI
PARECER: contrário
PROJETO DE LEI NlI2.033I99 - do Sr. Jair MeneguelH
- que • acrescenta dispositivos à ConsoidaçAo cIas leia
do Trabalho - CLT. para descaracterizar a suc;esslo de
empregador no caso que menciona e dá outras
providências"•
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE
PARECER: favorável, com sub8tltutlvo
PROJETO DE LEI NII 2.070199 - do Sr. João Magnoque "dispõe sobre normas e parâmetros a serem
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seguidos pelas empre8j18 -objeto do Programa Nacional
de DeeestatIzaçIo. cI6 0LItr8S provId6ncla8.
RELATOR: Deputado NILTON ,CAPIXABA
PARECER: favorável
PROJ~O
LEI "'11 .2.297}O() • do Sr Ma
RoIlm _
I;õ I

""f!!

~,..

1

•

l'COl!I

que "altera a lei "-.8.987, de l3 de fevereiro .de 1995. e
a lei ~ 9.-472, de 16 de jullo de 199T
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE
PARECER:f~~J,OQm$U~o

PROJETO 'DE LEI NR 2.308100 - do Sr. AIoIzIo
Mercadante - que "dIsp6e aobre a 'dIvulgaçlo, através
da Internet, dos dadoI '8 informações relativos a
lIcItaç6ea realizadas ~ 6rgAoa dos poderes
Executivo, LegIIIatlvo oS ,Juclclárlo. em todos 08 nrvela
da admlnlatraçlo pI1bIcae dá 1XItras f)t'Ovidênci88".
RELATOR: Deputado LAfRE ROSADO
PARECER: favorável
PROJETO DE LEI NO 2."364100 - do Sr. Werner
Wanderer - que "altera dl8polltlvos da lei nll 4.886, de
9 de dezembro de 1965. que regula as atMdadea doi
repreeerrtantee oomerclala autOnomos. alterada pela Lei
~ 8.420. de
de maio de 1992. nos casos que
~".

oe

RELATOR: Deputado MAl=lCUS VICENTE
PARECER: contr6rlo
PROJETO DE LEI NlI2A63100 - do Sr. Pedro Canedoque ·altera OI pl'lZOé de vaRdade do Certificado de
~larldade do FGTS 1) da Certidão W8gativa de
Débito junto ao INSS",
•
RELATOR: Deputado BABA, designado pãra redigir o
novo parecer
PARECER: contrário
PROJETO DE LEI NII 2.464100 - do Sr. José Roberto
BatochIo - qt.- "acl'88C8ltta parágrafo ao art. 796 do
Decreto-Let ",I 5.452, de 111 tia maio de 1943 Con8oIldaçIo das Leis do Trabalho- CLT".
RELATOR: Deputado !HILTON CAPIXABA
PARECER: contrário
PROJETO DE LEI 'NII ~,465100 - do Sr. José Roberto
BItaohIo - qUI ' " nova reclaçlo ao art. 8SO do
Dlcl'ltOoLll nt
de 1$1 de maio de 1949 ConIoIIdI9Io cIII LIII'do TfIb8Iho - ClT".

a.•

RELATOR: DIputIdo NiloTON CAPIXABA
PAREOER: favot'vIl

PROJETO DE LEI NO 2.481100 - do Sr, Jo86 Janene que "acrescenta artigo :à 00nI0IIcIIçI0 du 'LeIs do
Trabalho - CLT•• ftm t1ecolbir1lllg6ncla l:lemt-fé",
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: favorável, com emenda

sra. MarInha Raupp
.. lJeI ff '8:112, de 11 de 'dIZembro de
1990. que 'dIIpOe IClbre o regime iurrdloo 'CIos servido. .
pI1blIco8 civI8 da UnIAo, d88 autarquias e du1u~
públicas 'federais'. 8Crescentando crltérioJ pn ..
remoçA0 de oficio do '88rv1dorplbUco·.
PROJETO DE LEI NlI2.562IOO - da

- que .._

RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES
PARECER: favorável
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PROJETO DE LEI N° 2.553100 - do Sr, Rubens Bueno
- que "acrescenta parágrafo t1nioo ao artigo 845 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLr.
RELATOR: Deputado PAULO PAIM

PROJETO DE LEI NlI S18·A/99 - do Sr. Herculano
Anghinetti - que "dispõe sobre informações que a
empresa concessionária ou pennissionária de serviço
pClbJlco deve prestar ao usuário·.
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS

PROJETO DE LEI NlI 2.644100 - do Sr. .k>sé carlos
Coutinho - que "estabelece- condlçlies pal'& a
movimentação do Fundo de ~Ia por Tempo de
Serviço e dá outras providência&":
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS
PARECER: favorável, com substitutivo

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
lRANSPORTES

PAAECER:~voráv.

REUNIÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NII 2.652/00 - d& Sra. Maria de
Lourdes. Abadia • que "dispõe sobre incentivo fiscal à
contratação de recém·fonnados·,
(Apensado: PL nll

Local: Plenário 11, Anexo \I
Horário: 10h

2.797/00)

A· RequerimentQ:

,

RELATOR: Deputado PAULO PAIM
PAREpER: favorável, ao, Projeto de Lei nll. 2.652/00 e
contrário ao Projeto de Lel nll 2.79"7/00, apensado
PROJETO DE LEI NlI 2.700/00' -'do Sr. José' carlos
Coutinho - que "concede adicionai de InsalubridRde,
correspondente a grau médio, aos trabalhadores que
menciona, da: categoria dos Aeroviários·.
RELATOR: Deputado: ALEXANDRE SANTOS
PARECER: contrário

Do Sr. Philemon Rodrigues - que "solicita convidar o
Ministro ela Justiça a fim de prestar esclarecimentos
sobre a Resolução nll 105f99., do CONTRAN, que obriga
a utilização de faixas refletivas nos caminhões ••

B • Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva- das. Comissões:
PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nll 2.708100 - do Sr. João Coser que "acrescenta parágrafo ao aFt. 462 da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, para proibir descontos
salariais· pelo fornecimento de uniformes pela empresa·.
RELATORA: Deputada FÁTIMA PElAES
PARECER: favorável
PROJETO DE LEI NII 2.745100 - do, Sr. Professor
Luizinho • que "obriga as empresas a apresentarem
quitação: das obri~ôes- trabalhistas, e previdenciârias
de seus empregados, ao, sindicato da categoria
profissional que solicitar".
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE
PARECER: contrário
PROJETO DE LEI NlI2.804100 - do Sr. Uncoln Portela •
que "determina a obrigatoriedade do uso de coletes à
prova d&balas, por parte dos/seguranças: de Banco~.
RELATOR: Deputado '-ArRE ROSADO
PARECER: favorável,

AVISO'S
PROPOSiÇÕES _ SUJEITAS
A
RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE QUINTA-FEI~ (DIA. 24/08/00)

SubstitutN.qs.{arL 1,19,11 e ,:1°.
AS PROPOS/ÇOES ~~/XO SOMENTE RECEBERAO
EMENDAs APRESENtADAS POR MEMBROS' DESTA
COMISSAo

PROJETO DE lEi NlI. 2.676/00 • do Senado Federal
(PLS nll 572199) • que "dispõe sobre a gratuidade do
transporte coletivo urbano para crianças nos casos que
especifica" (apensados os PLs. nlls. 826/99, 1.025199,
1.951199,2.769/00 e 3.0261OO).
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA
PARECER: favorável a. este e aos de n2B. 826199,
1.025199, 1.951/99, 2.769/00, apensados, com
substitutivo, e ao de nll 3.026/00, apensado, com
complementação de voto
PROJETO DE LEI NII 2.878/00 • do Sel'ledo Federal
(PLS nll 360/99) - que ·denomina Governador cdmundo
Pinto trecho da BR-364".
RELATOR: Deputado ALBERTO MOURÃO
PARECER: favorável

ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI NQ 2.041/99 - do Sr. Telmo Kirst - que
"acrescenta parágrafo ao art. ao da Lei nll 9.503, de 23
de setembro de 1997 • Código de Trânsito Brasileiro",
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE
PARECER~ favorável
VISTA ao Deputado João Henrique,.em 09.08.00
PROJETO DE LEI NlI 2.480/oo - do Sr. João Caldasque Maltera o nome do Aeroporto <kI MaceiólZumbi dos
p'almares.".
RELATOR: Deputado SÉRGIO REIS
PARECER: favorável
VISTA à Deputada Teima de Souza, em 28.06.00 -
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PROJETO DE LEI Nll 2.565/00 - do Sr. Joio 0aIdas PARECER: favorável ao PL nll 2.203/99, "com
que "altera as Leis nll 9.503, de 29 de setembro 'de sub8litutlvo, e DOI'ltrárlo ao PL nV 2.894100, apensado
1997. e n1l 9.602, de 21 de janeiro de 1998".
PROJETO DE LEI !Nll 2.431/00 - :da Sr' C81c1ta .pinheiro
RELATOR: Deputado MÁFiIO NEGROMONT:E
• que "denomina "Viaduto luiz PhIlippe Pereira leite" o
PARECER: favorável
viaduto localizado no quilOmetro 404 da rodovia BRVISTA ao Deputado João Henrique, em 09.08.00
3641163, no entroncamento com a rodovia fAT-.407,
PROJETO DE LEI Nll 2.628100 - do Sr. Marcos Afonso - Rodovia doi !migrante8,,no municlpiode Cuiabá-.MT"•
que "altera o art. 244 da Lei nll9.503, de 23 de setembro ,RELATOR: Deputado PEDRO FERNANDES
de 1997, minimizando a penalidade para a conduçio de PARECER: favorável
motocicleta. motoneta e ciclomotor com os faróis
apagados".
PROJETO DE LEI 'Nll 2.539/00 - do Sr. Milton Temer RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE
que "dispõe sobre a utillz8ção gratuita de transporte
PARECER: favorável
coletivo urbano;pelo trabalhador:desempl'Q:g8do".
RELATOR: Deputado PHllEMON RODRIGUES
PROJETO DE LEI N1l317J99 - do Sr. EcIson Andrino • PARECER: favorável, com substitutivo
que "altera a redação do art. 159 da lei nll9.503, de.23
de setembro de 1997, q!Je Institui o Código de Tr6nslto PROJETO DE LEI Nll2.'6671OO-,:do Sr. :NIlson :MourãoBrasileiro" (apensado o PL nl! 635199).
que 4!daptle aobre a concessão tle passe livre em
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA
transportes coletivos para os -servidores da Fundaçio
PARECER: favorável a este e contrário,ao PL nll 635199, Nacional de S&1de - FNS".
apensado
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA
-PARECER: contrário
PROJETO DE LEI NII 1.536199 - do Sr. Domiciano
Cabral - que "denomina "Rodovia Humberto Lucena" o PROJETO DE LEI Nll2.7151OO - do Sr. Edrnar Moreira •
trecho da rodovia BR-230 entre Joio Pessoa '8 C8mpina que "denomina ""'Rodovia José -Guarino JOnior" "O ;trecho"
Grande, no Estado da, Paralba" (apensado o "PL nll da rodovia BR-856 entre as cidades 'de -Muriaé ~ Erválla,
1.872199).
no E8tado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado OLAVO CALHEIROS
RELATOR: Deputado ROMEU QUEIROZ
PARECER: favorável ao PL nll 1.872199, apensado. e PARECER: favorável
contrário ao PL nll 1.536199
PROJEfO DE LEI 'N1I 2.761/00 - do Sr. Alolzio SantosPROJETO DE LEI Nll 1.908/99 - do Sr. Wagner que "torna obrigatória -a gravação, no capacete :do
Salustiano - que "altera a Lei nll 9.503, de 28 tle proprletério, da placa da motocicleta".
setembro de 1997. para estabelecer requisitos RELATOR: Deputado NEUTON LIMA
complementares de habilitação aos motociclistas que PARECER: favorável, com 8UbstItutlvo
forem executar serviços de entrega" (apensado o Pl nR
PROJETO DE LEI Nll 2.768/00 • do Sr. 0deIm0 1..910 •
2.705100).
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE
que 'laItera a Lei n ll '9:503, de 23 de setembro de 1997,
PARECER: favorável a este e ao PL nll 2.705100, que "Institui o Código de Trânsito Brasllelro",.para:dlspor
apensado. com substitutivo
sobre a renovação da Carteira 'Nacional de Habilitação".
RELATOR: Deputado ALMIR SÁ
PROJETO DE LEI NlI 1.971199 • do Sr. Dr. Hélio· que PARECER: favorável
"altera a Lei nll 9.503, de 23 de setembro de 1997,
Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 136, 1II,:dando
11 - COMISSÕES TEMPORÁR~AS
nova redação".
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE
PARECER: favorável

44784
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PROJETO DE LEI NlI 2.008199 - do Sr. Wilson Santosque "denomina "Senador VIcente Vuolo" a ponte
rocloferroviárla sobre o Rio Paraná. entre os Estados de
Mato Grosso do Sul e São Paulo" (apensado o PL nll
2.994/00).
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARROS
PARECER: favorável a este e ao Pl nll 2.994100,
apensado, com substitutivo
PROJETO DE LEI Nll 2.203199 • dos Sra. Márcio Matos
e Professor Lulzinho - que "modifica o &lguro
Obrigatório - DPVAT, de que trata alei nR6.194,.de 19
de junho de 1974" (apensado o PL nR2.894100).

RELATOR: Deputado FERNANDO MARRONI

PEC 308-A/96 - ACUMULAÇÃO
DE EMPREGO PÚBLICO
Local: Plenário ;5, Anexo U
Horário: 14h3Om1n

PAUTA
Elelçio para Prbnelro .. T.rcelro VicePresldentes
e
Apreciação
de

Requerimentos.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N1I30a-A,
DE 1996 - que "dá nova redação ao parágrafo 211 do
artigo 17 do Ato das disposições transitórias da
Constituição Federal".
RELATOR:

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 61.8-A/98
PATRIMÔNfO GENÉTICO
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COMISSÃO ESPECIAL
PL 1.615/99 • AGÊNCIA
NACIONAL DE TRANSPORTES
Local: Plenário 8, Anexo 11
Horário: 14h30min

PAUTA
Apreciação do parecer do Relator.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

PROJETO DE LEI Nll 1.615-A. DE 1999 • do Poder
Executivo· que "dispõe sobce a erieyio da

Local: Plenário 12, Anexo 11
Horário: 14h30min
Convidada:
-Ora. JULlANA SANTILLI, Promotora de Justiça do Meio
Ambiente do
, Ministério Público Federal e Territórios.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!l618-A,
DE 1998 - do Poder Executivo (MSC nll 977/98) - que
"acresce inciso, ao art. 20 da Constituição Federa'".
RELATOR: Deputado RICARTE DE FREITAS.

COMISSÃO ESPECIAL
Pll.483/99
COMÉRCIO ELETRÔNICO
AUDIÊNCfA PÚBLICA
Local: Plenário 11, Anexo 1\
Horário: 14h30min
Convidados:
- Dr. ODÉCIO GRÉGIO. Diretor de Comércio Eletr6nico
BRADESPAR;
- Dr. CAIO TÚLIO COSTA, Diretor-GeraI do Universo On
Une;
- Dr. MURILO TAVARES, Presidente da Submarino do
Brasil; e
• Ora. JULIANA BI;HAING, Diretora de Parceria do
Amélia.com.br, do Grupo Pão da Açúcar.
PROJETO DE LEI N!1-1.483, DE: 1999 - do, Sr. Or. Hélio·
que- "institui, a fatura eletrônica. 8' a assinatura dlgltali nas,
transações. de "comércio· eletrônico". (Apensado: PL nll
1.589/99).

•

RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI.

~~ia

Nacional de Transportes, do Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes, reestrutura o Setor
Federal de Transportes, e dá outras providências·.
(Apensado: PL nll- 3.093/00).
RELATOR: Deputado ELlSEU RESENDE.

COMISSÃO EXTERNA
MORTE DO EX-PRESIDENTE
JUSCELINO KUBITSCHEK
AUDiêNCIA PÚBLICA
local: Plenário 7, Anexo 11
Horário: 14h
Convidados:
• Dr. ALBERTO CARLOS ,DE MINAS. Perito Criminal
que acompanhou a reabertura das investigações da
morte do ex-Presidente Juscelino Kubitschek; e
- Dr. MÁRCIO ALBERTO CARDOSO. Médico-Legista
do IML que procedeu a perCcla em 0888da do motorista
do ex-Presidente Juscelino Kubitschek.
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA.

CPI • OCUPAÇÃO DE TERRAS
POBLlCAS NA AMAZÔNIA
Local: P:eoárlo 13, Anexo 11
Horário: 14h3Ornin

PAUTA
Apresentação do Cronograma de 1{'abalho
parà o segundo semestre; e
Apreciação de Requerimentos.
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PROJETO DE LEI NR OOBIOO-CN,

CPI ~ MORTAUDADE
MATERNA NO BRASIL

Defesa, crédito eepecIaI no valor de R$ 135.100.000,00,

(een1D e trinta • cinco mllhOes e cem mil reais), para 06
fins que 8Ilp8ClfIca.

NlI 009IOO-CN, que abre ao
Orçamento Fl8caI-tIa UlÜO, ~m favor do Ministério da
Defesa, cl'lklto suplementar no valor de AS
220.800.000,00 ,(duzentos e vinte milhões e oitocentos
mil reais), para reforço de dotações constantes do
orçamento vigente.

PROJETO DE LEI

PAUTA
Audiência .pIJblica ,com o seguinte convidado: Dr.

HéMo Bertolozzl, Vice-Presidente da Comlsslo de
Mortalidade Materna do Ministério da sal1de; e

2.

que-- abr& -ao.

Orçamento FI8caI da l:fniio, em favor do MinIstério da

Local: P1enérlo 10. Anexo 11
Horário: 14h3Omln

1.

Agosto de 2000

Deliberação sobre os requerimentos nlla 33, da
Deputada Matlsa sarrano, solicitando que a CPI
realize uma aucl6nc1a no Estado do Mato Groaso
do Sul; e 34, da Deputada udiã Ooinan, solicitando
seja convidado o Secretário de S8l1de de Goláa, Dr.
Elias Rassl.

CPI • RECURSOS DO FINaR

Decurso: 01°(dia)
Último Dia: 30/08100
PROJETO DE LEI NQ 010/00-cN, que ~re ao
Orçamento FI8caI da União, em favor do ,Ministério da
Defesa, crédito suplementar no valor de AS
72.790.000,00 (Htenta e dois milh608, setecentos e
noventa mil reais), para reforço de dotações constantes
do orçamento vigente.

IV

•

COORDENAÇÃO

DE

COMISSÔES 'PERMANENTES

AUDl~NCIA PÚBLICA

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA
ÀS COMISSÕES

Local: Plenário 6, Anexo 11
Horário: 14h3Om1n

I

[eM 22/08/00:

Depoentes:

- José Roberto camargo, Diretor-Presidente da XIloIlte
S/A; e
.
- Luciano de Castro Visnevakl, Diretor-Presidente da
Fábrica de Papéis da Bahia S/A - SAPELBA.

Comlnlo de Constltulçlo • Justiça e de
Redaçlo:
PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:

598, 599 E 601 de 2000

UI ~ COMiSSÕeS MISTAS

Comisslo de Seguridade Social e Familia:
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Ata das 1532 Sessão, Extraordinária, noturna em
22 de agosto de 2000
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente.
ÀS 18 HORAS E 43 MINUTOS COMPARECEM
OS SENHORES:
Michel Temer
Heráclito Fortes

Serverino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad
Luciano Castro

Partido

Bloco

PFL
PL

PUPSL

RORAIMA
. Luis Barbosa
Moisés Lipnik
Presentes de Roraima 2
AMAPÁ

Antonio Feijão
Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Evandro Milhomen
Jurandil Juarez
Sérgio Barcellos
Presentes de Amapá 6

PST
PPB
PTB
PSB
PMDB
PFL

PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB
PSB/PCDOB
PMDB/PST/PTN

PARÁ

Anivaldo Vale
Babá
Josué Bengtson
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Renildo Leal
Valdir Ganzer
Presentes de Pará 8
AMAZONAS
Arthur Virgrlio
Átila Lins
Euler Ribeiro
Francisco Garcia
Paudemey Avelino
Vanessa Grazziotin
Presentes de Amazonas 6

PSOB
PT
PTB
PSOB
PT
PFL
PTB
PT

PSDB/PTB

PSOB
PFL
PFL
PFL
PFL
PCdoB

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSB/PCDOB
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Bloco

RONDONIA
Agnaldo Muniz
Confúcio Moura
Eurlpedes Miranda
Nilton Capixaba
Oscar Andrade
Sérgio Carvalho
Presentes de Rondonia 6

PPS
PMDB
POT
PTB
PFL
PSOB

PMDB/PST/PTN
1
PSDB/PTB

ACRE
IIdefonça Cordeiro
JoãoTota
José Aleksandro
Márcio Bittar
Marcos Afonso
Nilson Mourão
Zila Bezerra
Presentes de Acre 7

PFL
PPB
PSL
PPS
PT
PT
PFL

TOCANTINS
AntOnio Jorge
Darci Coelho
Freire Júnior
João Ribeiro
KátiaAbreu
Osvaldo Reis
Paulo Mourão
Presentes de Tocantins 7

PTB
PFL
PMDB
PFL
PFL
PMDB
PSDB

MARANHÃO
Antonio Joaquim Araújo
Cesar Bandeira
Costa Ferreira
Francisco Sousa
José Antonio Almeida
Mauro Fecury
Pedro Fernandes
Pedro Novais
Roberto Rocha
Presentes de Maranhão 9

PPB
PFL
PFL
POT
PSB
PFL
PFL
PMOB
PSDB

CEARÁ
Adolfo Marinho
Antonio Cambraia
AntOnio José Mata
Inácio Arruda
José Unhares
José Pimentel
Léo Alcêntara
Manoel Salviano
Mauro Benevides
Moroni Torgan
Nelson Otoch
Pinheiro Landim
Raimundo Gomes de Matos
Sérgio Novais

Vicente Arruda
Presentes de Ceará 1 5

PSDB
PSDB
PMDB
PCdoB
PPB
PT
PSDB
PSDB
PMDB
PFL
PSDB
PMOB
PSDB
PSB
PSDB

PSOB/PTB

PUPSL

PSDB/PTB
PMDB/PST/PTN
PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB

PSB/PCDOB
PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB
PMDB/PSTlPTN
PSBJPCDOB
PSDB/PTB
PSDBlPTB
PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB
PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB
PSB/PCDOB
PSDB/PTB
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PIAuf
Átila Lira
B.Sá
Gessivaldo Isaias
Mussa Demes
Paes Landim
Themrstocles Sampaio
Wellington Dias
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Partido

Bloco

PSDB
PSDB
PMDB
PFL
PFL
PMDB
PT

PSDB/PTB
PSDB/PTB
PMDB/PST/PTi\1
PMiJB/PST/PTN

Presentes de Piauí 7
RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina
Henrique Eduardo Alves
Iberê Ferreira
Laire Rosado
MúcioSá
Ney Lopes
Presentes de Rio Grande do Norte 6

PMDB
PMDB
PPB
PMDB
PMDB
PFL

PARAiBA
Adauto Pereira
Alvaro Gaudencio Neto
Armando AbUio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Damião Feliciano
Domiciano Cabral
Inaldo Leitêo
Presentes de Paraíba 8

PFL
PFL
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PMDB
PSDB

PERNAMBUCO
Carlos Batata
Clementino Coelho
Djalma Paes
Eduardo Campos
Fernando Ferro
Inocêncio Oliveira
JoãoColaço
Joaquim Francisco
Joel De Hollanda
José Chaves
José Múcio Monteiro
Luciano Bivar
Luiz Piauhy1ino
Marcos de Jesus
Pedro Corrêa
Pedro Eugênio
Ricardo Fiuza
Salatiel Carvalho
Presentes de Pernambuco 1 8

PSDB
PPS
PSB
PSB
PT
PFL
PMDB
PFL
PFL
PMDB
PFL
PSL
PSDa
PSDB
PPB
PPS
PFL
PMDB

ALAGOAS
Albérico Cordeiro
Helenildo Ribeiro
José Thomaz NonO
Olavo Calheiros
Presentes de Alagoas 4

PTB
PSDB
PFL
PMDB

PMDB/PST/PTN
PMDB/PST/PTN
PMDB/PSTJPTN
PMDBJPST/PTN

PMDB/PST/PTN
PMDB/PST/PTN
PMDB/PST/PTN

PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSB/PCDOB
PSS/PCDOB

PMDB/P8Tjpn~

PMDB/PST/PTI\J

PUPSl
PSDBJPTB
PSDB/PTB

PMDB/PST/Pn~

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PMDB/PST/PTN
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SERGIPE
Adelson Ribeiro
Augusto Franco
Jorge Alberto
Pedro Valadares
Sérgio Reis
Presentes de Sergipe 5
BAHIA
Aroldo Cedraz
Claudio Cajado
Coriolano Sales
Eujácio Simões
Félix Mendonça
FrancistOnio Pinto
Geddel Vieira Lima
Geraldo Simões
Haroldo Lima
Jaime Fernandes
JairoAzi
Jairo Carneiro
João Almeida
João Leão
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Lourenço
Jutahy Junior
Manoel Castro
Mário Negromonte
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Pedro Irujo
Reginaldo Germano
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Presentes de Bahia 29
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Partido

Bloco

PSC
PSDB
PMDB
PSB
PSDB

PSDB/PTB
PMDB/PST/PTN
PSB/PCOOB
PSDB/PTB

PFL
PFL
PMDB
PL
PTB
PMDB
PMDB
PT
PCdoB

PMDB/PST/PTN
PUPSL
PSDB/PTB
PMDB/PST/PTN
PMDB/PST/PTN
PSB/PCDOB

~FL

PFL
PFL

PSOB
PSOB
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
PSOB
PFL
PFL
PMOB
PFL
PSOB
PFL
PT

PT

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSOB/PTB
PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB
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Partido

Bloco

PMOB
PFL
PSOB
PFL
PSOB
PSDB
PFL
PMDB
PT
PMDB
PMOB
PPB
PPB
PFL
PT
PSOB
PFL
PSL
PPB
PMOB
PFL
PMDB
PSOB
PPB
POT
PMOB
PL
PSOB
PFl
PPB
PSDB
PFL
PSDB
PCdoB
PMDB
PT
PT
PTB
PMDB
PFL

PMOB/PST/PTN

PSDB
PSDB
PT
PTB
PSOB
PTB

PSOB/PTB
PSDB/PTB

MINAS GERAIS

Antônio do Valle
Arace1y de Paula
Carlos Mosconi
Cleuber Carneiro
Custódio Mattos
Danilo de Castro
Eliseu Resende
Fernando Diniz
Gi/mar Machado
Glycon Terra Pinto
Hélio Costa
Herculano Anghinetti
Ibrahim Abi-Ackel
Jaime Martins
João Fassarella
José Militão
Lael Varella
Lincoln Portela
Márcio Reinaldo Moreira
Marcos Lima
Mário Assad Júnior
Mário de Oliveira
Narcio Rodrigues
Odelmo Leão
Olimpio Pires
Osmânio Pereira
~hilemon Rodrigues
Rafael Guerra
Roberto Brant
Romel Anizio
Romeu Queiroz
Ronaldo Vasconcellos
Saulo Coelho
Sérgio Miranda
Si/as Brasileiro
Tilden Santiago
Virgflio Guimarães
Walfrido Mares Guia
Zaire Rezende
Zezé PerrelJa

PSOB/PTB
PSDB/PTB
PSOB/PTB
PMDB/PST/PTN
PMDB/PST/PTN
PMDB/PST/PTN

PSOB/PTB
PUPSL
PMOB/PST/PTN
PMOB/PST/PTN
PSDB/PTB
PM08/PST/PTN
PUPSL
PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSOB/PTB
PSB/PCDOB
PMOB/PST/PTN
PSOB/PTB
PMDB/PST(PTN

Presentes de Minas Gerais 40
EsplRITO SANTO

Alorzio Santos
Feu Rosa
João Coser
José Carlos Elias
Marcus Vicente
Max Mauro
Presentes de Espirito santo 6

PSDB/PTB
PSOB/PTB
PSDB/PTB
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Partido
RIO DE JANEIRO
A1cione Athayde
Aldir Cabral
Alexandre Cardoso
Almerinda de Carvalho
Arolde de Oliveira
Bispo Rodrigues
Coronel Garcia
Dino Fernandes
Dr. Heleno
Eber Silva
Eduardo Paes
Eurico Miranda
Fernando Gabeira
Fernando Gonçalves
lédio Rosa
Jandira Feghali
João Mendes
João Sampaio
Jorge Bittar
Jorge Wilson
José Egydio
Laura Carneiro
Lufs Eduardo
Luiz Sérgio
Mareio Fortes
Mattos Nascimento
Milton Temer
Pastor Valdeci Paiva
Roberto Jefferson
Rodrigo Maia
Rubem Medina
Simão Sessim
Vivaldo Barbosa
Wanderley Martins
Presentes de Rio de Janeiro 34

PPB
PSDB
PSB
PFL
PFL
PL
PSDB
PSDB
PSDB
PDT
PTB
PPB
PV
PTB
PMDB
PCdoB
PMDB
PDT
PT
PMDB
PFL
PFL
PST
PT
PSDB
PST
PT
PSL
PTB
PTB
PFL
PPB
PDT
PDT
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PSDB/PTB
PSB/PCDOB
PUPSL
PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB
PMDB/PST/PTN
PSB/PCDOB
PMDB/PST/PTN
PMDB/PST/PTN
PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB
PMDB/PST/PTN
PUPSL
PSDB/PTB
PSDB/PTB
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SÃO PAULO
Alberto Goldman
Aldo Rebelo
Aloizio Mercadante
André Benassi
Angela Guadagn;n
Antonio Carlos Pannunzio
Antonio Kandir
Antonio Palocci
Arlindo Chinaglia
Arnaldo Madeira
Bispo Wanderval
Celso Giglio
Chico Sardelli
Clovis Volpi
Corauci Sobrinho
Cunha Bueno
Delfim Netto
Dr. Evilásio
Dr. Hélio
Duilio Pisaneschi
Edinho Araújo
Eduardo Jorge
Fernando Zuppo
Iara Bernardi
Jair Meneguelli
Jorge Tadeu Mudalen
José Genofno
José fndio
José Roberto Batochio
Julio Semeghini
Luiz Antonio Fleury
Luiza Erundina
Maluly Netto
Marcos Cintra
Medeiros
Milton Monti
Moreira Ferreira
Nela Rodolfo
Nelson Marquezelli
Paulo Kobayashi
Paulo Lima
Professor Luizinho
Ricardo Berzoini
Ricardo Izar
Rubens Furlan
Salvador Zimbaldi
Sampaio Dória
Silvio Torres
Valdemar Costa Neto
Wagner Salustiano
Xico Graziano
Zulaiê Cobra

Presentes de São Paulo 5: 2

Quarta-feira 23 44793

Partido

Bloco

PSDB
PCdoS
PT
PSDB
PT
PSDB
PSDB
PT
PT
PSDB
PL
PTB
PFL
PSDB
PFL
PPB
PPB
PSB
PDT
PTB
PPS
PT
PDT
PT
PT
PMDB
PT
PMDB
PDT
PSDB
PTB
PSB
PFL
PL
PFL
PMDB
PFL
PMDB
PTB
PSDB
PMDB
PT
PT
PMDB
PPS
PSDB
PSDB
PSDB
PL
PPB
PSDB
PSDB

PSDB/PTB
PSB/PCDOB
PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB
PUPSL
PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSB/PCDOB
PSDB/PTB

PMDB/PST/PTN
PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSB/PCDOB
PUPSL
PMDB/PST/PTN
PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB
PSDB/PTB
PMDB/PST/PTN
PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB
PUPSL
PSDB/PTB
PSDB/PTB
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Partido

Bloco

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro
José Magalhães
Murilo Domingos
Osvaldo Sobrinho
Oswaldo Soler
Pedro Henry
Ricarte de Freitas
Rogério Silva
Presentes de Mato Grosso 8

PFL
PMDB
PTB
PTB
PSDB
PSDB
PSDB
PFL

PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB
PSDB/PT8
PSDB/PT8
PSDB/PT8
PSDB/PTB

DISTRITO FEDERAL
Alberto Fraga
Geraldo Magela
Jorge Pinheiro
Maria Abadia
Paulo Octávio
Pedro Celso
Wigberto Tartuce
Presentes de Distrito Federal 7

PMDB
PT
PMDB
PSDB
PFL
PT
PPB

PMDB/PST/PTN

GOIÁS
Aldo Arantes
Barbosa Neto
Euler Morais
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Pedro Chaves
Roberto Balestra
Vilmar Rocha
Presentes de Goiás 10

PCdoB
PMDB
PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PPB
PFL

PSB/PCDOB
PMDB/PST/PTN
PMDB/PST/PTN
PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PT8
PMDB/PST/PTN

PMDB
PT
PMDB
PSDB
PFL
PMDB

PMDB/PST/PTN

MATO GROSSO DO SUL
Flávio Derzi
João Grandão
Marçal Filho
Marisa Serrano
Pedro Pedrossian
Waldemir Moka
Presentes de Mato Grosso do SUl :8

PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB

PMDB/PST/PTN
PSOB/PTB
PMDB/PST/PTN
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PARANÁ
Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Alex Canziani
Chico da Princesa
Oilceu Sperafico
Or. Rosinha
FlávioArns
Gustavo Fruet
IrisSimões
José Borba
José Carlos Martinez
Luciano PizZatto
Márcio Matos
Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Moacir Piovesan
OdrJio Balbinotti
Oliveira Filho
Osmar Serraglio
Padre Roque
Rafael Greca
Renato Silva
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Santos Filho
Werner Wanderer
Presentes de Paraná 26

PFL
PFL
PSOB
PSOB
PPB
PT
PSDB
PMOB
PTB
PMDB
PTB
PFL
S.Part.
PSOB
PMOB
POT
PSOB
PSDB
PMDB
PT
PFL
PSDB
PPB
PPS
PFL
PFL
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Bloco

PSOB/PTB
PSDB/PTB
PSOB/PTB
PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB
PMOB/PST/PTN
PSDB/PTB
PSDB/PTB
PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB
PSDB/PTB
PMOB/PST/PTN
PSDB/PTB

SANTA CATARINA

AntOnio Carlos Konder Reis
Edinho Bez
Fernando Coruja
Hugo Biehl
João Matos
Pedro Bittencourt
Renato Vianna
Serafim Venzon
Vicente Caropreso
Presentes de Santa Catarina 9

PFL
PMDB
POT
PPB
PMDB
PFL
PMOB
POT
PSDB

PMDB/PST/PTN
PMDB/PST/PTN
PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB
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Partido
RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto
Airton Dipp

PDT

PPB

Darcfsio Perondi
Edir Oliveira
Enio Bacci

PMDB

Fernando Marroni
Fetter Júnior

PT
PPB

PTS
PDT

Germano Rigotto

PMDB

Júlio Redecker
Luis Carlos Heinze
Marcos Rolim

PPB
PPB

Nelson Marchezan

PSDB

Paulo Paim
Roberto Argentc.
Telmo Kirst

PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB

PMOB/PST/PTN

PT
PMDB
PT

PSOB/PTB
PMDB/PST/PTN

PHS

Valdeci Oliveira

PPB
PT

Waldir Schmidt
Waldomiro Fioravante

PMDB
PT

Presentes de Rio Grande do Sul 20

Bloco

PT

Augusto Nardes

Osvaldo Biolchi

Agosto de 2000

PMDB/PST/PTN

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Agosto de 2000

I - ABERTURA DA SESSÃO

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista de
presença registra o comparecimento de 367 Senhores Deputados.
Está aberta a Sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.
11 - LEITURA DA ATA

o SR. Confúcio Moura, servindo como 22 Secretário, procede à leitura da ata da sessão antecedente,
a qual é, sem observações, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passa-se
à leitura do expediente.

111 - EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.

IV - ORDEM DO DIA

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
Mesa e da constante da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -Item 1 da
pauta:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR
407-1, DE 1996

(Do Sr. Luciano Catro e outros)
Discussão, em segundo turno, do
Substitutivo do Senado Federal à Proposta de Emenda à Constituição n2
407-E, de 1996, que altera a redação do
art. 100 da Constituição Federal e acrescenta o art. 77 no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, referente ao
pagamento de precatórios judiciários.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
Passa-se à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Fiuza, para encaminhar contra.
O SR. RICARDO FIUZA (PFL - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o bom senso indica e a experiência confirma que
não seria um pronunciamento que iria modificar a opinião das Sras. e dos Srs. Parlamentares em matérias

Quarta-feira 23 44797

que já foram votadas de forma praticamente avassaladora neste plenário, em segundo turno.
Então, não seria um discurso que modificaria a
opinião das Sras. e dos Srs. Deputados. Foi apenas
por um dever de consciência, Sr. Presidente, que me
manifestei nas outras oportunidades.
Quero lembrar ao Plenário que estamos votando o Projeto Calote. Quem levou quatro, cinco, seis,
sete anos para obter no Judiciário um precatório vai
ter de esperar mais dez anos, porque o Governo diz
que deve, não nega, mas só vai pagar daqui a dez
anos.
Suponhamos que uma famflia tenha um apartamento desapropriado - tendo dois apartamentos,
porque a residência fica preservada - por uma Prefeitura que construiu um viaduto. A viúva, que vivia só do
rendimento desse segundo apartamento, que o marido lutou a vida toda para deixar, brigou seis ou sete
anos na Justiça. Vem agora o Poder Público e, cinicamente, lhe diz: "Nós só pagamos em dez anos", porque o Governo, o Estado ou o Município não pode pagar.
Esse é o projeto da vergonha, etlse é o Projeto
Calote, esse é o projeto de um país que quer ser sério, mas que dessa forma não conseguirá. Qual a razão disso? Só em São Paulo são oitenta Prefeituras
com pedido de intervenção. Elas não podem pagar.
Devo dizer também que não fiquei contra o projeto. Eu sou a favor do projeto, desde que no seu texto
seja acrescentada uma simples vírgula: pagamento
em dez anos, vírgula, desde que a União, o Estado ou
o Município demonstre incapacidade de pagamento.
Não é justo que uma Prefeitura com 100, 200
milhões de reais no cofre deixe de pagar um precatório pequeno porque a lei lhe faculta o mesmo tratamento de dado a uma Prefeitura quebrada.
Além do mais, Sr. Presidente, as Prefeituras não
vão conseguir pagar os precatórios nem em dez anos.
Poderíamos estabelecer dez, quinze, vinte ou 25
anos, porque o que ficou demonstrada foi a incapacidade do pagamento.Este é um projeto vergonhoso, é
o Estado Leviatã, de Thomas Robbes, contra a sociedade civil.Não posso comungar com aqueles que desejam o Estado tirànico. Defendo a sociedade civil.
Estou na linha de Rosseau e de Montesquieu, na linha do contrato social.É uma vergonha emendar a
Constituição às vésperas das eleições, como muitos
me disseram, para não perder o voto daquele Prefeito
irresponsável que está endividado ou que herdou a
dívida" do seu antecessor.
Não custava nada fazermos uma pequena
emenda de comum acordo com o Senado e aprovar-
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mos rapidamente esse projeto com o mínimo de dignidade.Ou seja, parcelar em dez anos, desde que o
Estado, a União ou o Município demonstre incapacidade de pagamento.
Hoje, estamos aprovando um ato contra a soeiedade civil.
Encerro esse brevíssimo pronunciamento, que
nada mais é do que salvar a minha consciência, dizendo: meus amigos e minhas amigas, um congresso
de cordeiros gerará sem dúvida nenhuma um governo de lobos.'
,
.
..
QueIra Deus que ~sta ~orma de flcar~os ~JoeIhados perante o Executivo nao no~ leve a dl~s pl~res
no futuro.Um congresso de cordeiros gera Infallvelmente um gover~o de lo~os.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre~)<, :lte, todos os Srs. Líderes encaminharam, na votação anterior, concordando com o voto "sim". Minha proposta é
para que todos os Srs. Líderes permitam colocar no
painel o voto "sim". Durante a votação, os Líderes opinarão sobre a proposição.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Alguma
,

~

,

,.

?

obJeçao a proposta do Deputado Professor LUlzlnho.
Todos os Líderes estão de acordo? (Pausa.)
.
". "
Vamos colocar no painel o voto sim.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em votaI"ão o Substitutivo do Senado Federal à Proposta de
óirnenda à Constituição nQ 407, de 1996, em segundo
turno:
RE[, •',çÃO PARA O SEGUNDO TURNO DE
DISCUSSÃO DO SUBSTITUTIVO DO SENADO
FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUICÃO N!l407-E, DE 1996, que "Altera a redação do "artigo 100 da Constituição Federal e acrescenta o artigo 77 no Ato das Disposições Constitutionais Transitórias, referente ao pagamento de precatórios judiciários".
As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termnos do § 32 do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda
ao texto constitucional:
Art. 12 O art. 100 da Constituição Federal passa
a vignrar com a seguinte redação:
"Art.100
.
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"§ 1º-A. Os débitos de natureza alimentícia
compreendem aqueles - decorrentes de salários,
vencimentos, proventos, pensões e suas
complementações, benefícios previdenciários e
indenizacôes por morte ou invalidez, fundadas
na responsabilidade civil, em virtude de sentença
~da em julgado:" (AC~
.
~
§ 1Q É ob~lgatóna a .1n~lusa?, . no
orçamento das e~t!dades de direito publico,
de verba necessana ao pagamento de seus
débitos oriundos de sentenças transitadas
em julgado, constantes de· precatórios
judiciários, apresentados até 1Q de julho,
fazendo-se o pagamento até o final dó
exercício seguinte, quando terão seus
valores atualizados monetariamente." (NR)
"§ 2Q As dotações orçamentárias e os
créditos
abertos
serão . consignados
diretamente ao Poder Judiciário, cabendo
ao Presidente do Tribunal que proferir a
decisão
exeqüenda
determinar
o
pagan:'ento segu~do as possibil~dades do
depóSito, e auto,nzar, a requenmento do
credo~, e excluslvam~nt~ para o caso ?e
pretenmento de seu dlrelt~ de preced~ncla,
o .seq~estro ?~ ~uantla necessána à
satlsf~ça~ do ~ebJto. (NR)
.
§ 3 O disposto no caput deste artigo,
re}ativamente ~ expedição de precatórios,
nao se aplica aos pagamentos de
b. ~
d f 'd
I '
d
o ngaçoes e Im as em 61 como e
~equeno valor que a Fazenda Federal,
Estadual, Distrital ou Municíoal deva fazer
em virtude de sentença judicial transitada
em julgado." (NR)
.
"§ 4Q A lei poderá fixar valores distintos
para o fim previsto no § 32" deste artigo,
segundo as diferentes capacidades das
entidades de direito público." (AC)
§ 5Q O Presidente. do Tribunal
competente que, por ato, 'comissivo ou
omissivo, retardar ou tentar frustrar a
liquidação regular de precafório incorrerá
em crime demsponsabilidade.(AC)
Aí1. 2!l É acrescido, no Ato das Disposições
Constifucionais Transitórias, o art. Tl, com a segunte
redação:
"Art. T( Ressalvados os créditos
definidos em-Uii como de pequeno valor, os
de natureza alimentícia, os de que trata o
art. 33 desfe Ato das Disposições
suas
Constitucionais
Transitórias
e
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complementações e os que decorram de
ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro
de 1999 serão liquidados pelo seu valor
real, em moeda corrente, acrescido de juros
legais, em prestações anuais, iguais e
sucessivas, no prazo máximo de dez anos,
permitida a cessão dos créditos." (AC)
"§ 1Q É permitida a decomposição de
parcelas, a critério do credor." (AC)
"§ 22 As prestações anuais a que se
refere o caput deste artigo terão, se não
liquidadas até o final do exercício a que se
referem, poder Iiberatório do pagamento de
tributos da entidade devedora.(AC)
§ 32 O prazo referido no caput deste
artigo fica reduzido para dois anos, nos casos de precatórios judiciais originários de
desapropriação de imóvel residencial do
credor, desde que comprovodamente único
á época da imissão na posse."(AC)
§ 42 O Presidente do Tribunal competente deverá, vencido o prazo ou em caso
de omissão no orçamento, ou preterição ao
direito de precedência, a requerimento do
credór, requisitar ou determinar o sequestro
de recursos financeiros da entidade, suficientes á satisfação da presta~ão." (AC)
Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em

Quarta-feira 23 44799

vigor na data de sua publicação.
O SR.'INOCêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o
voto "sim".
O SR. MILTON MONTI (Bloco/PMDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero encaminhar
pelo PMDB. Já fui Relator dessa matéria. Estamos
concluindo agora o segundo turno. Por isso, solicito
aos Deputados do PMDB que venham ao plenário.
O PMDB recomenda o voto "sim", por se tratar
de matéria muito importante, e pede aos Srs. Deputados que venham votar.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, sobre essa
emenda constitucional, queríamos deixar claro o nosso posicionamento, mais uma vez, para que não paire
dúvidas.
Essa emenda sofreu grandes mudanças aqui na
Casa. Passou por uma, duas votações na Câmara
dos Deputados. Foi contemplado ainda, contra a nossa vontade, o pagamento de precatórios por títulos.
Discordamos frontalmente disso, mas a maioria nos
impôs assim.
A emenda propunha a revisão do valor dos precatórios transitados em julgado, porque consideramos a existência de uma indústria dos precatórios.
Propusemos, então, a renegociação mediante uma
emenda. Fomos também derrotados. De qualquer forma, votamos favoravelmente quando da votação na
Câmara.

peço a palavra pela o r d e m . .
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex' a palavra.'
O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador)- Sr. Presidente, creio que o assunto já foi devidamente esclarecido. Esta é a sexta votação, Sr. Presidente. Duas na Câmara dos Deputados,
duas no Sena Federal, mais uma na Câmara dos Deputados e esta, a sexta. Vamos encerrar definitivamente essa n:tatéria.
O PFL encaminha o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presidência solicita a todos os Srs. Deputados que,tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação:p~lo sistema eletrônico:'
Está iniciada a votação. ,'"
Queiram, seguir a orien,ação do visor de cada
posto.
O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela orqem.

O projeto foi ao Senado, que, do nosso ponto de
vista, impôs alterações que o melhoraram, tornando-o bem mais consistente. O projeto garante os precatórios familiares para quem tem um único imóvel,
para que possa recebê-los rapidamente, em noventa
dias, uma vez que é para sua sobrevivência. Ao mesmo tempo, distribui o pagamento em dez anos.
Por essas razões, reafirmamos o nosso voto
"sim" e convocamos toda a nossa bancada a votar
,"sim".
Por fim, Sr. Presidente, queremos justificar a ausência do Deputado Paulo, Delgado, que sofreu acidente em seu Estado.
O SR. ROBERTO ARGENTA (PHS - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Pre,sidente, o Partido Humanista vota "sim". '
O SR. ANDRÉ BENASSI (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, fui Relator
deste projeto, que passou pelo Senado e voltou à Câmara. E fui Presidente da Comissão.
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A PEC recebeu um aperfeiçoamento no Senado
que prevê aos Prefeitos dez anos para efetuar os pagamentos. Ao mesmo tempo, tanto a Câmara como o
Senado tiveram o cuidado de precaver os requisitórios de pequeno valor, que atingem os pequenos.
Dessa forma, que todos os Deputados do PSDB
venham ao plenário votar essa PEC, que será a solução para o pagamento das dívidas de longa data.
Espero que nesta tarde seja votado o segundo
turno.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o
voto "sim" e solicita à sua bancada que acorra ao plenário, pois a votação é nominal.
O PPB vota "sim".
O SR. RUBENS FURLAN (PPS - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ao contrário do argumento de que seria um calote, esta PEC vem ao encontro dos interesses dos expropriados. Afinal de
contas, é difícil um Município pagar as altas sentenças. E esta PEC vai permitir aos Municípios brasileiros cumprir a sua responsabilidade de pagar as expropriações, principalmente.
Portanto, o PPS tem posição favorável à matéria, entendendo que a única forma de pagar as altas
sentenças judiciais é o parcelamento da dívida por
dez anos. Essa é a posição do PPS.
Por isso, o PPS vota "sim", Sr. Presidente.
O 3R. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço um apelo
aos Parlamentares presentes nas diferentes dependências da Casa para que venham ao plenário, a fim
de que esta Casa possa concluir a votação desta
PECo
Trata-se de proposta de emenda à Constituição
que disciplina a utilização de precatórios no prazo de
dez anos, em dez parcelas, nos casos antigos, vencidos e vincendos, e os novos em dois anos.
Sr. Presidente, é a maneira de fazer com que a
administração pública municipal, estadual e federal
tenha condições de honrar seus compromissos, porque hoje o cidadão (ou a empresa) tem o crédito mas
não pode utilizá-lo.
É necessário um quorum qualificado de três
quintos, ou seja, 308 votos a favor. É a sexta votação.
Votamos cinco vezes a matéria: duas na Câmara,
duas no Senado, outra vez na câmara e essa é a sexta e última votação. É preciso decidir ainda hoje.
Na votação anterior, a lista de presença registrou 369 Srs. Parlamentares. Todos os partidos encaminharam "sim". Temos certeza de que vamos apro-
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var essa matéria, e o momento é importante para a
regulamentação de assunto dessa natureza.
O PFL vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. Deputados, venham ao plenário. A votação é nominal.
O SR. RUBENS BUENO (PPS - PR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos solicitando
a presença dos Deputados do PPS, participamos
desse acordo e estamos votando "sim".
Queremos ver aqui os Deputados Agnaldo Muniz e Pedro Eugênio, para confirmar a presença da
bancada do PPS.
O SR. ANDRÉ BENASSI- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. ANDRÉ BENASSI (Bloco/PSDB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
peço aos Srs. Deputados do PSDB que venham ao
plenário, pois estamos votando emenda constitucional que exige quorum qualificado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, reitero apelo aos Srs. Parlamentares para que venham
ao plenário.
Votaram até o presente momento 270 Sr. Parlamentares, e na lista de presença há 369. Que venham
ao plenário exercer o direito de voto, pois trata-se de
emenda constitucional que requer quorum qualificado de três quintos.
É fundamental que haja quorum para que seja
concluída a votação de importante matéria.
O PFL vota "sim".
O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
reiterar apelo a nossa bancada e aos diversos Parlamentares para que v~nham ao plenário.
O PT entende que esta é urna matéria importante,
devido à questão da contribuição previdenciária, e a diversos fatores que a ela se somam, principalmente no que diz
respeito à defesa dos interesses dos trabalhadores.
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Quero aproveitar a oportunidade para registrar o
esforço que esta Casa fez em relação a uma das matérias de suma importância para o País. Refiro-me ao
~undo de Universaliza?ão das !elecomunicações. D~go
ISSO po~ue, desta. tnbuna, dlve;.rsas vezes, cobrei a
aprovaçao dessa lei, tanto na Camara dos Deputados
quanto no Senado Federal. E agora ela foi sancionada
pelo Presidente da República, no diá 17 último passado. É de vital importância, porque dá à população deste
País acesso aos meios de comunicação. O conceito de
universalizar não é o mesmo que muita gente incorporou, ou sej~, o de si~plesme~te ter um telefon~ público
numa aldeia ou cOIsa pareCida. V. Exa., assim como
outros líderes nes~ Casa, foi importante para a definição dessa rT)atéria, que complementa a que tratou da
reestruturação das telecomunicações do País.
A Câmara 'dos Deputados deu uma contribuição que, a nosso ver, se soma a um dos nossos anseios, que é permitir que todo e qualquer cidadão tenha
acesso às ferramentas que as telecomunicações disponibilizam no mundo de hoje. Não só, como disse, uma
relação meramente como a dos índios com os P9rtu gueses, a mera apresentação do espelho - e aí estou
me referindo à instalação de telefones públicos em aldeias -, mas' a utilização dos recursos para permitir que
delegacias, escolas, postos de saúdes e aldeias tenham acesso à Internet para se localizarem no mundo;
que o Renavam e as denúncias de crimes possam, ao
mesmo tempo, chegar à porta de Chorrochó, na Bahia
ou a grandes cidades como, por exemplo, São Paulo.
Portanto, a questão da universalização é decisiva. Lamento que o retardo produzido por esta
Casa e pelo 'Senado Federal tenha implicado perda
de receita em torno de 1,5 bilhão de reais, que não
voltará mais aos cofres e não mais poderá ser utilizado para qU,e a universalização seja plena.
Na minha opinião, as empresas economizaram
com esse retardo produzido pela Câmara e pelo Senado, saíram, ganharam.
Portanto, essa é grande lacuna nesse processo. Por isso,'quero somar-me a diversos Parlamentares, em particular o companheiro José Pimentel, e
à própria Comissão de Ciência e Tecnologia, que se
empenharam p'ara que esse projeto pudesse hoje
ser realidade, para que, assim, pudéssemos assistir
à aplicação desses recursos para favorecer a maioria do povo brasileiro, ao permitir que o acesso a essas ferramentas possa ser agora um instrumento
não só de uma' pequena camada da sociedade brasileira.
"
Era o que tinha a dizer.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, venham ao plenário. Vou encerrar a votação.
O SR. SilVIO TORRES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. SilVIO TORRES (Bloco/PSDB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de confirmar com V. Exa. se amanhã teremos a continuidade das votações que não ocorreram hoje e outras previstas, uma vez que esta Casa
hoje deu prova da sua disposição de trabalhar mesmo durante o recesso branco. Seria muito importante que amanhã também houvesse comparecimento
maciço, para que matérias importantes fossem votadas, as já incluídas na pauta e outras que ainda paderão ser incluídas.
Quero deixar o apelo de todos nós, Parlamentares,
no sentido de que haja presença maciça na sessão de
amanhã, para darmos, mais uma vez, uma demonstração da vontade de continuar os trabalhos do nosso Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Devo
informar ao nobre Deputado Silvio Torres que na
sessão ordinária de amanhã continuaremos a votação dos projetos que estavam na pauta de hoje.
Comunico ao Plenário que amanhã teremos
audiência pública, neste plenário, sobre a Lei das
S/A, ocasião em que estarão presentes várias autoridades e especialistas na matéria.
Portanto, convido todos os Srs. Parlamentares
a estarem presentes amanhã, às 10h, à referida audiência pública, neste plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar a votação.
O SR. ANDRÉ BENASSI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. ANDRÉ BENASSI'(Bloco/PSDB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, convoco os Deputados do PSDB para que
venham ao plenário. Esta matéria exige quorum
qualificado. Estamos votando proposta de emenda
à Constituição.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar.
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Todos votaram? (Pausa.)
Vou encerrar a votação.
Está encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Anun·
cio o resultado:
VOTARAM:
SIM: 344
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NÃO: 11
ABSTENÇÓES: 1
TOTAL: 356
É aprovado, em segundo turno, o Substitutivo do
Senado Federal à Proposta de Emenda à Constitui·
ção nll 407/96.
A matéria vai à promulgação.
Listagem de Votação

Propoelçlo: PEC N° 407196 - SEGUNDO TURNO

Inicio Volaçio : 2210812OOO 18:48

Fin Votaçio : 2210812000 19:07

P....JdJram a Votaçlo: Michel Tem.. -18:40

Resultado da Votado
Sim
344Nlo
11
Abstençlo
1

Orlentaçlo
PSDBlPTB • Sm
PFL·Sin
PMDBIPSTIPTN - Sim
PT-Slm
PPB·Sin
PDT·SIm

Total da Votaçlo 358

Art.17
Total Quorum

PSBlPCDOB • Sbn

1

PUPSL-SJm
pps·SIm
PHS·Sin
GOV.·SJm

357

ObstruçAo

ParOdo

Bloco

Voto

PMDB
PFL
PFl
PL

PMDBlPST/PTN

Sim
Sim
Sim
Sim

PST
PSDB
PPB
PTB
PSB
PMDB
PFL

PMDBlPST/PTN
PSDBIPTB

RORAIMA
Alceste Almeida
Luciano Castro
Luis Barbosa
Moisés lipnik

PLlPSL

Total Roraima: 4
AMAPÁ

Antonio Feijao
Badu Picanço
Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Evandro Milhomen
Jurandil Juarez
Sérgio Barcellos

PSDBlPTB
P8BlPCDOB
PMDBIPSTIPTN

Sim
Sim
Sim
Sim
SIm
Sim
Sim
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Partido

Bloco

Voto

PSDB
P"F
PMDB
PPB
PTB
PSDB
PSDB
PT
PFL
PTB
PT

PSDBIPTB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total Amapã : 7
PARÁ
Anivaldo Vale
Babá
clcione Barbalho
Gerson Peres
Josué Bengtson
Nlclas Ribeiro
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Raimundo Santos
RenUdo Leal
Valdir Ganzer

PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDBIPTB

Total Pará: 11
AMAZONAS
Átila Lins
Francisco Garcia
Vanessa Grazziotln

PFL
PFL
PCdoB

PSBIPCDOB

Sim
Sim
Sim

Total Amazonas: 3
RONDONIA
Agnaldo Muniz
Confúcio Moura
Eurfpedes Miranda
expedito Júnior
Nilton Capixaba
Oscar Andrade
Sérgio Carvalho

PPS
PMDB
PDT
PFL
PTB
PFL
PSDB

PMDB/PST/PTN

' PSDB/PTB
PSDB/PTB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total Rondonia : 7
ACRE
IIdefonço Cordeiro
JoãoTota
José A1eksandro
Márcio Blttar
Marcos Afonso
Nilson Mourao
ZUa Bezerra

PFL
PPB
PSL
PPS
PT
PT
PFL

PUPSL

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total Acre: 7
TOCANTINS
AntOnio Jorge
Darci Coelho
Freire Júnior
João Ribeiro
KétiaAbreu
Osvaldo Reis

PTB
PFL
PMDB
PFL
PFL
PMDB

PSDBIPTB

PMDB
PPB
PFL

PMDB/PST/PTN

PMDBIPSTIPTN

PMDB/PSTIPTN

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total Tocantins: 6
MARANHÃO
Albérico Filho
Antonio Joaquim Araújo
Cesar Bandeira

Sim
Sim
Sim
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Partido
MARANHÃO
Costa Ferreira
Francisco Sousa
Pedro Fernandes
Pedro Novais
Roberto Rocha
Sebastião Madeira

PFL
POT
PFL
PMOB
PSOB
PSOB
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Bloco

Voto

PMOBIPSTIPTN
PSOBlPTB
PSOBIPTB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total Maranhão: 9
CEARÁ
Adolfo Marinho
Anlbal Gomes
Antonio Cambraia
AntOnio José Mota
Eunlcio Oliveira
Inácio Arruda
Léo Alcântara
Manoel Salviano
Mauro Benevides
Moroni Torgan
Nelson Otoch
Pinheiro Landim
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Pessoa
Rommel Feijó
Sérgio Novais
Ubiratan Aguiar
Vicente Arruda

PSOB
PMOB
PSOB
PMOB
PMOB
PCdoB
PSOB
PSDB
PMDB
PFL
PSOB
PMOB
PSOB
PFL
PSOB
PSB
PSOB
PSOB

PSOBIPTB
PMOB/PST/PTN
PSOBIPTB
PMOBIPST/PTN
PMOBIPST/PTN
PSBlPCOOB
PSOBIPTB
PSDBlPTB
PMDBIPST/PTN

PSDB
PMOB
PFL
PMOB
PFL
PFL
PMDB
CT

PSOBIPTB
PMDBlPST/PTN

PMOB
PPB
PMDB
PFL
PMOB

PMOBIPST/PTN

Sitn~

PMOBIPSTIPTN

Sim.
Sim
Sim

PMDBlPSTIPTN

Sim'

PSOBIPTB
PMDBIPSTIPTN
PSOBlPTB
PSOBIPTB
PSBlPCDOB
PSOBIPTB
PSOBIPTB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim.
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim.
Sim,
Si~:
Sim
Sim

Total Ceari : 18
PIAU(
AtUa Lira
Gessivaldo Isaias
Heráclito Fortes
João Henrique
MussaOemes
Paes Landim
Themlstocles sampaio
Wellington Dias

Si!'!):
S'im
Sfm.

PMDBlPST/PTN

sfni

PMDBlPST/PTN

Sfm'
Sim
Stm
Sim'

Total Plaul: 8
RIO GRANDI:: DCI NORTE
Henrique Eduardo Alves
Iberê Ferreira
Lalre Rosado
Lavoisier Mais
MúcioSá
Total Rio Grande do Norte: 5
PARAfBA
Adauto Pereira
Alvaro Gaudencio Neto
Armando Abilio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga

PFL
PFL
PMDB
PT
?MOB

Sim

PMDBlPST/PTN

S'i~'
Sim
",
Sim

PMDBlPST/PTN

Sirrl'
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PARAfBA
Damião Feliciano
Domiciano Cabral
Efraim Morais
Ina/do Leitão
Wilson Braga

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
Partido
Bloco
PMDB
PMDB
PFL
PSDB
PFL

PMDBIPST/PTN
PMDB/PSTIPTN

PSDB
PPS
PSB
PT
PFL
PMDB
PFL
PFL
PMDB
PFL
PSL
PSDB
PSDB
PPB
PPS
PFL
PMDB
PSDB
PPB

PSDBIPTB

PSDB/PTB

Quarta-feira 23
Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Toml P..liba: 10
PERNAMBUCO
Cartos Batata
Clementfno Coelho
Djalma Paes
Fernando Ferro
Inocêncio Oliveira
JoAoColaço
Joaquim Francisco
Jael De Hollanda
José Chaves
José MOeio Monteiro
Luciano Bivar
Luiz'Plauhyllno
Marcos de Jesus
Pedro Corrêa
Pedro Eugênio
Ricardo Fiuza
Salatlel Carvalho
Sergio Guerra
Séverino Cavalcanti

PSBlPCDOB

PMDBlPST/PTN

PMDBIPST/PTN
PLlPSL
PSDB/PTB
PSDB/PTB

PMDBlPSTIPTN
PSDBIPTB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Sim

Total Pernambuco: 19
ALAGOAS
Augusto Farias
Helenildo Ribeiro
Jdsé Thomaz NonO
Olavo Calheiros

PPB
PSDB
. PFL
PMDB

PMDB/PST/PTN

Sim
Sim
Sim
Sim

PSDBIPTB
PMDB/PSTIPTN
PSBIPCDOB

Sim
Sim
Sim
Sim

PSDBlPTB

\

T.I Alagou: 4
SERGIPE
Adelson Ribeiro
AUgusto Franco
Jorge Alberto
Pedro Valadares

PSC
PSDB
PMDB
PSB

Total Sergipe: 4
BAHIA
Aroldo Cedraz
Claudio Cajado
Coriolano Sales
Félix Mendonça
FranclstOnlo Pinto
Geraldo Simoas
Haroldo Lima
Jaime Femandes

J~roAzi

Ja!l'o Cameiro

PFL
P,FL
PMDB
PTB
PMDB
PT
PCdoB
PFL
PFL
PFL

PMDBlPSTIPTN
PSDBlPTB "
PMDBlPST/PTN
PSBlPCDOB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

44805
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BAHIA
JoAo Almeida
JoAoLeão
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Lourenço
Manoel Castro
Mário Negromonte
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Pedro lrujo
Reginaldo Germano
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Walter Pinheiro

Agosto de 2000

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
Partido

Bloco

Voto

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

PSDBIPTB
PSOBIPTB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Abstenção
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PSDBIPTB

PMOBlPSTIPTN
PSDBlPTB

Total Bahia: 26
MINAS GERAIS
AntOnio do Valle
Aracely de Paula
Carlos Mosconi
Cleuber Carneiro
Custódio Mattos
Eduardo Barbosa
Ellseu Resende
Gllmar Machado
Hélio Costa
Herculano Anghinetti
Ibrahim Abi-Ackel
Jaime Martins
João Fassarella
João Magalhães
José Milita0
Júlio Delgado
Lael Varella
Llncoln Portela
MAreio Reinaldo Moreira
Marcos Lima
Maria do Carmo Lera
MArio Assad Júnior
Mário de Oliveira
Narclo Rodrigues
OdelmoLeão
Ollmpio Pires
Phllemon Rodrigues
Rafael Guerra
Roberto Brant
Romel Anizio
Romeu Queiroz
Ronaldo Vasconcellos
saraiva Felipe
Saulo Coelho

PMDB
PFL
PSDB
PFL
PSDB
PSDB
PFL
PT
PMDB
PPB
PPB
PFL
PT
PMDB
PSDB
PMDB
PFL
PSL
PPB
PMDB
PT
PFL
PMDB
PSDB
PPB
POT
PL
PSDB
PFL
PPB
PSDB
PFL
PMDB
PSOB

PMDBlPSTIPTN
PSDBIPTB
PSDBlPTB
PSDBlPTB

PMOBIPSTIPTN

PMOBlPSTIPTN
PSDBIPTB
PMOBlPSTIPTN
PLlPSL
PMDBlPSTIPTN

PMDBlPSTIPTN
PSOBIPTB

PLtPSL
PSDBlPTB

PSDBlPTB
PMDBlPSTIPTN
PSDBlPTB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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MINAS GERAIS
Sérgio Miranda
Silas Brasileiro
Walfrldo Mares Guia
Zezé Perrella

Quarta-feira 23

Partido

Bloco

PCdoB
PMDB
PTB
PFL

PSB/PCDOB
PMDB/PSTIPTN
PSDB/PTB

Sim
Sim
Sim
Sim

PSDB
PSDB

PSDBJPTB
PSDB/PTB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Voto

Total Minas Gerais: 38
ESpfRITO SANTO
A1olzio Santos
Feu Rosa
João Coser
José Carlos Elias
Max Mauro
Nilton Baiano

PT

PTS
PTB

PSDBJPTB
PSDBJPTB

PPB

I

Total E8pfrito santo: 6
RIO DE JANEIRO
A1dir Cabral
Alexandre Cardoso
A1merinda de Carvalho
Arolde de Oliveira
Bispo Rodrigues
Carlos Santana
Coronel Garcia
Dino Fernandes
Dr. Heleno
EberSilva
Eduardo Paes
Eurico Miranda
Fernando Gabelra
Fernando Gonçalves
lédioRosa
Jandira Feghall
João Mendes
João Sampaio
Jorge Bittar
Jorge Wilson
Laura Carneiro
LuIs Eduardo
Luiz ~.érgio
Mattos Nascimento
Milton Temer
Miro Teixeira
Pastor Valdeci Paiva
Rodrigo Maia
Rubem Medina
Simão Sessim
Wanderley Martins

PSDB
PSB
PFL
PFL
PL
PT
PSDB
PSOB
. PSOB
PDT
PTS
PPS
PV
PTS
PMDB
PCdoB
PMDB
PDT
PT
PMDB
PFL
PST
PT
PST
PT

PSDB/PTB
PSB/PCDOB

' PSL
PTB
PFL
-PPB
"POT

PUPSL
PSDB/PTB

PLlPSL
PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDBlPTB

PSOBIPTB
PMDBIPST/PTN
PSB/PCDOB
PMDB/PST/PTN

PMDBJPST/PTN
PMDB/PST/PTN
PMDBJPST/PTN

por

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Tota' Rio de Janeiro: 31
SAOPAULO
Aldo Rebelo
A1oizio Mercadante
André Benassl

PCdoB
PT
PSOB

PSB/PCDOB
PSDBlPTB

Sim
Sim
Sim

44807
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Partido
SAOPAULO
Angela Guadagnln
Antonio Carlos Pannunzio
Antonio Kandir
Antonio Palocci
Arlindo Chinaglla
Arnaldo Madeira
Bispo Wanderval
Celso Giglio
Clovis Volpi
Corauci Sobrinho
Cunha Bueno
DeVe/asco
Delfim Netto
Dr. Evlláslo
Dr. Hélio
Duillo Pisaneschl
Edinho Araújo
Eduardo Jorge
Fernando Zuppo
Jair Meneguelli
João Pau/o
Jorge Tadeu Mudalen
José Dirceu
José Genolno
José Indio
José Machado
José Roberto Batochlo
Julio 8emeghini
Luiz Antonio Fleury
Luiza Erundina
Marcos Cintra
Medeiros
Michel Temer
Milton Montl
Moreira Ferreira
Nela Rodolfo
Nelson Merquezelli
Paulo Kabayashi
Paulo Lima
Professor LuiZinho
Ricardo Berzoini
Ricardo Izar
Rubens Furlan
Sampaio Dória
Silvio Torres
Wagner Salustiano
Xico Graziano
Zulaiê Cobra

Bloco

PT

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

PSDBlPTB
PSDBJPTB

PSDBlPTB
PUPSL
PSDBlPTB
PSOBIPTB

PUPSL
PSBlPCDOB
PSOBlPTB

PMDBJPSTIPTN

PMOBlPSTIPTN

PSDBlPTB
PSDBlPTB
PSBIPCDOB
PUPSL
PMDBlPSTIPTN
PMDBJPSTIPTN

Agosto de 2000

Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Nêo
Sim
Nêo
Sim
Não
Sim

Art. 17

PSDBlPTB
PSDBlPTB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim'

PMDBlPSTIPTN
PSDBlPTB

Sim
Sim

PMOBlPSTIPTN
PSDBlPTB
PSDBlPTB
PMDBlPST/PTN

PMDBlPST/PTN
PSDBlPTB
PSOBJPTB

Total SIo Paulo: 51
MATO GROSSO
José Magalhães
Murilo Domingos

PMDB
PTB

Agosto de 2000

MATO GROSSO
Osvaldo Sobrinho
Oswaldo Soler
Pedro Henry
Ricarte de Freitas
Rogério Silva
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Partido

Bloco

Voto

PTB
PSDB
PSDB
PSDB
PFL

PSDB/PTB
PSDBIPTB
PSDBIPTB
PSDB/PTB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PCdoB
PMDB
PT
PMDB
PSDB
PFL
PT
PPB

PSB/PCDOB
PMDB/PST/PTN

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total Mato Grosso: 7
DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz
Alberto Fraga
Geraldo MageJa
Jorge Pinheiro
Maria Abadia
Paulo Octávio
Pedro Celso
Wigberto Tartuce

PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB

Total Distrito Federal: 8
GOIÁS
Aldo Arantes
Barbosa Neto
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Pedro Chaves
VilmarRocha

PCdoB
PMOB
PMOB
PSOB
PSDB
PSDB
PMOB
PFL

PSBIPCOOB
PMDB/PST/PTN
PMDB/PST/PTN
PSDBIPTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB
PMOB/PST/PTN

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PMDB
PSDB
PTB
PFL
PMDB

PMDBIPST/PTN
PSDB/PTB
PSOB/PTB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total Goiás: 8
MATO GROSSO DO SUL

Marcai Filho
Marisa Serrano
Nelson Trad
Pedro Pedrossian
Waldemir Moka

PMDB/PST/PTN

Total Mato Grosso do SUl : 5
PARANÁ
Abelardo Luplon
Affot:\so Camargo
A1ex Canziani
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
Dr. Rosinha
FlávioArns
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
IrisSimOss
José Carlos Martinez
Márcio Matos
Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Moacir Piovesan
Od!llo Balbinotti

PFL
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PT
PSDB
PMDB
PMDB
PTB
PTB
S.Part.
PSDB
PMDB
POT
PSOB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB
PMDB/PSTIPTN
PMDB/PSTIPTN
PSDBIPTB
PSDBIPTB
PSDB/PTB
PMDB/PSTIPTN
PSDB/PTB

Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

44809

44810 Quarta-feira 23

DUUuODACÁMARADOSDEPUTADOS

Agosto de 2000

Partido

Bloco

Voto

PSDB
PMDB
PT
PFL
PSDB
PPB
PPS
PFL
PFL

PSOBIPTB
PMDBIPST/PTN

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PARANÁ

Oliveira Filho
Osmar Serraglio
Padre Roque
Rafael Greca
Renato Silva
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Santos Filho
Werner Wanderer

PSOBIPTB

Total Paraná: 25
SANTA CATARINA

AntOnio Carlos Konder Reis
Edinho Bez
Fernando Coruja
Gervésio Silva
Hugo Biehl
João Matos
José Carlos Vieira
Pedro Bittencourt
Renato Vianna
Serafim Venzon
Vicente Caropreso

PFL
PMDB
POT
PFL
PPB
PMDB
PFL
PFL
PMDB
POT
PSDB

PMDB/PSTIPTN

PMDBlPSTIPTN

PMDB/PST/PTN
PSOBIPTB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total S.,ta catarina: 11
RIO GRAND~ DO SUL

Adão Pretto
Airton Dipp
Augusto Nardes
Darcrsio Perondi
Edir Oliveira
Enio Baccl
Fernando Marroni
Fattar Júnior
Júlio Redecker
Luis Carlos Heinze
Nelson Marchezan
Nelson Proença
Osvaldo Biolchi
Paulo Paim
Roberto Argenta
Telmo Kirst
Valdeci Oliveira
Waldir Schrnldt
Waldom\ro Fioravante

Total Rio Grande do Sul: 19

PT
PDT
PPB
PMDB
PTB
PDT
PT
PPB
PPB
PPB
PSDB
PMDB
PMDB
PT
PHS
PPB
PT
PMDB
PT

PMDBIPSTIPTN
PSDB/PTB

PSDB/PTB
PMDB/PST/PTN
PMDBlPST/PTN

PMDBlPSTIPTN

Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
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O SR.INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR.INOC~NCIO OUVEIRA (PFL _ PE. Pela ordemo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, presto 00menagem ao autor da PEC, nobre Deputado Luciano
Castro, que, coincidentemente, faz aniversário hoje. Portanto, estamos diante de duplo motivo de comemoração
nesta Casa: a aprovação, em última votação, de proposta
de emenda à Constituição tão importante no dia em que
S. Exa. comemora aniversário.
. .
O PFL, por meio da sua Liderança, e toda a Casa,
crei~, transmite~ ao Deputado Luci~no CB:stro os mais
efUSIVOS cumpnmentos pelo seu anlversáno e agradecem a S. Exa. pelo seu desempenho parlamentar, sobretudo na votação ,d.e matériB: tão importante que regulamenta os. preca~onos no Pais.
MUito obngado a V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Parabéns
ao Deputado Luciano Castro, que aprova importante
emenda constitucional e, portanto, ganha um presente.

A SRA. ALCIONE ATHAYDE (PPB - RJ. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, registro "sim" na
votação.
A ~~A. ANA CATARINA (~loco/PMDB.;;. R,~'
Sem revlsao da oradora.) - Sr. Presidente,. votei sIm
O SR. MARCOS ROLlM - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra
O ~~. MARCOS ROLIM (P~ - RS. Pela ordem.
?el!!. revlsao,do orador.) :- .Sr. Presl~en~e, apenas. pa_ra
Justlfl~~. Estavamos presIdindo audlencla da CoffilssaO
de Direitos Humanos, recebendo o representante das
Nações Unidas o Relator especial para a tortura no Brasil, Dr. Nigel Rodley.
Por conta disso, não pude estar presente, mas
voto com a bancada do meu partido.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Lembro
que amanhã haverá sessão extraordinária, às 10h, a
qual será transformada em Comissão Geral para debater o Projeto de Lei n!! 3.115, de 1997.
V - ENCERRAMENTO

A SRA. ALCIONE ATHAYDE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Comparecem mais os Srs.:
Partido

Bloco

Alceste Almeida
P .....nta8 de Roralll'la : 1
AMAPÁ

PMOB

PMOB/PST/PTN

Badu Picanço
P_ntes de AmapA : 1

PSDB

PSOB/PTB

PMOB
PPB
PSOB

PMDB/PST/PTN

RORAIMA

PARÁ

Elcione Barbalho
Gerson Peres
Nicias Ribeiro
P~ntes de P,...ã : 3

PSDB/PTB

RONDONIA
Expedito Júnior

PFL

pre_ntes de Rondonla : 1
MARANHÃO
Albérico Filho
Sebastlllo Madeira
P .....ntes de MaranhAo : 2

PMOB
PSDB

PMOB/PST/PTN
PSDB/PTB

PMOB
PMOB
PFL
PSDB

PMOB/PST/PTN
PMOB/PST/PTN
PSDB/PTB

PMDB

PMDB/PST/PTN

cEARÁ

Anlbal Gomes
Eunlcio Oliveira
Roberto Pessoa
Rommel FeiJõ
p .....ntes de C_rã : 4

.-aAUf
JoAo Henrique
P _ n. . . de Plaul : 1
RIO GRANDE DO NORTE
Lavoisier Mala

P _ n " d. RIo Grand. do No.... : 1

PFL
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Partido

Agosto de 2000

Bloco

PARAIBA
Wilson Braga
Presentes de Paraíba : 1

PFL

PERNAMBUCO
Ricardo Fiuza
Sérgio Guerra
Presentes de Pernambuco : 2

PFL
PSDB

PSDB/PTB

ALAGOAS
Augusto Farias
Preeentes de Alagoas : 1

PPB

MINAS GERAIS
João Magalhães
Júlio Delgado
Maria do Carmo Lara
Saraiva Felipe

PMDB
PMDB
PT
PMDB

PMDBlPST/PTN
PMDBlPST/PTN
PMDBlPST/PTN

Presentes de Minas Gerais : 4
ESprRlTO SANTO
Nilton Baiano
Presentes de Espfrito Santo : 1

PPB

SÃO PAULO
De Velasco
José Dirceu
José Machado
Presentes de 810 Paulo : 3

PSL
PT
PT

PUPSL

PSDB

PSDB/PTB

PCdoB

PSB/PCDOB

PMDB

PMDB/PST/PTN

MATO GROSSO
Pedro Henry
Presentes de Mato Grosso : 1
DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz
PI'9I8nt&B de Distrito Federal : 1
PARANÁ
Hermes Parcianello
Presentes de Paraná : 1
SANTA CATARINA
Gervásio Silva
José Carlos Vieira
Presentes de S.,ta Catarina : 2

PFL
PFL

RIO GRANDE DO SUL
Nelson Proença
Presentes de Rio Grande do 8... 1 : 1

PMDB

PMDB/PST/PTN

Agosto de 2000
DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
Deixam de comparecer os Senhores:
Partido

RORAIMA
Almir Sá

Quarta-feira 23 44813
Bloco

PPB

Francisco Rodrigues
Robério Araújo

PFL
PL

Salomão Cruz

PPB

PLlPSL

T~

de Au.entes: 4
AMAPÁ
Fátima Pelaes
Total de Ausentes: 1
PARÁ
Deusdeth Pantoja

PSDB

PSDB/PTB

PFL

Giovanni Queiroz
Jorge Costa

PDT
PMDB

PMDB/PST/PTN

José Priante

PMDB
PFL

PMDB/PST/PTN

Vic Pires Franco
Zenaldo Coutinho

PSDB

PSDBlPTB

I

Total de Ausentes: 6

AMAZONAS
Luiz Femando

PPB

SilasCêmara

PTB

PSDBlPTB

Total de Ausent.. : 2
RONDONIA
Marinha Raupp

PSDB

PSDB/PTB

PSDB

PSDB/PTB

PMDB

PMDB/PST/PTN

Total de Ausentes: 1
ACRE
Sérgio Barros

Total de Ausent.. : 1

TOCANT1NS
Udson Bandeira

Total de Ausentes: 1
MARANHÃO
Eliseu Moura

PPB

Francisco Coelho

PFL

Gasta0 Vieira

PMDB

PMDB/PST/PTN

Joio Castelo

PSDB

PSDBIPTB

NiceLob!o

PFL

Paulo Marinho

PFL

Remi Trinta

PST

PMDB/PST/PTN

Total de Ausentes: 7
cEARÁ
Amon Bezerra

PSDB

PSDB/PTB

Chiquinho Feitosa

PSDB

PSDB/PTB

Total de Auser4es: 2
PIAU(
Ciro Nogueira

Total de Ausert&s: 1

PFL
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RIO GRANDE DO NORTE
Betinho Rosado

PFL

Total de Ausentee: 1
PARAlBA
Marcondes Gadelha

PFL

Ricardo Rique
Total de ALlsert.. : 2
PERNAMBUCO
Antonio Geraldo

PFL

Armando Monteiro
Gonzaga Patriota

PMDB
PSB

José Mendonça Bezerra
Osvaldo Coelho
Total de Auaert.. : 5

PFL
PFL

PSDB

Agosto de 2000

PSDBJPTB

PMDBlPSTIPTN
PSBlPCDOB

ALAGOAS

Albérico Cordeiro

PTB

PSDBlPTB

Givaldo CarimbA0

PSB

PSBlPCDOB

João Caldas

PL

PUPSL

Luiz Dantas
Regis Cavalcante

PST
PPS

PMDBlPST/PTN

Total de Allsert.. : 5
SERGIPE
Cleonêncio Fonseca

PPB

José Teles

PSDB

Marcelo Déda
Total de Ausertes: 3

PT

BAHIA
Gerson Gabrielli

PFL

Jaques Wagner

PT

José Rocha

PFL

José Ronaldo

PFL

Leur Lomanto
Luiz Moreira

PFL
S.Part

Nelson Pellegrino

PT

Nilo Coelho

PSDB

Roland Lavigne

PFL

Yvonilton Gonçalves

PPB

PSDBlPTB

PSDBlPTB

Total de Auaertes: 10
MINAS GERAIS
Aécio Neves

PSDB

PSDBIPTB
PSDB/PTB

Edmar Moreira

PSDB
PPB

Maria EMra

PMDB

PMDBlPSTIPTN

Bonifãcio de Andrada

Agosto de 2000
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Nilmério Miranda

PT,

OsmAnio Pereira

PMOB

Paulo Delgado

PT

Vittorio Medioli

PSOB

PS08/PTB

Wilson Cunha
Total de Ausentes: 9
ESprRITO SANTO
Magno Malta

PL

PUPSL

PTB

PSOB/PTB

Ricardo Ferraço

PSOB

PSDB/PTB

Rita Camata

PMDB

PMOB/PST/PTN

Total de Ausentes: 3
RIO DE JANEIRO
Alexandre Santos

PSOB

PSOB/PTB

Ayrton XerêZ

PPS

Celso Jacob

POT

Itamar Serpa

PSOB

Jair Bolsonaro

PPB

Miriam Reid

POT

Paulo Baltazar

PSB

PSB/PCOOB

Paulo de Almeida

PST

PMOB/PST/PTN

Paulo feij6

PSDB

PSDB/PTB

Rona'd~

PSOB

PSOB/PTB

PMOB

PMDB/PST/PTN

Cezar Coelho

Total de Auseltes: 10
SAOPAULO
Alberto Mourêo
Ary Kara

PMDB/PST/PTN

PSOB/PTB

PPB.

Celso Russomanno

PPB

Emerson Kapaz

PPS

Gilberto Kassab

PFL

João Herrmann Neto
José de Abreu

PTN

PMOB/PST/PTN

Lamartine Posella

PMDB

PMD8/PST/PTN

Marcelo Barbieri

r··.m8

PMD8/PST/PTN

Neutan Lima
Robson Tuma

PFL
PFL

Teima de Souza

PT

VadêoGomes

PPB

Total de Ausentes: 13

PPS

44815
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GolAs
Lúcia VAnia

PSDB

PSDBlPTB

Luiz Bittencourt

PMDB

PMDBlPSTIPTN

Nair Xavier Lobo

PMDB

--PMDBlPS I/P I N

Norberto Teixeira

PMDB

PMDBJPSTIPTN
PSDBlPTB

Pedro canedo

PSDB

Ronaldo Calado

PFL

Zé Gomes da Rocha

PMDB

PMDBlPSTIPTN

Total de Ausent.. : 7
MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira
Total de Ausent.. : 1
PARANÁ
José Janene

PPB

Luiz Carlos Hauly

PSDB

Nelson Meurer

PPB

PT

PSDBJPTB

Total de AuHrúe: 3
SANTA CATARINA
Carlito Meras

PT

Edison Andrlno

PMDB

Eni Voltolini

PPB

João Pizzolattl

PPB

Luci Choinacki
Total de AuHdH: 5

PT

RIO GRANDE DO SUL
Alceu CoIlares
Cezar SChirmer

POT
PMDB

Esther Grossi

PT

PMDBJPSTIPTN

PMDBlPSTIPTN

Henrique Fontana

PT

Luiz Mainardi

PT

Marcos Rolim

PT

Mendes RIbeiro Filho

PMDB

PMDBlPSTIPTN
PLlPSL

Paulo José Gouvêa

PL

Pompeo de Mattos

POT

Synval Guazzelli

PMDB

PMOBIPSTIPTN

Veda Cruaius

PSDB

PSOBJPTB

Total de AuHrt.. : 11

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 19 horas e 10minutos.)
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ATOS DO PRESIDENTE

o

PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS,

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item l, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
junho de 1990,

RESOLVE

exonerar, de acordo com o artigo

35, item I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, KÁTIA
HELENA

RABELO,

ponto

nO

113.657,

do

cargo

de

Assistente

Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos

Deputados,

que exerce

no Gabinete do

Líder do

Partido Social Trabalhista.

cÂMARA

DOS DEPUTADOS, em 22 de agosto de 2000.

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
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o

PRES:IDENTE

DEPUTADOS,

Agosto de 2000

DA

DOS

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item 1, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
junho de 1990,

RESOLVE

exonerar,

de acordo com o artigo

35, item 1, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990,

RêlmLo

~os

ponto nO 112.349 I do cargo de Assessor
Técnico Adjunto B, CNE-10, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
DE ALCÂN'lA:aA,

Deputados,

que

exerce

no

Gabinete

do

Lider

do

Partido

do

Movimento Democrático Brasileiro.

e!MARA DOS DEPUTADOS, em 22de agosto de

2000.

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Agosto de 2000

Quarta-feira 23 44819

o

PRESIDENTE DA CÂ!m.RA DOS

DEPUTADOS,

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
junho de 1990,

RESOLVE

exonerar, de acordo com o artigo

35, item I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ~~A
DE LOtJ1U)ES RIBEIRO LD«)S, ponto nO 113.638, do cargo de
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do
Lider do Partido Social Trabalhista.
CÂMARA DOS DEPUTADOS, em

22 de

agosto de 2 O00.

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
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Agosto de 2000

....

O PRESIDENTE DA CAHARA DOS
DEPUTADOS /

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
junho de 1990,

RESOLVE

exonerar, de acordo com o artigo

35, item I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
'l'ERESnmA DE Ml:RANDA FARIAS,

ponto

nO 113.581, do cargo de

Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14,
Câmara

dos

Deputados,

que

exerce

~

do Quadro de Pessoal da
no

Gabinete

do

Lider do

Partido Social Trabalhista.
CÂMARA DOS DEPUTADOS, em22 de

AgostcPe 2000.

~dente

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Agosto de 2000

o ' PRESIDENTE
DEPUTADOS,

Quarta-feira 23 44821

.....

DA CAMARA DOS

no uso das atribuiçOes que lhe confere o

artigo 1°, item I, alínea na", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
junho de' 1990,

e

o artigo 6° da Lei n°

8.112,

de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE

nomear, na forma do artigo 9°, item

11, da Lei nO 8.112, citada, ANNA CAROLr.NA LADRINDO DA SILVA
para

exercer,

no

Gabinete

do

Líder

do

Partido

Social

Trabalhista, o cargo de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo
2° do Ato da Mesa nO 02, da 24 de fevereiro de 1999.
CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 22de agosto

~mma
-p~idente

de

2000.
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DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Agosto de 2000

"
O PRESIDENTE DA CAMARA
DOS

DEPUTADOS,

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item I, alinea lia", do Ato da r1esa 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

11, da Lei nO 8.112, citada, DORIaNA

exercer,

~

D'AVILA FRANÇA para

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, transformado pelo
artigo 3° do Ato da

Mesa nO 15,

de 26 de maio de 1987,

combinado com o parágrafo único do artigo 1° do Ato da Mesa nO
01, de 24 rte fevereiro de 1999.
CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 22 de

agosto

de 2000.

Agosto de 2000

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

o PRESIDENTE
DEPUTADOS,

DA

Quarta-feira 23 44823

"'-

~

DOS

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
junho de 1990, e o artígo 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,

IRLETE

GaGS

DE

SOUSA

para

no Gabinete do Lider do
Partido Socialista
exercer,
t
Brasileiro, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto
B, CNE-ll, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
~

"

.1

criado pelo artigo 2° do Ato -da Mesa nO 02, de 24 de fevereiro
de 1~9·9.
cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 22 de a

Deputado BERÁCLI~O FORTES
'1° Vicê-Presidente, no exercicio da Presi
'I,"
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DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Agosto de 2000

"'"
O PRESIDENTE DA CAMARA
DOS

DEPUTADOS,

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item l, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO
dezembro de 1990,

~SOL~

item 11, da Lei nO 8.112,

nomear,

8.112,

de 11 de

na forma do artigo 9°,

citada, LUCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA

para exercer, no Gabinete do Lider do Partido do. Movimento
Democrático Brasileiro, o cargo de Assessor Técnico Adjunto B,.
CNE-IO, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado
pelo artigo 1° do Ato da Mesa nO 08, de 29 de março de 1995,
combinado com o' parágrafo único do artigo 1 ° do Ato da Mesa
n° 01, de 24 de fevereiro de 1999.
CÂMARA DOS

DEPUTADÓS, em 22 de agostode

esE
I

2000.

DuVuO DA CÁMARADOS DEPUTADOS

Agosto de 2000
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,..

O.PRESIDENTE DA CAMARA DOS
DEPUTADOS,

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
de 1990, e
dezembro de 1990,
j~nho

o artigo

RESOLVE
lI,

da Lei nO

8.112,

6°

da Lei

nO

8.112,

de

11 de

nomear, na forma do artigo 9°, item.

citada,

SIRLENE MARQUES

DA

SILVA

para

exercer, no Gabinete do Líder do Partido Social Trabalhista, o
cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo
2° do Ato da Mesa n° 02, de 24 de fevereiro de 1999.
cÂMARA

DOS DEPUTADOS, em 22 de agosto

Presidente

de 2000.
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DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Agosto de 2000

A

O PRESIDENTE DA CAMARA DOS
DEPUTADOS,

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alínea na", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de
junho de 1990,

e

o artigo 6°

da Lei nO

8.112,

de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE

nomear,

na forma do artigo 9°,

ítem 11, da Lei nO 8.112, citada, STANLEY DOURADO SEIXAS para
exercer,

no

Gabinete

do

Lider

do

Partido

do

Movimento

Democrático Brasileiro, o cargo de Assessor Técnico Adjunto B,
CNE-I0, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado
pelo artigo 2° do Ato da Mesa nO 02, de 24 de fevereiro de
1999.
cAMARA DOS DEPUTADOS, em 22 de aqósto de

\
~mma
W;~~idente

2000.

Quarta-feira 23
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Agosto de 2000

O PRESIDENTE DA
DEPUTADOS,

A

~

44827

DOS

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alínea na", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
junho de 1990,

e

o artigo 6°

da Lei

nO

8.112,

de

11 de

,;

dezembro de 1990,

RESOLVE
lI,

da Lei nO 8.112,

nomear, na forma do artigo 9°, item

citada, VALDIRENE MARIA DE SOUZA para

exercer, no Gabinete do Líder do Partido Social Trabalhista, o
cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo
2° do Ato da Mesa nO 02, de 24 de fevereiro de 1999.
cÂMARA. DOS DEPUT'I\l)OS,

em 22 de agosto

\
L

~ide=-;
MI
Pr

TEMER

de 2000.
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Agosto de 2000
À

O PRESIDENTE DA CA.MARA DOS

DEPUTADOS,

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea na", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 38 da Lei nO
dezembro de 1990 r

RESOLVE
ponto

nO

ocupantes

3.286,
de

e

cargo

de 11 de

designar JOÃO BATISTA LDa MBNBZlIS·,

~ORGE

da

a.112,

COSTA

ponto

~,

Categoria

Funcional

nO
de

3.287,
Técnico

de Serviços Legislativos,
Padrão 30, para substituirern, sucessivamente, o Chefe da Seção

Legislativo

atribuição

Agente

de

FC-OS,

Quadro

Telefonia,

Deputados,

do

de

Pessoal

na Coordenação de Equipamentos r

Técnico, em seus impedimentos eventuais,
junho do corrente ano.
CÂMARA. DOS DEPUTADOS,

em 22

da

do

Câmara

dos

Departamento

a partir de 26 de

de agosto

de

2000.

~

Deputado HERÁCLITO FORTES
1° Vice-Presidente, no exercicio da Presidênc'

Agosto de 2000

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
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o

PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS I

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
junho de

1990,

o artigo 38 da Lei nO

e

8.112,

de

11

de

dezembro de 1990,

RESOLVE
nO

3.287,

e

MESSIAS

designar JORGB COSTA SAtft()S, ponto

SALVADOR DA

SILVA PALMBIRA,

ponto

nO

4.056, ocupantes de cargo da Categoria Funcional de Técnico
Legislativo

atribuição

Agente

de

Serviços

Legislativos,

Padrão 30, para substituirem, sucessivamente, o Chefe da Seção
de

~quipamentos

Câmara,

dos

Especiais,

Deputados,

FC-05,

do Quadro de Pessoal da

na, Cçordenação

de

Equipamentos,

do

Departamento Técnico, em seus impedimentos eventuais, a partir

de 26 de junho do corrente ano.

cAMARA

DOS DEPUTADOS,

em 22 de agosto

d~__
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DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS

Agosto de 2000

o

PRB8:IDBN'rE DA CÂMARA DOS

DEPU'rADOS ,

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, allnea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
junho de 1990,

e o artigo 38 da Lei nO

8.112,

de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE

ocupante

de

cargo

da

designar
Categoria

LiA

i"DRBIRA

LATERZA,

de

AnaJ,.ista

Funcíonal

Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, ponto

nO 1.978, la substituta do Chefe de Serviço de Pagamen.t,o de
Pensionistas, FC-06, na Coordenação de Pagamento de Pes~.oal,
do Departamento de Pessoal,. em seus. impedimentos even~ua~:s, a
partir de l° de julho do corrente ano.
CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 22 de

Deputado BBRicLlTO FO~S
10 Vice-presidente, 'no exerçício da Pr

Agosto de 2000

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

o
DBPU'l'ADOS ,

PRESIDENTE DA

ciImRA

DOS

no uso, çias atribuições que lhe confere o

"c:"'

do Ato da ,Mesa nO, 29.5, de 28 de
e o artigo 38 da Lei nO 8.112, dé 11 de

artigo 10, item l, al1nea
junho de

Quarta-feira 23 44831

1990,

dezembro de 1990,

RESOLVE

designar LMZ G(HIS DB SOUSA, ponto

nO 3.320, e GERaLDO ADio DA CRUZ, ponto nO 3.866, ocupantes de
cargo' 'da

Categoria

Funcional- de

Técnico

'Legislativo

atribuiçao Agente de Serviços Legislativos, Padrao 30, para
substitu1rem; sucessivamente, o· Chefe da Seção de Detecção e

Combate a Incêndio, FC-05,' "do Quadró de Pe'ssoal da C&nara dos

Deputados, na~·Coordenação·· de Equipamentos, do ,Departamento
Técnico, em seus impedimentos eventuais,' a par't'ir de' 2·6 de
junho do corrente ano.
~,'.DOS DEPUTADOS,

:em 22 de a90lSt.o

de

2000.

peputado.SERÁCLI~P FORTES
1° Viêe-Presidente, ~no exet61cio da Presidê

44832
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DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

o
DEPUTADOS,

PRBSIDBRTB DA

Agosto de 2000

ciIaRA DOS

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
junho de 1990, e o artigo 38 da Lei nO 8.112, de 11 de
dezembro de 1990,

RESOLVE

designar MBUIU SAL\tADOR

a

SILVA

ponto nO 4.056, e DCio ~IS~ L~ MBHBZBS, ponto
nO 3.286, ocupantes de cargo da Categoria Funcional de Técnico

P~IRA,

Legislativo
atribuição Agente de Serviços Legislativos,
Padrão 30, para substituírem, sucessivamente, o Chefe da Seção
de Equipamentos Gráficos, FC-OS, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos· Deputados, na Coordenação de Equipamento~, do
Departamento Técnico, em seus impedimentos eventuais, a partir
de 26 de junho do corrente ano.

cAMARA. .DOS DEPUTADOS,

em 22

~,

Deputado

BlR6cLr!O

IOI!ZS

l° Vice-Presidente, no exercicio da Presa

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Agosto de 2000

o

Quarta-feira 23
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A

PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPU'l'ADOS ,

no

us~

das atribuições que

~he,confere

o

artigo 1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
junho, de 1990, e o artigo 38 da Lei nO 8.112, de 11 de
dezembro de 1990,

RESOLVE

designar

RAD1tJND()BÉLIO

ARAÚJO

ocupante
de cargo da Categoria Func~onal de Técnico
,
Legislativo - atribuição AdJunto Parlamentar, PadrÀo 30, ponto
nO 4. 7'41, e CLOVES RODRIsó;ES DA SILVA, ocupante' 'de cargo da

COSTA,

'.
",I'

••

Categórla Funcional de Técnico' Legislativo - atribuição Agente
de Serviços Legislativos, Padrão '30, ponto nO 3.535, para
substituirem, sucessivamente, o Chefe da Seção de Apoio
Técnico, FC-OS, do Quadro de í?essóal '''da Câmara dás Deputados,
na Coordenação de Equipamentos, do" Departamento' Técnico, em
seus impedimentos eventuais, a p~~fir dk 26 de junho do
'.:.

"0--'"1

,

,

~

'" _7

~ ~4

I

~

correntf=-ano.

cAMARA

DOS DEPUTADOS"

em 22 de

.l'--__
Deputado BERÁCL:J:'.rO FORTES
1° Vice-Presidente, no exercício da Preso

2000 •

44834

Agosto de 2000

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 23

o PRESIDENTE DA c.ANARA
".

DEPUTADOS,

DOS

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
junho de 1990, e o artigo 38 da Lei nO 8.112, de 11 de
dezembro de 1990,

RESOLVE
ocupante

de

Legislativo

cargo
-

da

designar:RUMmmO
Categoria

atribuiçao Agente de

HONM!O' DA SILVA,

Funcional

de

Técnico

Transporte Legislativo,

Padrão 30, ponte nO 2.373, e ALZBMIRO PXHHO DA CRUZ, ocupante

de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo atribuiçao Agente de Serviços Legislativos, Padrao 30, ponto
nO 3.862, para substituirem, sucessivamente, o Chefe da Seção
de Transportes Mecânicos, FC-OS, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, na Coordenação de Equipamentos, do
Departamento Técnico, em seus impedimentos eventuais, a partir
de 26 de,junho do corrente ano.
CÂMARA DOS DEPUTADOS,

em 22 de

-

'.<..-/

Deputado BKÚCLrro JrORDS
l° Vice-Presidente, no exercicio da Presidênc·

Agosto de 2000

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

o

Quarta-feira 23
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A

PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS,

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de
junho de 1990, e
dezembro de 1990,

o artigo 38 da Lei n°

RESOLVE
ponto nO 3.323,
ocupantes de
Legislativo

8.112,

de 11 de

designar SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA,

e AILTON JOSÉ DOS SAN'rOS, ponto nO
cargo da
atribuição

Categoria
Agente de

3.319,

Funcional de Técnico
Serviços Legislativos,

Padrão 30, para substituirem, sucessivamente, o Chefe da Seção
de Ar-Condicionado, FC-OS, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, na Coordenação de Equipamentos, do Departamento
Técnico,

em seus impedimentos eventuais,

a partir de 26 de

junho do corrente ano.

cAMARA

DOS DEPUTADOS,

Deputado

em

22 de agosto de

BERÁC~ FàaTES

2000.

1° Vice-Presidente, no exercicio da Presidênc'

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
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Agosto de 2000

.,..

O PRESIDENTE DA CAMARA DOS
DEPUTADOS,

no uso das atribuições que lhe confere o

r, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

artigo 1°, item

junho de 1990, e
dezembro de 1990,

o artigo 38 da Lei nO

RESOLVE
ocupante

de

cargo

designar

da

8.112,

TAC:IANA

Categoria

de 11 de

NASS:IF

Funcional

de

D:IAS,

Técnico

Legislativo - atribuição Assistente Administrativo, Padrão 30,
ponto nO 4.328, la substituta da Secretária-Executiva do
PRODEQ, FC-OS, do Quadro de Pessoal da
na

Coordenação

de

Programas

C~ara

Especiais,

dos Deputados,
da

Diretoria

Administrativa, em seus impedimentos eventuais, a partir de 10
de agosto do corrente ano.
CÂMARA DOS DEPUTADOS,

em

22

de

.~\

Deputado BERÁCLITO FORTES
1° Vice-Presidente, no exercício da Presidê
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RESENHA DA CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA
RELATIVA A REQUERIMENTOS DE
INFORMACÃO E INDICAÇÕES
JANEIR0I2000
Aviso n.º003, de 4-1-00, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.º 1.487, de 1999, de áutoria do Deputado AVENZOAR ARRUDA.
Aviso nº 003/MF, de 4-1-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.427, de 1999, de autoria do Deputado VIRGíLIO GUIMARÃES.
Aviso nº 004YMF, Aviso nº 07-C. Civil, de 4-1-00,
do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nº 1.416, de 1999,
de autoria do Deputado RICARDO BERZOINI
Aviso nº 004, de 4-1-00, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.356, de 1999, de autoria do Deputado PEDRO WILSON
Aviso nº 013/MD de 4-1-00, do Ministério da Defesa, esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI de 1999, de autoria do Deputado JAIR
BOLSONARO
Aviso nº 014/MD de 4-1-00, do Ministério da Defesa, esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI de 1999, de autoria da Deputada LUIZA
ERUNDINA.
Ofício nº 002/MP de 5-1-00, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº
1.446, de 1999, de autoria do Deputado PAULO
FEIJÓ.
Aviso nº 07-C. Civil, de 5-1-00, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Memorando nº 737, de 28-12-99, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.492, de 1999, de autoria do Deputado WELLlNGTON DIAS.
Aviso nº 001/MME, de 6-1-00, do Ministério de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.487, de 1999, de autoria do Deputado VALDIR GANZER.
Aviso nº 009/MF, de 6-1-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.453, de 1999, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.
Aviso nº 010/MF, 6-1-00, Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos cons-
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tantes do RI nº 1.471, de 1999, de autoria do Deputado GASTÃO VIEIRA.
Aviso nº 011/MF, de 6-1-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.465, de 1999, de autoria do Deputado AVENZOAR ARRUDA.
Aviso nº 013/MF, de 6-1-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.499, de autoria do Deputado
ALBÉRICO CORDEIRO.
Aviso nº 05/MC, de 7-1-00, do Ministério das Comunicações, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.298, de 1999, de autoria do Deputado JOSÉ DIRCEU.
Aviso nº 06/MC, de 7-1-00, do Ministério das Comunicações, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.243, de 1999, de autoria do Deputado CUNHA BUENO.
Aviso nº 07/MC, de 7-1-00, do MinistMo das Comunicações, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.184, de 1999, de autoria do Deputado CELSO JACOB.
Aviso nº 12/MC, de 7-1-00, do Ministério das Comunicações, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.176, de 1999, de autoria do Deputado JOSÉ DIRCEU.
Aviso nº 55-C. Civil, de 7-1-00, da Casa Civil da
PResidência que envia cópia do Aviso nº 567, de
22-12-99, do Ministério da Previdência e Assistência
Social, prestando esclarecimentos sobre Indicação
nº 57, de 1999, de autoria do Deputado EULER
MORAIS.
Aviso nº 56-C. Civil, de 7-1-00, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso nº
719, de 21-12-99, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 148, de
1999, de autoria do Deputado MIRO TEIXEIRA.
Aviso nº 57-C. Civil, de 7-1-00, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso nº
2.248, de 29-12-99, do Ministério dos Transportes,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 4~2,
de 1999, de autoria do Deputado DAMIAO
FELlCIANO.
Aviso nº 58-C. Civil, de 7~1-00, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso nº
421, de 21-12-99, do Ministério da Educação, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 528, de
1999, de autoria do Deputado BABÁ.
Aviso nº 59-C. Civil, de 7-1-00, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso nº _
192, de 27-12-99, do Ministério da Política Fundiária e
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do Desenvolvimento Agrário, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 545, de 1999, de autoria
do Deputado AGNALDO MUNIZ.
Aviso nº 60-C. Civil, de 7-1-00, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso nº
565, de 22-12-99, do Ministério da Previdência e
Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre
a Indicação nº 1.377, de 1999, de autoria da Deputada MAIRA VALADÃ.
Aviso nº 04/MDIC, de 10-1-00, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n9 1.483, de 1999, de autoria do Deputada MILTON TEMER.
Aviso nº 05/MDIC. de 10-1-00, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n2 1.455, de 1999, de autoria do Deputado DR. ROSINHA.
Ofício nº 028/MMA de 10-1-00 do Ministério do
Meio Ambiente, prestando esclareci~entos sobre os
quesitos constantes do RI n9 1.312, de 1999, de autoria do Deputado PEDRO WILSON.
Ofício nº 029/MMA de 10-1-00 do Ministério do
Meio Ambiente prestando esclareci~entos sobre os
quesitos const~ntes do RI nº 1.436, de 1999, de
autoria do Deputado VALDIR GANZER.

0.1.0~,

. Ofíci? nº 030/MMA, de 1
do Ministério do
MeiO Ambiente, prestando esclareCimentos sobre os
t
't
t t d RI o 1 250 d 1999 d
,e
,e au 0quesl os cons a!, es o n-.
ria da COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS.
.

o

"

"

AVISO n- 003/MTE, de 11-1-00, do ~Imsteno do
Trabalho e ~mprego, prestando es~lareclmentos sobre os quesitos constantes do RI n- 1.365, de 1999,
de autoria do De utado EDUARDO CAMPOS.
,
o
p
" "
AVISO n- 004/MTE, de 11-1-00, do Mlmsteno do
Trabalho e E~prego, prestando esc~arecimentos sobreo os ~uesltos constantes do RI n 1.432, de 1999,
de autona do Deputado EDISON ANDRINO.
Aviso n2 005/MTE, de 11-1-00, do Ministério do
Trabalho e Emprego, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.443, de 1999,
de autoria do Deputado PEDRO CELSO.
Aviso nº 006/MTE, de 11-1-00, do Ministério do
Trabalho e Emprego, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.434, de 1999,
de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.
Aviso nº 007/MTE, de 11-1-00, do Ministério do
Trabalho e Emprego, prestando esclarecimentos so-
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bre os quesitos constantes do RI nº 1.406, de 1999,
de autoria do Deputado AVENZOAR ARRUDA.
Aviso nº 149/MD, de 11-1-00, do Ministério da
Defesa, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.489, de 1999, de autoria do Deputado IÉDIO ROSA.
Aviso nº 08/MDIC, de 12-1-00, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.413, de 1999, de autoria do Deputado PEDRO CELSO.
Aviso n9 008/MTE, de 13-1-00, do Ministério do
Trabalho e Emprego, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n9 1.367, de 1999,
de autoria do Deputado FERNANDO FERRO.
Aviso n2 009/MTE, de 13-1-00, do Ministério do
Trabalho e Emprego, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n9 1.382, de 1999,
de autoria do Deputado RICARDO MARANHÃO.
Ofício nº 0101Mp, de 13-1-00, do Ministério do
Planeja~ento, Orçamento ~ Gestão, prestancl~
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n
1.428, de 1999, de autoria do Deputado DE VELASCO.
Aviso nº 01 O, de 13-1-00, do Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os ~uesitos constantes do RI nº 371, de
1999, d: aut~na do Deputado LUIZ BI!:EN?ORT.

zend:v~~~s~~~~~M~c1:r~~i~~n~~~~~~~~s~~n~U~~i~:~

t t d RI º 1 471 d 1999 d a t ' d D _
cons an es o n .
,e
,e u ona o e
t d GASTÃO VIEIRA
pu a o
.
,. "
Aviso n9 21/MF, de 13,-1-00, do Mlnlsteno da ,Fazenda, prestando esclareCimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.279, de 1999, de autoria do Deputado FERNANDO ZUPPO.
A .
º 25/MF. d 13-1-00 d M' , t" d FVISO n
, e.
,o Ims eno a. a
zenda, prestando esclareCimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.496, de 1999, de autoria do Deputado NELSON PELLEGRINO.
Aviso nº 26/MF, de 13-1-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.499, de 1999, de autoria do Deputado ALBÉRICO CORDEIRO.
Aviso nº 27/MF. de 13-1-00 do Ministério da Fazenda, prestando e~clareciment~s sobre os quesitos
do RI nº 1.499, de 1999, de autoria do Deputado
RICARDO BERZOINI.
Ofício nº 047/MMA, de 14-1-00, do Ministério do
Meio Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.029, de 1999, de autoria do Deputado DR. HÉLIO.
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Ofício nº 007/MEC, de 17-1-00, do Ministério da
Educação, prestado esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.525, de 1999, de autoria do
Deputado WELLlNGTON DIAS.
Ofício nº 008/MEC, de 17-1-00, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.539, de 1999, de autoria
do Deputado DA. ROSINHA.
Ofício nº 009/MEC, de 17-1-00, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.474, de 1999, de autoria
do Deputado AVENZOAR ARRUDA.
Aviso nº 13/MC, de 17-1-00, do Ministério das
Comunicações, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.176, de 1999, de autoria do Deputado JOSÉ DIRCEU.
Aviso nº 14/MC, de 17-1-00, do Ministério das
Comunicações, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.486 de 1999, de autoria do Deputado HENRIQUE FONTANA.
Ofício nº 03/MPC-MRE-XCOI de 18-1-00 do
Ministério das Relações Exteriores, 'prestando e~clarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº
1.445 de 1999 de autoria do Deputado VALDIR
GANZER.
'
Aviso nº 011/MTE, de 19-1-00, do Ministério do
Trabalho e Emprego, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constante~ do RI nº 1.456, de 1999,
de autoria do Deputado SERGIO NOVAIS.
A '
º 012/MTE d 19-1-00 d M' . t" d
vlson
, e
, o ,,"Iseno o
Trabalho e ~mprego, prestando es~lareclmentos sobre os q~esltos constantes do RI n- 1.484, de 1999,
de auto~la d~ Deputada MARIA DO CAR~~ L~~A.
AVISO n- 013/MTE, de 19-1-00, do Mlnlsteno do
Trabalho e Emprego, prestando esclarecimentos sobre o~ quesitos constantes do RI nº 1.442, fr 1999, de
autona ~o D~putado PEDRO CELSO.
.".
AVISO n- 014/MTE, de 19-1-00, do Mlnlsteno do
Trabalho e Emprego, prestando esclarecimentos 50bre os q~esitos constantes d~ RI nº 1.329, de 1999,
de autoria do Deputado Medeiros.
Aviso nº 33/MF, de 19-1-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.465, de 1999;de autoria do Deputado Avenzoar Arruda.
Aviso nº 35/MF, de 19-1-00, do-Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.488, de 1999, de autoria dos
Deputados Walter Pinheiro e Ricardo Berzoini.
Ofício nº 68/MMA, de 20-1-00, do Ministério do
Meio Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os
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quesitos constantes do RI nº 3.928, de 1999, de autoria do Deputado Fábio Feldmann.
Ofício nº 41/GSI/PR, de 21-1-00, do Ministério
da Secretaria de Segurança Institucional da Presidência da República, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.503, de 1999,
de autoria do Deputado Salatiel Carvalho.
Aviso nº59/MJ, de 24-1-00, do Ministério da Justiça, prstando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.477, de 1999, de autoria do Deputado Pedro Eugênio.
Aviso nº 135-C.Civil, de 24-1-00, da Casa Civil
da Presidência da República que envia cópia do Aviso
nº 7, de 12-1-00, do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 491, de 1999, de autoria
do Deputado Fernando Coruja.
Aviso nº 136-C. Civil, de 24-1-00, da Casa Civil
da Presidência da República que envia cópia do Aviso
nº21, de 7-1-00, do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nº 319, de 1999,
de auto~ia do Deputad~ ~r. Hélio.
. .
o
AVIso n- 137-C. CIVil, de 24-1-00, da Casa CIvil
da Presidência da República que envia cópia dos Avisos nºs 21 e 22, de 6-1-00, do Ministério da Justiça,
prestando esclarecimentos ~obre as Indicações ~gs
5~7. e 662, ?e ~ 999, de autona dos Deputados Freire
JUnior e. LUIzoBlttencou~t..
. .
A~ls? n~ 138-C. C!VI~, de 24-1-0~, d~ ~asa CIV,J1
da PreSldencla da Republrca que envia copia dos AVIsos nºs8a 11, de 7-1-00, do MinistériodasComunicações, prestando esclarecimentos sobre as Indicações nºs 335, 348, 379 e 487, de 1999, de autoria dos
Deputados Luiz Bittencourt, Ricardo Berzoini, Celso
Jacob e Francisco Garcia.
Aviso nº 139-C Civil de 24-1-00 da Casa Civil
da Presidência da R~pública que envi~ cópia do Ofício nº 833, de 28-12-99, do Ministério da Educação,
prestando esclarecimentos sobre as Indicações nºs
567, 568, 570 a 577, 579, 583 a 589, 591, 592, 594 a
600, 605 a 610, 613 a 615, 621 a 629, 631, 633 a 635,
637, 638 a 640, de 1999, de autoria do Deputado Hermes Parcianello.
Aviso nº 10/MDIC, de 25-1-00, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.555, de 1999, de autoria do Deputado Nelson Pellegrino.
Aviso nº 41/MF, de 25-1-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.491, de 1999, de autoria do Deputado João Caldas.
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Aviso nº 421MF, de 25-1-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nQ 1.454, de 1999, de autoria do Deputado Dr. Rosinha.
Ofício MEDA/nº 7, de 27-1-00, do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nº 1.313, de 1999,
de autoria do Deputado Adão Pretto.
Aviso nº 94IMT de 27-1-00 do Ministério dos
Transportes, presta~do esclaree'imentos sobre os
quesitos constantes do RI nSl 1.506, de 1999, de autoria do Deputado Clementino Coelho.
d
'
º 95/MT d 27 1 00 d M" t"
AVISO
n
,e - - , o Ims eno os
Transportes, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.242, de 1999, de autoria do Deputado Cunha Bueno.
,.

SI

"

,.

Of~CIO n 13/MEC, de 31~1-00, do Mlnlsteno da

~ducaçao, prestando es~lareclmentos sobre os qu~SitoS constantes, do RI n- .1.473, de 1999, de autona
da Deputada LUlza Erundlna.
Av!s~ n~ 169-C. C~vil~ de 31-1-0C!, da ~asa Civ!1
d~ P~esldencla da Repubhca que envia cópia ~o ?flCIO n- 214, de 28-12-99, do Comando da Aeronautlca,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nQ 270,
de 1999, de autoria do Deputado Jair Bolsonaro.
Aviso nSl 170-C.Civil, de 31-1-00, da Casa Civil
da Presidência da República que envia cópia do Aviso
nll 9, de 12-1-00, do Ministério do Meio Ambiente,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nQ 327,
de 1999, de autoria do Deputado Luiz Bittencourt.
Aviso nº 171-C. Civil, de 31-1-00, da Casa Civil
da Presidência da República que envia cópia do Aviso
nll 20, de 7-1-00, do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nll 330, de 1999,
de autoria do Deputado Babá.
Aviso nQ 172-C. Civil, de 31-1-00, da Casa Civil
da Presidência da República que envia cópia do Aviso
nll 19, de 7-1-00, do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nll 342, de 1999,
de autoria do Deputado Luiz Bittencourt.
Aviso nQ 173-C. Civil, de 31-1-00, da Casa Civil
da Presidência da República que envia cópia do Aviso
nQ 18, de 7-1-00, do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nll 421, de 1999,
de autoria do Deputado Eunício Oliveira.
Aviso n1l 174-C. Civil, de 31-1-00, da Casa Civil
da Presidência da República que envia cópia do Aviso
nll 17, de 7-1-00, do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nSl 422, de 1999,
de autoria do Deputado Dr. Hélio.
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Aviso nº 175-C. Civil, de 31-1-00, da Casa Civil
da Presidência da República que envia cópia do Aviso
nll 16, de 7-1-00, do Ministério da Saúde,p.r:estando
esclarecimentos sobre a Indicação nQ 437, de 1999,
de autoria do Deputado José Carlos Vieira.
Aviso nll 176-C. Civil, de 31-1-00, da Casa Civil
da Presidência da República que envia cópia do Aviso
nSl 23, de 13-1-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 449, de
1999, de autoria do Deputado Francisco Garcia.
Aviso nº 177-C. Civil, de 31-1-00, da Casa Civil
da Presidência da República que envia cópia do Aviso
nll 1, de 12-1-00, do Ministério do Esporte e Turismo,
t di'
t
b
I d'
- SI 480
pres an o esc are~lmen os so re a n I?a~a? n ,
'
de 1999: de :utona do ~~putado Franclstomo Plnt~ ..
AVIso n 178-C. CIVil, de 31-1-00, da Casa Civil
da Presidência da República que envia cópia do Aviso
n!l22, de 13-1-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 506, de
1999, de autoria do Deputado Valdeci Oliveira.
AVISO
. nSI 179-.
C C'IVI,
'1 de 31 -1-00 , da Casa C"I
IVI
da Presidência da República que envia cópia do Aviso
nº 32, de 19-1-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nQ 543, de
1999, de autoria do Deputado Gastão Vieira.
Aviso n1l180-C. Civil, de 31-1-00, da Casa Civil
da Presidência da República que envia cópia do Aviso
nº 48, de 19-1-00, do Ministério dos Transportes,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nll 649,
de 1999, de autoria do Deputado Fernando Coruja.
Aviso nº 181-C. Civil, de 31-1-00, da Casa Civil
da Presidência da República que envia cópia do Aviso
nº 60, de 24-1-00, do Ministério da Justiça, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nSl 676, de 1999,
de autoria do Deputado Babá.
Aviso nº 182-C. Civil, de 31-1-00, da Casa Civil
da Presidência da República que envia cópia dos Ofícios nlls 815 a 823, 825 a 832, de 27-1-00, do Ministério da Educação, ;.H.:stando esclarecimentos sobre as
Indicações nSls 580 a 582, 601 a 604, 611, 612, 616 a
620,630,632 e 636, de 1999, de autoria do Deputado
Hermes Parcianello.
RESENHA DA CORRESPOND~NCIA EXPEDIDf\
RELATIVA A REQUERIMENT~S DE INFORMAÇAO
E INDICAÇAO
JANEIRO/2000
Ofício PSlRI nll
001, de 6-1-00, ao Deputado SÉRGIO
CARVALHO, encaminhando cópia do Aviso nQ
2.383-C. Civil, de 27-12-99, da Casa Civil da Presidência da República, que envia cópia do Aviso nQ
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2.185, de 17-12-99, do Ministério dos Transportes,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 358,
de 1999.
002, de 6-1-00, ao Deputado CARLOS DUNGA,
encaminhando cópia do Aviso nº 2.384-C. Civil, de
27-12-99, da Casa Civil da Presidência da República
que envia cópia do Aviso nº 2.166, de 17-12-99, do
Ministério dos Transportes, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nll 375, de 1999.
003, de 6-1-00, à Deputada MARISA
SERRANO, encaminhando cópia do Aviso nº
2.340-C. Civil de 21-12-99 da Casa Civil da Presidência da Re~ública, que e~via cópia do Memorando
nº 21 O, de 7-12-99, do Gabinete de Segurança Institucional com esclarecimentos do Comando da Aeronáutica sobre a Indicação nº 376, de 1999.
004, de 6-1-00, ao Deputado LUIZ
BITIENCOURT, encaminhando cópia do Aviso nº
2.385-C. Civil, de 27-12-99, da Casa Civil da Presidência da República, que envia cópia do Aviso nº 712,
de 16-12-99, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 406, de 1999.
005, de 6-1-00, ao Deputado CUNHA BUENO,
,. dA'
º 2341-C C' '1 d
. h d
encamln an o COPI~ . o VISO. nA:
. ~VI. e
21.12-9~, d? ?asa CI~II daoPresldencla da Repub!l~a,
qu~ envia copia do AVISO n- 675, de 3-.12-99, do Mlnlsténo da Fazenda.. prestando esclareCimentos sobre a
Indicação nº 413 de 1999
.,.
0~6, de 6-1-~~, ao Dep~tad~ RUBENS B~~NO,
encaminhando copia. ~o AVISO ~-A 2.~86-C. Clv!l, .de
27 -12-9~, d~ ~asa CIVI! da ~resldencla da Repubhca
que envia copia do AVISO n 2.087, de 14-12-99, do
Ministério dos Transportes, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 419, de 1999.
007, de 6-1-0~,
ao ~~putado. LUI~
BITIENCOURT, encaminhando copia do AVISO n
2:.38~-C. Civil, ,de. 27-12-~9, da ?~sa Civil. da ~residencla da Repubhca, enviando copia do AVISO n 708,
de 16-12-99, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nll 428, de 1999.
008, de 6-1-00, ao Deputado BABÁ, encaminhando cópia ci''; Aviso nº2.389-C. Civil, de 27-12-99,
da Casa Civil da Presidência da República, que envia
cópia do Aviso nº 2.089, de 14-12-99, do Ministério
dos Transportes, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação nº 455, de 1999.
009, de 6-1-00, ao Deputado EDINHO BEZ, encaminhando cópia do Aviso nº 2.343-C. Civil, de
21-12-99,daCasaCivildaPresidênciadaRepública,
que envia cópia do Aviso nº 680, de 3-12-99, do Minis-
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tério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação nº 459, de 1999.
010, de 6-1-00, ao Deputado BABÁ, encaminhando cópia do Aviso nº 2.344-C. Civil, de 21-12-99,
da Casa Civil da Presidência da República, que envia
cópia do Aviso nº 348, de 9-12-99, do Ministério do
Meio Ambiente, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação nº 463, de 1999.
011, de 6-1-00, ao Deputado AIRTON DIPP, encaminhando cópia do Aviso nº 2.342-C. Civil, de
21-12-99, da Casa Civil da Presidência da República,
queenviacópiadoAvisonº670,de3-12-99,doMinistéri? da_Faz;nda, prestando esclarecimentos sobre a
Indlcaçao n- 476, de 1999.
012, de 6-1-00, à Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Aviso nº
2~39~-C. Civil, ~e ~7-12-99, da. Ca~a.Civil da 'p resi:
dencla da Repubhca, que. ~nv~a. copia do AVIso n2.042, de 13-12-9~, do Mlnlsteno do~ Tr~nsp~rtes,
prestando esclareCimentos sobre a Indlcaçao n- 478,
de 1999.
013, de 6-1-00, ao Deputado MARCUS
V~~ENTE, encaminhando cópi~ ~o Aviso ~º ~.3~8-C .
CIVil, de 27-12-99, da Casa CIvil da Presldencla da
República, que envia cópia do Aviso nº 706, de
16-12-99, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 483, de 1999.
4 d
O
d FERN NDO
01, e 6-1-00, ao eputa o
A
CORUJA, encaminhando cópia do Aviso nº
2.406-C.Civil, de 29-12-99, da Casa Civil da Presidência da República, que envia cópia do Aviso nº
1.294, de 13-12-99, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 495 de
1999.
'
015,
de 6-1-00, ao Deputado LUIZ
BITIENCOURT, encaminhando cópia do Aviso nº
2.345-C. Civil de 21-12-99, da Casa Civil da Presi-

dênciadaRe~Ública,queenviacópiadoAvisonº678,

de 3-12-99, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre as Indicações nºs 512, 514 e
515, de 1999.
016, de 6-1-00, à Deputada MARINHA RAUPP,
encaminhando cópia do Aviso nº 2.391-C. Civil, de
27-12-99, da Casa Civil da Presidência da República,
que envia cópia do Aviso nº 703, de 16-12-99, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre as Indicações nºs 516 e 518, de 1999.
017, de 6-1-00, ao Deputado LUIZ
BITIENCOURT, encaminhando cópia do Aviso nº
2.407-C. Civil, de 29-12-99, da Casa Civil da Presidência da República, que envia cópia do Aviso nº
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1.301, de 14-12-99, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos sobre as Indicações nSls 548 e
550, de 1999.
018, de 6-1-00, ao Deputado LUIZ
BITTENCOURT, encaminhando cópia do Ofício nll
6025/99/SDE/GAB, de 10-12-99, do Ministério da
Justiça, prestando esclarecimentos sobre as Indicações nlls 548 e 550, de 1999.
019, de 6-1-00, ao Deputado DA. HÉLIO, encaminhando cópia do Aviso nll 2.392-C. Civil, de
27-12-99, da Casa Civil da Presidência da República,
que envia cópia do Aviso nº 1.306, de 16-12-99, do
Ministéri~ da_JuS~ça, prestando esclarecimentos sobre a Indlcaçao n 555, de 1999.
020, de 6-1-0?, ao ~e~utado. NE~SON
PELLEGRINO, encaminhando copia do AVIso n 579,
de 29-12-99, do Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando e~clarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n, 28, de 1999.
022, de 6-1-00, a Deputada LUIZA ERUNDINA,
encaminhando cópia do Aviso nº 584, de 29-12-99, do
Ministério da :revidência e Assistênc.ia Social, prestado esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nll 150 1999.
023, ~e 6-1-00, ao Deputado WALTER
PINHEIRO, encaminhando cópia do Aviso nº 583, de
29-12-99, do Ministério da Previdência e Assistência
Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 269,1999.
024, de 6-1-00, ao Deputado JOSÉ PIMENTEL,
encaminhando cópia do Aviso nll 58S, de 29-12-99, do
Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nll 269, de 1999.
025, de 6-1-99, ao Deputado MILTON TEMER,
encaminhando cópia do Aviso n12 575, de 29-12-99, do
Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nº 1.003, de 1999.
026, de 6-1-00, ao Deputado JOSÉ PIMENTEL,
encaminhando cópia do Aviso nQ 585, de 29-12-99, do
Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nll 1.014, de 1999.
027, de 6-1-00, ao Deputado WALTER
PINHEIRO, encaminhando cópia do Aviso nll 576, de
29-12-99 do Ministério da Previdência e Assistência
Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.096, de 1999.
028, de 6-1-00, à Deputada LUIZA ERUNDINA,
encaminhando cópia do Aviso nSl 580, de 29-12-99, do
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Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nll 1.101, de 1999.
029, de 6-1-00, ao Deputado CORONEL
GARCIA, encaminhando cópia do Aviso nº 588, de
29-12-99, do Ministério da Previdência e Assistência
Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nIl1.148, de 1999.
030, de 6-1-00, ao Deputado PEDRO CELSO,
encaminhandocópiadoAvison!2808,de22-12-99,do
Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nll 1.162, de 1999.
031, de 6-1-00, ao Deputado MILTON TEMER,
encaminhando cópia do Aviso nll 590, de 29-12-99 do
Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nll 1.234 de 1999.
032, d~ 6-1-00, ao Deputado RICARDO
BERZOINI'
' dA'
d
,encamln han d
o cópia
o VISO nll577,e
29-12-99 do Ministério da Previdência e Assistência
Social p~stando esclarecimentos sobre os quesitos
const~ntes do RI n21.245, de 1999.
033, de 6-1-00, ao Deputado BISPO
2
RODRIGUES, encaminhan?~ c~pia do ~viso n
1.300/MJ, de 1~-12-99, do MInistério d~ Justiça, prestando e:clareclmentos sobre os quesitos constantes
do RI n 1.253, de 1999.
034, de 6-1-00, ao Deputado VALDEMAR
ll
COSTA NETO, encaminh.a~d~ .cópia do Aviso n
709/MF, de 16-~ 2-99, do Mlnlsterlo da .Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
12
do RI n 1.271 , de 1999.
035, de 6-1-00, ao Deputado WELLlNGTON
DIAS, encami~h~nd~ cópia d? Avi.so nº ~87, ~e
29-1.2-99, do MInistério da.Previdência e ASslstê~cla
SOCial, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.277, de 1999.
036, de 6-1-00, ao Deputado RENILDO LEAL,
encaminhando cópia do Aviso nll 720/MF, de
21-12-99, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nll
1.293, de 1999.
037, de 6-1-00, ao Deputado ALDO REBELO,
encaminhandoc6piadoAvisonll 581,de29-12-99,do
Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nll 1.297, de 1999.
038, de 6-1-00, ao Deputado f=DUARDO
CAMPOS, encaminhando cópia do Aviso nll
1.305/MJ, de 16-12-99, do Ministério da Justiça, pres-
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tando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n2 1.366, de 1999.
039, de 6-1-00, ao Deputado JAIR
BOLSONARO, encaminhando cópia do Aviso nº
013/MD/Aspar, de 4-1-2000, do Ministério da Defesa
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.368, de 1999.
040, de 6-1-00, ao Deputadó Bispo Rodrigues,
encaminhando cópia do Aviso nº 231/GM, de
17-12-99, do Ministério do Esporte e Turismo, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n2 1.379, de 1999.
041, de 6-1-00, ao Deputado Giovanni Queiroz,
encaminhando cópia do Aviso nº 710/MF, de
16-12-99, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº
1.383, de 1999:
042, de 6-1-00, ao Deputado Dr. Rosinha, encaminhando cópia do Aviso n' 578, de 29-12-99, do Ministério da Previdência e Assistência Social prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nº 1.385, de 1999.
043, de 6-1-00, ao Deputado Delfim Netto, encaminhando cópia do Aviso nº707/MF, de 16-12-99, do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nº 1.389, de 1999.
044, de 6-1-00, ao Deputado Valdemar Costa
Neto, encaminhando cópia do Aviso nº 574, de
29-12-99, do Ministério da Previdência e Assistência
Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.391, de 1999.
045, de 6-1-00, ao Deputado Pauderney Avelino, encaminhando cópia do Ofício nº 333/MCT, de
23-12-99, do Ministério da Ciência e Tecnologia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nº 1.392, de 1999.
046, de 6-1-00, ao Deputado Luiz Bittencourt,
encaminhando cópia do Aviso nº 704/MF, de
16-12-99, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº
1.397, de 1999.
047, de 6-1-00, ao Deputado Jair Bolsonaro, encaminhando cópia do Aviso nº 716/MF, de 16-12-99,
do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nº 1.398, de 1999.
048, de 6-1-00, ao Deputado Ricardo Berzoini,
encaminhando cópia do Aviso nº 729/MF, de
23-12-99, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº
1.400, de 1999.
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049, de-6-1-00, ao Deputado Delfim Netto, encaminhando cópia do Aviso n2 721/MF, de 21-12-99, do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nº 1.401, de 1999.
050, de 6-1-00, ao Deputado Jair Bolsonaro, encaminhando cópia do Aviso nº 3.170/MD/Aspar, de
17-12-99, do Ministério da Defesa, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.403,
de 1999.
051, de 6-1-00, à Comissão de Minas e Energia,
encaminhando cópia do Aviso nº 262/MME, de
20-12-99, do Ministério de Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nº 1.405, de 1999.
052, de 6-1-00, ao Deputado Rubens Bueno,
encaminhando cópia do Aviso nº 728/MF, de
23-12-99, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº
1.408, de 1999.
053, de 6-1-00, ao Deputado Luiz Bittencourt,
encaminhando cópia do Aviso nº 238/MEC, de
21-12-99, do Ministério da Educação, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº
1.409, de 1999.
054, de 6-1-00, ao Deputado Ricardo Berzoini,
encaminhando cópia do Aviso nº004/MF, de 4-1-2000,
do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nº 1.416, de 1999.
055, de 6-1-00, ao Deputado Edison Andrino,
encaminhando cópia do Aviso nº 230/GM, de
17-12-99, do Ministério do Esporte e Turismo, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nº 1.424, de 1999.
056, de 6-1-00, ao Deputado Cunha Bueno, encaminhando cópia do Aviso nº 722/MF, de 21-12-99,
do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nº 1.426, de 1999.
057, de 6-1-00, ao Deputado Virgílio Guimarães, encaminhando cópia do Aviso nº 003/MF, de
4-1-99, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº
1.427, de 1999.
058, de 6-1-00, ao Deput~do Henrique Fontana,
encaminhando cópia do Ofício nº 331/MCT, de
22-12-99, do Ministério da Ciência e Tecnologia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nº 1.431 , de 1999.
059, de 6-1-00, à Deputada Luiza Erundina,
encaminhando cópia do Aviso nº 014/MD/Aspar, de
4-1-2000, do Ministério da Defesa, prestando
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esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
28-12-99, do Ministério de Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes dos
n2 1.439, de 1999.
060, de 6-1-00, ao Deputado Eduardo Campos,
Requerimentos de Informação n's 1.500 e 1501, de
encaminhando cópia do Aviso n2 731IMF, de
1999.
23-12-99, do Ministério da Fazenda, prestando escla070, de 6-1-00, ao Deputado Arnaldo Faria de
Sá encaminhando cópia do Aviso n2 568, de
recimentos sobre os quesitos constantes do RI n2
1.440, de 1999.
22-12-99, do Ministério da Previdência e Assistência
061, de 6-1-00, ao Deputado Paulo Feijó, encaSocial, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nQ 3.101, de 1998.
minhando cópia do Ofício nº 002/MP, de 5-1-2000, do
Ministério do Plan~jamento, Orçamento
Gestão,
071, de 6-1-00, ao Deputado Padre Roque, enprestando esclarecimentos sobre os quesitos conscaminhando cópia do Aviso nQ 586, de 29-12-99, do
tantes do RI nº 1.446, de 1999.
Ministério da Previdência e Assistência Social, pres062, de 6-1-00, ao Deputado Pauderney Avelitando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
no, encaminhando cópia do Aviso n2 713IMF, de
do RI n2 3.273, de 1998.
16-.12-99, do Ministério da ~azenda, prestando escla;
072, de 6-1-00, ao Deputado Padre Roque, enreclmentos sobre os quesitos constantes do RI n
caminhando cópia do Aviso nQ 589, de 29-12-99, do
1.447, de 1999.
Ministério da Previdência e Assistência Social, pres063, de 6-1-00, ao Deputado Cunha Bueno, entando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
Q
caminhando cópia do Aviso n 737, de 22-12-99 do
do RI n2 4.044 de 1999.
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, p r e s - '
.
tando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
. 073, de 1: -: -00, ao .DeP~tado Eu.l~r Morais, endo RI nº1 448 de 1999
caminhando copia do AVIso n 55-C.CIVIl, de 7-1-00,
.,
.
da Casa Civil da Presidência da República, que envia
0?4, de 6-1-00: ao DeP~!a.do A:en:~ar Arruda,
cópia do Aviso nQ 567, de 22-12-99, do Ministério da
encaminhando . c.óp~a. do O ICIO ~ 2 IMEC, de
Previdência e Assistência Social, prestando esclare-

7

~~r~~~~~~~s~~~~~e:~ g~e;i~~~~~~~t~~~:~a~:~le~~

1.468, de 1999.
065, de 6-1-00, ao Deputado Luiz Antônio Fleury, encaminhando cópia do Aviso nQ 265/MME de
28-12-99, do Ministério de Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nº 1.482, de 1999.
066, de 6-1-00, ao Deputado Valdir Ganzer, encaminhando cópia do Aviso nº D01/MME, de 6-1-2000,
do Ministério de Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº1.487,
de 1999.
067, de 6-1-00, ao Deputado Nelson Pellegrino,
encaminhando cópia do Aviso nº 269/MME, de
28-12-99, do Ministério de Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nº 1.490, de 1999.
068, de 6-1-00, ao Deputado Wellington Dias,
encaminhando cópia do Aviso nº 7-C.Civil, de
5-1-2000, da Casa Civil da Presidência da República
que envia cópia do Memorando n2 737, de 28-12-99,
da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nº 1.492, de 1999.
069, de 6-1-00, ao Deputad! Inácio Arruda, encaminhando cópia do Aviso n2 264/MME, de

2

cimentos sobre a Indicação n 57, de 1999.
074, de 11-1-00, ao Deputado Miro Teixeira, encaminhan~o. cópia d~ Avis? nº56-C.?i~i1, de 7-1-0?,
da ?asa Clv.11 da PresidênCia da Republlca.. ~ue ~nvla
2
c6pl~ do ~VISO n !19, d.e 21-1.2-99, do MInistério da
PrevidênCia e AssistênCia Social, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nQ 148, de 1999.
075, de 11-1-00, ao Deputado Damião Feliciano, encaminhando cópia do Aviso n2 57-C.Civil, de
7-1-00, da Casa Civil da Presidência da República,
que envia cópia do Aviso n2 2.248, de 29-12-99, do Ministério dos Transportes, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação n2 452, de 1999.
076, de 11-1-00, ao Deputado Babá, encaminhando cópia do Aviso nQ 58-C.Civil, de 7-1-00, da
Casa Civil da Presidência da República, que envia cópia do Aviso nº 421, de 21-12-99, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 528, de 1999.
077, de 11-1-00, ao Deputado Agnaldo Muniz,
encaminhando cópia do Aviso nll 59-C.Civil, de
7-1-00, da Casa Civil da Presidência da República,
que envia cópia do Aviso n2 192, de 27-12-99, do Ministério de Política Fundiária e do Desenvolvimento
Agrário, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nQ 545, de 1999.
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078, de 11-1-00, ao Deputado José Dirceu, encaminhando cópia do Aviso nº 0121MC, de 7-1-00, do
Ministério das Comu~icações, prestando esoclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n- 1.176,
de 1999.
•
079, de 11-1-00, ao Deputado Celso Jacob, enc~~in~~ndo cópia do ~vis~ nº07/MC, de 7-1-00, d?
Mlnlsteno das Comu~lcaçoes, prestando esoclareclmentos sobre os quesitos constantes do RI n- 1.184,
de 1999.
080, de 11-1-00, ao Deputado Cunha Bueno,
'h d
"
d A,'
o06/MC d 7 1 00
encamln
an o copia o ./,\VISO
, e - - ,
- n, , é'
do
Mlnlst
no
das
Comunlcaçoes,
prestando
esclare,
.
cimentos sobre os quesitos constantes do RI nº
1 243 d 1999
.
, e
.
081, de 11-1-00, à Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, encaminhando
cópia do Ofício n' 030/GM/MMA, de 10-1-00, do Ministério do Meio Ambiente, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nº 1.250, de 1999.
' .
082, de 11-1-00, ao Deputado Jose Dirceu, encaminhando cópia do Aviso nº 05/MC, de 7-1-00, do
Ministério das Comunicações, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.298
'
de 1999.
083, de 11-1-00, ao Deputado Pedro Wilson, encaminhando cópia do Ofício nº 028/GM/MMA, de
10-1-00, do Ministério do Meio Ambiente, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n2 1.312, de 1999.
084, de 11-1-00, ao Deputado Pedro Wilson, encaminhando cópia do Aviso nº 004/GM, de 4-1-00, do
Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.356, de 1999.
085, de 11-1-00, ao Deputado Valdir Ganzer,
encaminhando cópia do Aviso nl! 029/GM/MMA, de
10-1-00, do Ministério do Meio Ambiente, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nº 1.436, de 1999.
086, de 11-1-00, à Deputada Vanessa Grazziotin, encaminhando cópia do Aviso nº 009/MF, de
6-1-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº
1.453, de 1999.
087, de 11-1-00, ao Deputado Dr. Rosinha, encaminhando cópia do Avjso nº 05/GM-MDIC, de
10-1-00, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.455, de 1999.
088, de 11-1-00, ao Deputado Avenzoar Arruda,
encaminhando cópia do Aviso nº 011/MF, de 6-1-00,
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do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nº 1.465, de 1999.
089, de 11-1-00, ao Deputado Avenzoar Arruda,
encaminhando cópia do Aviso n2 003/GM, de 4-1-00,
do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nº1.467, de 1999.
090, de 11-1-00, ao Deputado Gastão Vieira,
encaminhando cópia do Aviso nº010/MF, de 6-1-00,
do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nº 1.471, de 1999.
091 d 11 1 00
D t d MOlt li
,e - - , ao epu a o I on emer, en'h
d
,.
d
A,'
camm an o copia o /,\VISO n-o 04/GM -MDIC, de
10-1-00 do M'InlS
. t"eno do D
I vlmen
'
to Ind'ust'na
esenvo
" ..
. '
e ComercIo Extenor, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.483, de 1999.
2
' .
. 09, de ~ 1.-1-00, ao ~eput:do ledlo Rosa, encammhando COpl~ ~? AVIso n- 149/MD/Aspar, de
1,1-1-00, do Mlnlsteno da ~efesa, prestando esclare:
cimentos sobre os quesitos constantes do RI n1.489, de 1999.
,
,
0~3, de 11-1-00~ ~o Deputado Well~g!on Dlas~
encammhando
copia
do
OfiCIO
n2.216/GABIN/SEPURB/SEDUlPR, de 14-1-00, da
Secretaria de Política Urbana, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.492,
de 1999.
094, de 11-1-00, ao Deputado Albérico Cordeiro, encaminhando cópia do Aviso nº 013/MF, de
6-1-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº
1.499, de 1999.
095, de 13-1-00, ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia do RI nº 1.507, de 1999,
de autoria do Deputado Luiz Bittencourt, sobre as tarifas de habilitação e de transferência de telefone fixo
no Estado de Goiás.
,
096, de 13-1-00, ao Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, encaminhando cópia do RI nº
1.508, de 1999, de autoria do Deputado Valdeci Oliveira, sobre servidores públicos que desempenham
suas funções como vigilantes em instituições federais
de ensino.
097, de 13-1-00, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia do RI nº 1.509, de 1999, de
autoria do Deputado Walter Pinheiro, sobre irregularidades cometidas pela Petrobras na contratação de
Plataformas Marítimas.
098, de 13-1-00, ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia do RI nº 1.510, de 1999,
de autoria do Deputado Edinho Araújo, sobre a Supe-
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rintendência Regional dos Correios no Estado de São
Paulo.
099, de 13-1-00, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI 0'1.511, de 1999, de autoria
do Deputado Ricardo Berzoini, sobre a aquisição,
pelo Banco Itaú, de créditos imobiliários da Caixa
Econômica Federal.
0100, de 13-1-00, ao Ministério da Ciência e
Tecnologia, encaminhando cópia do RI nº 1.512, de
1999, de autoria da Deputada Vanessa Grazziotin,
sobre divisão dos recursos do Pronex.
0101, de 13-1-00, ao Ministério do Trabalho e
Emprego, enc~minhando cópia do RI nº 1.~1~, de
1999, de autona da Deputada Vanessa Grazzlotln, referente aos estudos e~c0"2endados pelo Governo,sobre mudanças na leglslaçao do Fundo de Garantia e
do Seguro- Desemprego.
~102, de ~3-1-00, a~ ,Ministério ~e Minas e
Energia, enca,mmhando copia do RI n- 1.514, ,d~
1999, ?e auton~ do DePAuta~o Roberto :~ss~a, sohcltando mformaçoes, no amblto d~ Presldencla da Petrobras, s?bre o Campo ,d? ~etrole(l iA ~azenda Belém, loc~hzado nos Mumclplos de Aracatl, no Estado

presas públicas que sofreram extinção, falência ou
privatização, a partir de 1990.
0108, de 13-1-00, ao Ministério da Fazenda,
encaminhando cópia do RI nl1 1.521, de 1999, de autoria do Deputado Ricardo Berzoini, sobre a compra,
pela União, do Banco do Estado de São Paulo BANESPA.
109, de 13-1-00, ao Ministério da Fazenda encaminhando cópia do RI nº 1.522, de 1999, de autoria
da Comissão de Finanças e Tributação, sobre estimativa de renúncia fiscal.
110 de 13-1-00 ao Ministério das Comunicações, en~aminhando ~ópia do RI nº 1.523, de 1999,
de autoria da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, sobre os US$47 milhões
aplicados na compra de equipamentos para controle
das emissões de radiofreqüência.
111,de 13-1-00, ao Ministério do Meio Ambiente, encaminhando cópia do RI nº 1.524, de 1999, de
autoria da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, sobre as denúncias de danos
causados ao meio ambiente no Município de Juruena, no Estado do Mato Grosso.

do ce ara· d 13 1 00
M' , t"
d li b Ih
O1O3, e - - ,ao Ims eno o ra a o e
'
h
d
"
d
RI
o 1 516 d
Emprego, encamln an o copia o
n-.
,e
1999, de autoria da Deputada Teima de Souza, sobre
a situação dos trabalhadores dos portos.
d
" t" d F
01 04,e
d 13- 1-00, ao Mmls eno a azen a, encaminhando cópia do RI 0'1.517, de 1999, de autoria
do Deputado Ricarte de Freitas, sobre a sindicância
aberta pela Procuradoria da Fazenda Nacional para
apurar eventual responsabilidade de Procurador daquele órgão incumbido do acompanhamento da AMS
nI1 94.02.01554-0.
0105, de 13-1-00, ao Ministério dos Transportes, encaminhando cópia do RI 0'1.518, de 1999, de
autoria do Deputado Caio Riela, sobre o pagamento
irregular de precatórios pelo Ministério dos Transportes - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER.
0106, de 13-1-00, ao Ministério de Minas e
Energia, encaminhando cópia do RI n!1 1.519, de
1999, de autoria do Deputado Valdemar Costa Neto,
sobre a receita total arrecadada pela ELETROBRÁS
- Centrais Elétricas Brasileiras S.A. e suas subsidiárias, no exercício de 1998.
0107, de 13-1-00, ao Ministério da Previdência e
Assistência Social, encaminhando cópia do RI nº
1.520, de 1999, de autoria do Deputado João Grandão, sobre providências tomadas em relação às Entidades de Previdência Fechada, patrocinadas por em-

112, de 13-1-00, ao Ministério da Educação, en, hand
"
do RI n.
Q 1 525 d
d autona
'
camm
o copia
,e 1999,e
d D
t d W 11' t D'
b
A, f
o epu a o e I~g on las, so re o ?onvemo Irmado ~elo Fundo Nacl?nal de Desenvolvll:nento da Educaça0 com a Prefeitura de Paes Landim, no Estado
do Piauí
.
"
A ,
, 1A13" de 13-,1-00, ao M~msteno da P,revldencla ~
Asslstencla Social, enc~mmhando cópia do ~I n
1.526, de 1999, de autona do Deputa?o Dr. Rosmha,
Q
sobre o Decreto n 3.048, de 6 de maio de 1999.
114, de 13-1-00, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia do RI nº 1.527, de 1999, de
autoria do Deputado Waldir Pires, solicitando informações, no âmbito da Petrobras, sobre contratação
do Consórcio Petrorrecôcavo para exploração de
campos de óleo e/ou gás natural no Estado da Bahia.
115, de 13-1-00, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nQ 1.528, de 1999, de autoria
do Deputado Marcos Cintra, sobre o Simples, seu impacto nas receitas da Previdência e eventual perda
adicional decorrente da extensão do benefício a setores hoje não alcançados.
116, de 13-1-00, ao Ministério da Previdência e
Assistência, encaminhando cópia do RI nQ 1.529, de
1999, de autoria do Deputado Marcos Cintra, sobre o
Simples, seu impacto nas receitas da Previdência e
eventual perda adicional decorrente da extensão do
benefício a setores hoje não alcançados.
I'

•
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117, de 13-1-00, ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia do RI nº 1.530, de 1999,
de autoria do Deputado Luiz Bittencourt, sobre medidas adotadas para apurar responsabilidades pelas
panes ocorridas no serviço telefônico fixo interurbano.
118,de 13-1-00, ao Ministério da Integração Nacional, encaminhando cópia do RI nº 1.531, de 1999,
de autoria do Deputado Clementino Coelho, sobre
atos e negócios administrativos da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco CODEVASF.
119, de 13-1-00, ao Ministério dos Transportes,
encaminhando cópia do RI nº 1.532, de 1999, de autoria do Deputado Clementino Coelho, sobre atos e
negócios admi nistrativos da Rede Ferroviária Federal
_ RFFSA.
120, de 13-1-00, ao Ministério da Ciência e Tecnologia, encaminhando cópia do RI nº 1.533, de 1999,
de autoria do Deputado Pedro Eugênio, sobre os créditos utilizados na escolha dos projetos a serem financiados com recursos do Programa CTPETRO no Norte e Nordeste do país.
121, de 13-1-00, ao Ministério da Agricultura e
do Abastecimento, encaminhando cópia do RI nº
1.534, de 1999, de autoria do Deputado Valdemar
Costa Neto, sobre a aquisição de prenhezes, embriões e sêmen.
122, de 13-1-00, ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia do RI nº 1.535, de 1999,
de autoria do Deputado Walter Pinheiro, solicitando
informações, no âmbito da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, sobre o custo de serviços e
despesas financeiras das operadoras do ;;erviço telefônico, controladas pelas holdings Embratel Participações S.A. e Tele Norte Leste Participações S.A.
123, de 13-1-00, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nº 1.536, de 1999, de autoria
do Deputado Avenzoar Arruda, sobre o golpe financeiro no órgão da Fazenda Nacional no Estado da Paraíba.
124, de 13-1-00, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nº 1.537, de 1999, de autoria
do Deputado Airton Dipp, sobre o montante de tributos arrecadados pela Secretaria da Receita Federal
com cobrança de PIS e Cofins das cooperativas brasifeiras.
125, de 13-1-00, ao Ministério da Educação, encaminhando cópia do RI nº 1.539, de 1999 de autoria
do Deputado Dr. Rosinha, sobre o Programa Dinheiro
Direto na Escola (PDDE).
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126, de 13-1-00, à Secretaria de Comunicação
de Governo da Presidência da República, encaminhando cópia do RI nº 1.540, de 1999, de autoria do
Deputado Milton Temer, sobre o Plano de Cargos e
Salários da Empresa Brasileira de Comunicação S.A.
- Radiobrás.
127, de 13-1-00, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nº 1.541, de 1999, de autoria
dos Deputados Ricardo Berzoini e Geraldo Magela,
sobre Doenças Osteomusculares Relacionadas ao
Trabalho e Lesões por Esforço Repetitivo
(DORT/LER), no âmbito do Banco do Brasil, especificamente nas sedes localizadas no Distrito Federal,
'referentes aos últimos cinco anos.
128, de 13-1-00, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI nº 1.542, de 1999, de autoria da
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, sobre o atual estágio das investigações realizadas pela
Polícia Federal com relação ao desvio de verbas públicas que deveriam ser utilizadas para construção do
Centro de Especialidades da Santa Casa de Dourados/MS.
129, de 13-1-00, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nº 1.543, de 1999, de autoria da
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, sobre o desvio de verbas públicas, no valor de
R$1.700.000.00, que deveriam ser utilizadas para
construção do Centro de Especialidades da Santa
Casa de Dourados/MS.
130, de 13-1-00, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia do RI nº 1.544, de 1999, de
autoria da Deputada Vanessa Grazziotin, sobre o modelo energético da Amazônia.
131, de 13-1-00, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nº 1.547, de 1999, de autoria do
Deputado Bispo Rodrigues, sobre os convênios firmados pela Fundação Nacional de Saúde..
132, de 13-1-00, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nº 1.548, de 1999, de autoria do
Deputado Bispo Rodrigues, sobre gastos com passagens aéreas internacionais pelo Ministério com seus
funcionários.
133, de 13-1-00, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia do RI nº 1.549, de 1999, de
autoria da Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior, solicitando informações da Agência Nacional
de Energia Elétrica - ANEEL, sobre indexadores de
tarifas de energia elétrica e os meses previstos para
os reajustes.
134, de 13-1-00, ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia do RI nº 1.550, de 1999,
de autoria da Comissão de Desenvolvimento Urbano
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e Interior, solicitando informações da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, sobre indexadores de tarifas de telefonia fixa e móvel e os meses previstos para os reajustes.
135, de 13-1-00, ao Ministério da Previdência e
Assistência Social, encaminhando cópia do RI nº
1.551, de 1999, de autoria do Deputado Coronel Garcia, sobre a notícia de extinção do ensino médio pelo
Senac.
136, de 13-1-00, ao Ministério da Educação, encaminhando cópia do RI nll 1.552, de 1999, de autoria
do Deputado Wellington Dias, sobre convênio celebrado com a Prefeitura Municipal de Itainópolis, Estado do Piauí.
137, de 13-1-00, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nll 1.553, de 1999, de autoria
do Deputado Ubiratan Aguiar, sobre repasse complementar da União para Fundo de Ensino Fundamental
e de Valorização do Magist~ri,o -::- ~UNDEF. , _ .
, 138" de 13-.1-00, ao M~n1steno da P,revldencla ~
ASSistência SOCIal, enc~mlnhando CÓPI~ do RI n
1.~5,4, de 1999,. de autona do Deputado ,R~car?o BerZOInI, sobre entIdades fechadas de prevldencla complementar.
139, d~ 13-1-00, ao ~inistério da ~gricultura ~
do AbasteCImento, encaminhando cópIa do RI n
1.555, de 1999, de autoria do Deputado Nelson Pellegrino, sobre a implantação do sistema de transporte
", d 'd d d S I d
E t d d B
met rovlano a CI a e e a va or, no s a o a ah'
la.
140, de 13-1-00, ao Ministério dos Transportes,
encaminhando cópia do RI nº 1.556, de 1999, de autoria do Deputado Nelson Pellegrino, sobre a implantação do sistema de transporte metroviário da cidade
de Salvador, no Estado da Bahia:
141, de 13-1-00, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nº 1.557, de 1999, de autoria
do Deputado Eduardo Campos, sobre os empréstimos de Antecipação de Receita Orçamentária - ARO,
tomados pelos Estados e posteriormente renegociados com a União através da Caixa Econômica Federal, nos termos do Voto nº 162/95 do Conselho Monetário Nacional.
142, de 13-1-00, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia do RI nº 1.558, de 1999, de
autoria do Deputado Eduardo Campos, sobre pagamentos de ICMS antecipado pela Petrobras aos Estados de Pernambuco.
143, de 13-1-00, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia do RI nQ 1.559, de 1999, de
autoria do Deputado Eduardo Campos, sobre a compra antecipada, pela Eletrobras ao Estado do Per-
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nambuco, de ações da Cia. Energética de Pernambuco - CELPE.
144, de 13-1-00, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, encaminhando
cópia do RI nll 1.560, de 1999, de autoria do Deputado
Paes Landim, solicitando informações, no âmbito do
BNDES, sobre a Ponte Rodoferroviária João Luís Ferreira.
145, de 13-1-00, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nº 1.564, de 1999, de autoria
dos Deputados Luiz Antônio Fleury e Neuton Lima,
sobre emissão de cédulas comemorativas do 5º centenário de descobrimento do Brasil.
147, de 13-1-00, ao Ministério do Esporte e Turismo, encaminhando cópia do RI nº 1.566, de 1999,
de autoria do Deputado Dr. Rosinha, sobre o Prêmio
Brasil Esporte de Literatura
148 de 13-1-00 ao Ministério das Comunicações, en~aminhando ~ópia do RI nll 1.567, de 1999,
de autoria do Deputado Walter Pinheiro, sobre a internalização, na ordem jurídica Interna, dos Regulamentos Internacionais de Telecomunicações aprovados
na Conferência de Melbourne, em 1988.
149 de 13-1-00 ao Ministério da Fazenda encaminha~do cópia do 'RI nº 1.568, de 1999, de autoria
do Deputado Ricardo Izar sobre o Sistema Financeiro de Habitação - SFH. '
150 d 13 1 00
M" t"
d F
d
,e - - ,ao Ims eno a azen a, en'hand
ópIa
' do RI n-.
01 569,e
d 1999,e
d autona
'
camln
oC
do Deputado Luiz Bittencourt, sobre a destinação dos
recursos arrecadados com a CPMF.
151, de 13-1-00, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia do RI nº 1.570, de 1999, de
autoria do Deputado Valdemar Costa Neto, sobre o
contrato para fornecimento de energia à cidade de
Porto Velho/RO.
152, de 13-1-00, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia do RI nº 1.571, de 1999, de
autoria do Deputado Valdemar Costa Neto, sobre o
fornecimento de turbinas de Itaipu.
153, de 13-1-00, ao Ministério da Agricultura e
do Abastecimento, encaminhando cópia do RI nº
1.572, de 1999, de autoria do Deputado João Paulo,
sobre a inserção de proteína isolada da soja na carne.
154, de 13-1-00, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia do RI nº 1.573, de 1999, de
autoria do Deputado Ricardo Maranhão, sobre a política de recursos humanos da Petrobras.
155, de 13-1-00, ao Ministério da Previdência e
Assistência Social, encaminhando cópia do RI nQ
1.574, de 1999, de autoria do Deputado Jaques Wag-
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ner, sobre o Seminário Internacional "Reforma da
Previdência - Mudanças e Perspectivas:'
156, de 13-1-00, ao Ministério dos Transportes,
encaminhando cópia do RI nº 1.575, de 1999, de autoria da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre
obras na Paraíba.
157, de 13-1-00, ao Deputads> Eduardo Campos, encaminhando cópia do Aviso nº 3/GM/MTE, de
11-1-00, do Ministério do Trabalho e Emprego, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nº 1.365, de 1999.
158, de 13-1-00, ao Deputado Fernando Ferro,
encaminhando cópia do Aviso nº 8/GM/MTE, de
13-1-00, do Ministério do Trabalho e Emprego, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nº 1.367, de 1999.
159, de 13-1-00, ao Deputado Ricardo Maranhão, encaminhando cópia do Aviso nº9/GM/MTE, de
13-1-00, do Ministério do Trabalho e Emprego, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nº 1.382, de 1999.
160, de 13-1-00, ao Deputado Avenzoar Arruda,
encaminhando cópia do Aviso nº 7/GM/MTE, de
11-1-00, do Ministério do Trabalho e Emprego, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nº 1.406, de 1999.
161, de 13-1-00, ao Deputado Pedro Celso, encaminhando cópia do Aviso nº 8/GM/MDIC, de
12-1-0~, d,o Minist.ério do Desenvolvimen~o, Indústria
e ComercIo. Extenor, prestando es~lareclmentos sobre os quesitos constantes do RI n- 1.413, de 1999.
. 162, de ~ 3:1-00, a~ ,De~utado De Velasco, encaminhando copia do OfiCIO n 1O/MP, de 13-1-00, do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos const t d RI nº 1 428 de 1999
an es o
.,
.
.
.
1~3, de 13-1,-~0, ao De~utad~ Edison Andnno,
encamJnhand~ .CO~I~ do AVISO n- 4/GM/MTE, de
11-1-00, do Mlnlsteno do Trabalho e Emprego, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nº 1.432, de 1999.
164, de 13-1-00, à Deputada Vanessa Grazziotin, encaminhando cóp;a do Aviso nº 6/GM/MTE, de
11-1-00, do Ministério do Trabalho e Emprego, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nº 1.434, de 1999.
165, de 13-1-00, ao Deputado Pedro Celso, encaminhando cópia do Aviso nll 5/GM/MTE, de
11-1-00, do Ministério do Trabalho e Emprego, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nº 1.443, de 1999.
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166, de 14-1-00, ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia do Requerimento s/nº, de 2-2-99, de
autoria do Deputado Valdemar Costa Neto, em que
solicita a retirada de tramitação do RI nº 1.269, de
1999, enviando ao Ministério através do Ofício
1SECM/RI nº 3.623, de 6-12-99.
167, de 14-1-00, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, encaminhando
cópia do Ofício RB/Nº51, de 13-1-00, de autoria do
Deputado Ricardo Berzoini, em que solicita comple~
mentação da resposta do RI nº 1.399, de 1999.
168, de 14-1-00, ao Ministério da Agricultura e
do Abastecimento, encaminhando cópia do RI nº
1.459, de 1999, de autoria do Deputado Waldomiro
Fioravante, sobre a liberação de verba para a Assistência Financeira às Ações de Desenvolvimento do
Setor Agropecuário no Município de ErechimlRS, no
Orçamento de 1998.
169, de 14-1-00, ao Ministério do Meio Ambiente, encaminhando cópia do RI nº 1.462, de 1999, de
autoria do Deputado João Herrmann Neto, sobre os
convênios celebrados entre o Ibama e organismos
não-governamentais.
170 de 14-1-00 ao Ministério do Meio Ambiente, enca~inhando có~ia do RI nº 1.495, de 1999, de
autoria do Deputado Wellington Dias, acerca de convênio celebrado com a Prefeitura Municipal de José
de Freitas, Estado do Piauí.
171, de 14-1-00, ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia do RI nº 1.502, de 1999, de autoria do
Deputado Pastor Valdeci Paiva, sobre deficiências
técnicas e de pessoal no Centro de Controle da Área
do Cindacta 1- Rio de Janeiro/RJ.
'
, 1~2, de 14-1-0~, ao, Gabinete ,d~ Segu ranç~
Institucional da PresldenCla da Repubhca, encamlnhando cópia do RI n!! 1.503, de 1999, de autoria do
Deputado Salatiel Carvalho, sobre matéria divulgada
pelas revistas Veja e Época envolvendo a Petrobras.
"
"
,
173, de 14-1-00, ao Mlnlsteno de Minas e Energia, encaminhando cópia do RI n!! 1.504, de 1999, de
autoria do Depu,tad? C~mentino Coelho, sobre os
p~oces~os, de, ~nvatlzaçao .das ,e~presas de produçao e dlstnbUlçao de energia e!etnca.
174, de 14-1-00, ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia do RI n!! 1.505, de 1999,
de autoria do De'put~do ,9lementino Coelho, sob~e os
processos.de ~nvatlzaçao das empresas estatais de
telecomumcaçoes.
175, de 14-1-00, ao Ministério dos Transportes,
encaminhando cópia do RI n!! 1.506, de 1999, de auo
A
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toria do Deputado Clementino Coelho, sobre as obras
cópia do RI nº 1.546, de 1999, de autoria da Deputada
do Porto de Pecém.
Vanessa Grazziotin, solicitando informações, no âm176, de 17-1-00, ao Deputado Luiz Bittencourt,
bito do BNDES, sobre o relatório de estudo da Cisão
encaminhando cópia do Aviso nº 10, de 13-1-00, do
de Tucuruí, o relatório acerca da privatização da EleMinistério da Previdência e Assistência Social, prestronorte e o calendário de privatização das empresas
tando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do setor energético.
do RI nº 371, de 1999.
0186, de 19-1-00, ao Ministério das Relações
Exteriores, encaminhando cópia do RI nº 1.565, de
177,de17-1-00, ao Deputado Dr.Hélio,encami1999, de autoria do Deputado Nelson Pellegrino, sonhando cópia do Aviso nº 47/GM/MMA, de 14-1-00,
do Ministério do Meio Ambiente, prestando esclarecibre as obras de reforma da Maison du Brasil em Paris
mentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.029,
- França.
de 1999.
0187, de 19-1-00, ao Deputado José Dirceu, en178, de 17-1-00, ao Deputado Fernando Zuppo,
caminhando cópia do Ofício nº 13/MC, de 17-1-00, do
Ministério das Comunicações, prestando esclareciencaminhando cópia do Aviso nº 211MF, de 13-1-00,
do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
mentos sobre os quesitos constantes do RI n1l 1.176,
2
sobre os quesitos constantes do RI n 1.279, de 1999.
de 1999.
179, de 17-1-00, ao Deputado Ricardo Berzoini,
0188, de 19-1-00, ao Deputado Avenzoar Arruda, encaminhando cópia do Ofício nº 9/MEC, de
encaminhando cópia do Aviso nº27I1AF, de 13-1-00, do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
17-1-00, do Ministério da Educação, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nll
sobre os quesitos constantes do RI nº 1.449, de 1999.
180, de 17-1-00, ao Deputado Gastão Vieira,
1.474, de 1999.
enca~!n~a~do cópia do Aviso n1l 201MF, de ~3-1-00,
0189, de 19-1-00, ao Deputado Henrique Fontana, encaminhando cópia do Aviso nº 14/MC, de
do Mmlsteno da Fazenda, prestando esclarecImentos
17-1-00, do Ministério das Comunicações, prestando
sobre os quesitos constantes do RI nº 1.471, de 1999.
181, de 17-1-00, ao Deputado Nelson Pellegriesclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
no, encaminhando cópia do Aviso nº 25/MF, de
nº 1.486, de 1999.
13-,1-00, do Ministério da F~zenda, prestando escla:
0190, de 19-1-00, ao Deputado Wellington Dias,
reclmentos sobre os quesitos constantes do RI nencaminhando cópia do Ofício nº 7/MEC, de 17-1-00,
1.496, de 1999.
,.
do Ministério da Educação, prestando esclarecimen182, de 17-1-00, ao Deputado Albenco Cordeltos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.525, de
ro, encaminhando cópia do Aviso nº 26/MF, de
1999.
0191 d 191 00
D
t d D R 'h
13-1-00, do Ministério da Fazenda, prestando escla'
t
b
't
t t d R I o , e - - ,ao epu a o r. oSln a, enn. h d ,. d Of"
118IMEC d 171 00 d
reclmen os so re os queslos cons an es o
camln an o copIa o ICIO n
,e - - , o
1 499 d 1999
,e
.
,
, .
'4'
Ministério da Educação, prestando esclarecimentos
.
183, de 19-1-00, a Casa CIVil da Presldencla da
sobre os quesitos constantes do RI nº 1 539 de 1999
República, encaminhando cópia da Indicação nº661,
.:
.
de 1999, de autoria do Deputado Luiz Bittencourt,
O~ 92, de 2~ -~ -00, ao, ~ep~tado Valdir Ganzer,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Miencaminhando CO~I~ d? ?fICIO n 3/D~C-MRE-~COI,
nistério do Meio Ambiente, a manutenção da reprede 18-1-00, do MI~lsteno das Relaçoes ~xtenores,
sentação estadual no Estado do Goiás e outras mediprestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n1l 1.445, de 1999.
das relacionadas à reorganização institucional do Ibama.
0193, de 21-1-00, ao Deputado Sérgio Novais,
0184, de 19-1-00, ao Ministério do Desenvolviencaminhando cópia do Aviso nº 11/GM/MTE, de
mento, Indústria e Comércio Exterior, encaminhando
19-1-99, do Ministério do Trabalho e Emprego, prescópia do RI nº 1.545, de 1999, de autoria da Deputada
tando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
Vanessa Grazziotin, solicitando informações, no âmdo RI nº 1.456, de 1999.
0194, de 21-1-00, ao Deputado Avenzoar Arrubito do BNDES, sobre o contrato das empresas que
operam no setor energético e o relatório dos reajustes
da, encaminhando cópia do Ofício nº 33/MF, de
das tarifas de energia elétrica.
19-1-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nll
0185, de 19-1-00, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, encaminhando
1.465, de 1999.
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0195, de 21-1-00, à Deputada Maria do Carmo
Lara, encaminhando cópia do Ofício nº 12/GM/MTE,
de 19-1-00, do Ministério do Trabalho e Emprego,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.484, de 1999.
0196, de 21-1-00, ao Deputado Walter Pinheiro;
encaminhando cópia do Aviso nº 35/MF, de 19-1-00,
do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nº 1.488, de 1999.
0197, de 21-1-00, ao Deputado Ricardo Berzoini, encaminhando cópia do Aviso nº 351M F, de
19-1-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº
1.488, de 1999.
0198, de 25-1-00, ao Ministério dos Transportes, encaminhando cópia do Ofício GDES nº 5, de
19-1-00, de autoria do Deputado Eujácio Simões, em
que reitera os Requerimentos de Informação nº 1.429
e 1458, 1999.
0199, de 25-1-00, ao Ministério da Previdência e
Assistência Social, encaminhando cópia do Ofício nº
14/Bp, de 18-1-00, de autoria do Deputado Valdemar
Costa Neto em que reitera o Requerimento de Informação nº 37, de 1999.
d
" t" d F
0200,e
d 25 -1-00, ao MInlS eno a azen a, enQ
caminhando cópia do RI n 1.561 , de 1999, de autoria
do Deputado Marcos Cintra, solicitando Informações,
no âmbito da Presidência do Banco Central, a respeito da rodução de cédulas de plástico.
.. ,.
.
p
~201, de .25-1-00, ~~ Mlnlste~o de Mmas e
Energla,.encamlnhando c~pla do RI n-15?7, de 2000,
de ~utona do Deputado Ricardo Maranh~~, sob~e os
motivos que Jevar~m a P~tro.bras a d~~ltlr, ~or Justa
causa, o senhor Miguel RIbeIro .d~ ~h~elra FII~o.
~202, de ~5·1-00, a? .Mlnlsteno ~e Minas e
Energia, encaminhando copia do RI n- 1.578, de
2000, de auto~ia da Deput~da Âng~l~ G~~da~nin, sobre a revogaçao do procedimento Ifcltatono n- 004/99
- ANP.
0203, de 25-1-00, ao Ministério da Fazenda, en·
caminhando cópia do RI nº 1.579, de 2000, de autoria
do Deputado Ubiratan Aguiar, sobre repasse complementar da União para o Fundo de Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF.
0204, de 25-1-00, ao Ministério' da Defesa, encaminhando cópia do RI nQ 1.580, de 2000, de autoria
do Deputado Ricardo Maranhão, sobre o fornecimento dos relatórios completos, elaborados pela Delegacia da Capitania dos Portos de Macaé/RJ.
0205, de 25-1-00, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nº 1.581 , de 2000, de autoria
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do Deputado Rodrigo Maia, sobre os critérios, justificações e cálculos para a obtenção da cifra de R$13
milhões, utilizada para amortização da dívida do
Estado do Rio de Janeiro.
0206, de 25-1-00, ao Ministério de Minas e
Energia, encaminhando cópia do RI nº 1.582, de
2000, de autoria do Deputado Rodrigo Maia, solicitando, no âmbito da Agência Nacional do Petróleo, informações e detalhamento de todos os critérios, justifi~aç~es e c.~lculos para a obte~ção_ da cifra?~ R$13
mllhoes, utll!zada pa~ amortlzaçao da divida do
Estado do RIO de Janeiro.
0207, de 25-1-00, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nº 1.584, de 2000, da autoria
do Dep~ta~o Edua;~o Cam~~~,. sobre os termos da
renegoclaçao da divida mobl~~na (LFT-PE) do Estado de Pernambuco com a U~I~O...
0208, de 25-1-00, ao Mlnrsteno da Fazenda, encaminhando cópia do RI nº ~ .585, de 2000, de autoria
do Deputado Cunh~ Bueno, ,sobre a venda, pela
PREVI, das suas açoes na I!a~ ~.~.
.
. ~20~, de 25.-1-00, ao ~Inrsteno d~ ~revldencla ~
Asslstencla Social encaminhando copia do RI n1.586, de 2000, de autoria do Deputado Cunh~ Sueno, sobre a venda, pela PREVI, das suas açoes na
Itaú S A
. .
.. ,.
.0210, de ~~-1-00, aooMmlsteno da Fazenda, e~caminhando copia ~o RI n-.1.587, de 2000,. ~e. autona
do Deputado Rodngo Mala, ~~bre os cntenos que
nortearam o acordo entre a Umao e o Estado de Pernambuco acerca da dívida de R$859 milhões assumida pela mesma.
0211, de 25-1-00, ao Ministério dos Transportes, encaminhando cópia do RI nº 1.588, de 2000, de
autoria do Deputado Jovair Arantes, sobre a recuperação das rodovias federais no Estado de Goiás.
0212 de 25-1-00 ao Ministério de Minas e
Energia, ~ncaminhand~ cópia do RI nº 1.590, de
2000, de autoria do Deputado Ricardo Maranhão, a
respeito do trabalho elaborado por um consórcio de
empresas contratado pela ANp, sobre o mercado revendedor de combustível no Brasil e outras a.tividades
da Agência Nacional de Petróleo.
0213, de 25-1-00, ao Ministério da Ciência e
Tecnologia, encaminhando cópia do RI nQ 1.591, de
2000, de autoria do Deputado Eduardo Paes, sobre o
destino dado aos recursos de que trata o art. 49, 11, f,
da Lei nº 9478, de 1997.
.
0214, de 25-1-00, ao Ministério da Saúde, encaminhal)do cópia do RI nQ 1.592, de 2000, de autoria da
Deputada Vanessa Grazziotin, sobre providências tomadas a respeito de denúncias de irregularidades na
A

•
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Secretaria Municipal de Saúde e Conselho Municipal
de Saúde na cidade de Manaus.
0215, de 25-1-00, ao Ministério do Desenvolvimenta, Indústria e Comércio Exterior, encaminhando
cópia do RI n9 1.593, de 2000, de autoria da Deputada
Vanessa Grazziotin, sobre convênio realizado entre a
Suframa e o Governo do Estado do Amazonas para
recuperação e pavimentação da BR 319 (AM/RO).
0216, de 25-1-00, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nº 1.595, de 2000, de autoria do
Deputado Dr. Rosinha, sobre leite adulterado.
0217, de 25-1-00, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nº 1.598, de 2000, de autoria
do Deputado Dr. Rosinha, sobre Glifosato Ácido.
0218, de 25-1-00, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI n2 1.589, de 2000, de autoria
do Deputado Rodrigo Maia, solicitando informações,
no âmbito da Caixa de Previdência dos Funcionários
do Banco do Brasil- PREVI, sobre os critérios para a
realização de operação entre a PREVI e a empresa
Investimentos Itaú S.A.
219, de 25-1-00, ao Ministério do Meio Ambiente, encaminhando cópia do RI n9 1.600, de 2000, de
autoria do Deputado Dr. Rosinha, sobre Glifosato Ácido.
220, de 25-1-00, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nº 1.601 , de 2000, de autoria
do Deputado Dr. Rosinha, sobre importação de agrotóxicos.
221, de 25-1-00, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI n9 1.602, de 2000, de autoria
do Deputado Dr. Rosinha, sobre o CIAT - Centro Interamericano de Administração Tributária.
222, de 25-1-00, ao Ministério dos Transportes,
encaminhando cópias do RI nº 1.603, de 2000, de autoria do Deputado Dr. Rosinha, sobre o Conselho de
Autoridade Portuária.
223, de 25-1-00, ao Ministério da Previdência e
Assistência Social, encaminhando cópia do RI n2
1.604, de 2000, de autoria do Deputado Dr. Rosinha,
sobre reformas na Previdência.
224, de 25-1-00, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nº 1.605, de 2000, de autoria do
Deputado Dr. Hélio, sobre o montante de recursos
transferidos pelo Sistema Único de Saúde - SUS, ao
Município de Campinas - SP nos exercícios de 1998
e 1999.
225, de 25-1-00, ao Ministério do Esportes e Turismo, encaminhando cópia do RI n2 1.606, de 2000,
de autoria do Deputado Dr. Hélio, sobre o montante
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de recursos transferidos pelo MET/lndesp ao Município de Campinas - SP, nos exercícios e 1998 e 1999.
226, de 25-1-00, ao Ministério da Educação, encaminhando cópia do RI nº 1.607, de 2000, de autoria
do Deputado Dr. Hélio, sobre montante de recursostransferidos pelo Fundef ao Município de Campinas Sp, nos exercícios de 1998 e 1999.
227, de 25-1-00, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI n2 1.608, de 2000, de autoria do
Deputado Avenzoar Arruda, sobre despesas com diárias pessoais no Ministério.
228, de 25-1-00, ao Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, encaminhando cópia do RI n2
1.609, de 2000, de autoria do Deputado Avenzoar
Arruda, sobre as despesas com pessoal civil do Executivo.
229, de 25-1-00, ao Ministério da Educação, encaminhando cópia do RI nº 1.61 0, de 2000, de autoria
do Deputado Avenzoar Arruda, sobre despesas com
diárias pessoais no Ministério.
230, de 25-1-00, ao Ministério do Trabalho e
Emprego encaminhando cópia do RI n2 1.611, de
2000, de autoria do Deputado Avenzoar Arruda, sobre cursos de formação profissional realizados em
parceria com entidades sindicais.
231, de 25-1-00, ao Ministério do Trabalho e
Emprego, encaminhando cópias do RI nº 1.612, de
2000, de autoria do Deputado Avenzoar Arruda, sobre aplicação dos recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador- FAT.
232, de 25-1-00, ao Ministério das Relações
Exteriores, encaminhando cópia do RI nº 1.613, de
2000, de autoria do Deputado Dr. Rosinha, sobre o
CIAT - Centro Interamericano de Administrações Tributárias.
233, de 25-1-00, ao Ministério da Previdência e
Assistência Social, encaminhando cópia do RI nº
1.614, de 2000, de autoria do Deputado Dr. Rosinha,
sobre as dívidas dos Clubes de Futebol, das Federações e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
234, de 25-1-00, ao Ministério da Previdência e
Assistência Social, encaminhando cópia do RI nº
1.615, de 2000, de autoria do Deputado Dr. Rosinha,
sobre o CIAT - Centro Interamericano de Administrações Tributárias.
235, de 25-1-00, ao Ministério da Educação, encaminhando cópia do RI n2 1.616, de 2000, de autoria
do Deputado Walter Pinheiro, sobre as informações
veiculadas pelo jornal O Globo referentes aos dados
obtidos no Censo Escolar/99.
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236, de 25-1-00, à Presidência da Câmara dos
Deputados, encaminhando cópia do Aviso nº
14/GM/MTE, de 19-1-00, do Ministério do Trabalho e
Emprego, tendo em anexo pacote lacrado com carimbo de Confidencial, que responde aos quesitos constantes do RI nº ~ .329, de 1999, de autoria do Deputado Medeiros.
237, de 25-1-00, ao Deputado Medeiros, informando sobre o encaminhamento da resposta do RI nº
1.329, de 1999, que tem em anexo pacote la~rado
com carimbo de Confidencial, conforme determina o
art. 98 do Regimento Interno.
238, de 25-1-00, à Presidência da Câmara dos
Deputados, encaminhando cópia do Aviso nº
13/GM/MTE, de 19-1-00, do Ministério do Trabalho e
Emprego, tendo em anexo pacote lacrado c~m carimbo de Confidencial, que responde aos q~esltos constantes do RI nº 1.442, de 1999, de autorra do Deputado Pedro Celso.
,
239, de 25-1-00, ao Deputado Pedro Celso, Informando sobre o encaminhamento da resposta do RI
nº 1.442, de 1999, que tem em anexo pacote lacrado
com carimbo de Confidencial, conforme determina o
•.
.
art. 98 do Regimento Interno.
240,.d~ 26-1-0~, aooDeputad~ ~r. Helio, encamlnhando copia do AVISO n-136-C.Clvll, de 24-1-00, da
Casa Civ~1 da ~residência da Repú~l~ca. que envia, cópia do AVISO n- 21 , de 7-1-00, do Mlmst~no ~a S:ude,
prestando esclarecimentos sobre a Indlcaçao n- 319,

das Comunicações, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 487, de 1999.
245, de 26-1-00, ao Deputado Fernando Coruja,
encaminhando cópia do Aviso nº 135-C.Civil, de
24-1-00, da Casa Civil da Presidência da República
que envia cópia do Aviso nº7, de 7-1-00, do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº491,
de 1999.
246, de 26-1-00, ao Deputado Freire Junior, eill~
caminhando cópia do Aviso nº 137-C.Civil, de
24-1-00, da Casa Civil da Presidência da República
que envia cópia do Aviso nº 22, de 6-1-00, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação nº 547, de 1999.
247, de 26-1-00, ao Deputado Hermes Parcianello, encaminhando cópia do Aviso nº 139-C.Civil, de
24-1-00, da Casa Civil da Presidência da República
que envia cópia do Aviso nº 833, de 28-12-99, do Ministério da Educação, prestando esclarecimentos sobre as Indicações nºs 567,568,570 a 577,579,583 a
589, 591, 592, 594 a 600, 605 a 610, 613 a 615, 621 a
629, 631, 633 a 635, 637, 638 a 640 de 1999.
248, de 26-1-00, ao Deputado Luiz Bittencourt,
encaminhando cópia do Aviso nº 137-C.Civil, de
24-1-00 da Casa Civil da Presidência da República
que envia cópia do Aviso nº 21, de 6-1-00, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação nº 662, de 1999.

de 1999.

249, de 26-1-00, ao Deputado Milton Temer, encaminhando cópia do Aviso nº 582, de 29-12-99, do
Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nº 126 de 1999.
250, d~ 26-1-00, a.o Deputado Dr. Rosinha, encaminhando cópia do Aviso nº 42/MF, de 25-1-00, do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nº 1.454, de 1999.
_
. 251, de 2~-,1-00, ao. Dep~tado Joao Caldas, encaminhando copia do AVISO n-41/MF, de 25-~-00, do
Ministério da Fazenda, prestando esclareCImentos
' d RI o 1 491 d 1999
sobre os quesitos constantes o n-."
e
.
2~2, de 26- ~ -~O, ao D~p,uta~o Salatlel Carvalho,
encaminhando c?pla do OfiCIO n- 41-CH/~S~/PR, de
21-1 ~O~, ~o Gablnet~ ~e Segurança InstltuclO~al da
Presldencla da R~pubhca, prestando es~areclmentos sobre os quesitos constantes do RI n- 1.503, de
1999.
,
253, de 26-1-00, ao Deputado Nelson Pellegnno, encaminhando cópia do Aviso nº 1 GM-MDlC, de
25-1-00, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria

,

,

2~1, de 26-1:~0, ao De~utad~ LUIZ Bltte,n~ourt,
encaminhando COpl~. do AVls~ ~- ,138-C.Clv~l, .de

24-1-00, da Casa CIVil da Presldencla da Repubhca
que envia cópia do Aviso nº 10, de 7-1-00, do Ministério das .Co.mun~caç~es, prestando esclarecimentos
sobre a Indlcaçao n- 335, de 1999. ,
. ,
2~2, de 26-1:~0, ao Dep~tadoo Ricardo ~e,rzolm,
encaminhando COpl~. do AVls?!"- ~ 38-C.Clvll: ,de
24-1-00 da Casa CIVil da PresldenCla da Repubhca
que envia cópia do Aviso nº 11 de 7-1-00, do Ministério das Comunicações prestando esclarecimento so· - º 348' de 1999
bre a IndIcaçao
n,
.
243, de 26-1-00, ao Deputado Celso Jacob, encaminhando cópia do Aviso nº 138-C.Civil, de
24-1-00, da Casa Civil da Presidência da República
que envia cópia do Aviso nº 9, de 7-1-00, do Ministério
das Comunicações, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 379, de 1999.
244, de 26-1-00, ao Deputado Francisco Garcia,
encaminhando cópia do Aviso nº 138-C.Civil, de
24-1-00 da Casa Civil da Presidência da República
que envia cópia do Aviso n9 8, de 7-1-00, do Ministério

°
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e Comércio Exterior, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n21.555, de 1999.
254, de 31-1-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº669,
de 1999, de autoria do Deputado Airton Dipp, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério
de Minas e Energia, a imediata regulamentação da
Lei nº 9.827, de 27 de agosto de 1999.
255, de 31-1-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n9 671,
de 1999, de autoria do Deputado Marcos Rolim, que
sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o pagamento dos atrasados relativos à vantagem de
28,86%, objeto de decisão do Supremo Tribunal Federal assentada no julgamento do Recurso Ordinário
no Mandado de Segurança n9 22.307-7 - Distrito Federal, em parcela única no caso de servidores públicos com mais de 70 anos de idade.
256, de 31-1-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nS!674,
de 1999, de autoria do Deputado Di~ceu Sp~ra!ico e
outr~s, que s.ugere ~o P~der Executl~o a cn~çao. d~
funçao de Adido Agncola Junto a embalxacl~,> '. '1sllel-

683, de 1999, de autoria do Deputado JOSé
PIMENTEL, que sugere ao Poder Executivo o envio
de projeto de lei que altere o § 22 do art. 52 da Lei nQ
8.112/90, que dispõe sobre o Regime Jurídico Unico
dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais.
0261, de 31-1-00, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação nQ
686, de 1999, de autoria do Deputado WELLlGTON
DIAS, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio
dos Ministérios da Agricultura e do Abastecimento e
do Meio Ambiente, a adoção de medidas para o encaminhamento prioritário de projetos de financiamento
rural que se encontram na carteira da agência do
Banco do Nordeste de Ouricuri, Estado de Pemambuco, entre as quais, medidas que amenizem o impacto de exigências ambientais condicionantes da
aprovação de créditos por bancos (Portaria n2
113/95).
0262 de 31-1-00 à Casa Civil da Presidência
da República, encami~hando cópia da Indicação nS!
687, de 1999, de autoria do Deputado JOÃO
CALDAS, que sugere ao, Poder Executivo a criação
da Agência Nacional do Alcool.

raso

0263, de 31-1-00, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n2
696, de 1999, de autoria do Deputado DEUSDETH
PANTOJA, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Previdência e Assistência Social, a inclusão dos municípios de Igarapé-Miri e Muaná, no Estado do Pará, nas ações do Programa de
Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil.

257, de 31-1-00, à Casa Civil da Presidbllcia da
9
República, encaminhando cópia da Indicação n 678,
de 1999, de autoria do Deputado Rubens Bueno, que
sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a adoção de provi2
dências para alteração da Medida Provisória n
1.910-11, de 22 de outubro de 1999, de forma que sejam ratificados, de ofício, os títulos de alienação ou de
concessão de terra feitos pelos Estados da Região
Sul na faixa de fronteira, referentes às médias propriedades rurais.
258, de 31-1-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n2 681 ,
de 1999, de autoria do Deputado Lincoln Porteia, que
sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a criação da disciplina escolar
"Ciências Políticas".
0259, de 31-1-00, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação nº
682, de 1999, de autoria do Deputado WELlNTON
FAGUNDES, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério de Minas e Energia, o envio de
técnicos da ANEEL ao Estado do Mato Grosso para
averiguarem denúncias de aumentos indevidos de tarifas por parte da Rede CEMAT.
0260, de 31-1-00, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação nS!

0264, de 31-1-00, ao Ministério das Comunica2
ções, encaminhando cópia do Ofício Preso n 01 O, de
26-01-2000, de autoria da Comissão de Economia,
9
Indústria e Comércio, em que reitera o RI n 1.463, de
1999.
0265, de 31-1-00, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI n9 1.576, de 1999, de autoria
do Deputado CUNHA BUENO, sobre a aquisição do
Banco Nordeste S/A pelo Banco Santander Brasil
S/A.
0266, de 31-01-00, ao Ministério da Agricultura
e do Abastecimento, encaminhando cópia do RI nll
1.617, de 2000, de autoria do Deputado EULER
MORAIS, solicitando informações, no âmbito da Presidência da Companhia Nacional de Abastecimento CONAB, sobre a aquisição de cestas básicas de alimentos pelo Governo do Estado de Goiás junto à
CONAB, que teriam como objetivo a distribuição às
famílias carentes do Estado.
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0267, de 31-1-00, ao Ministério da Previdência e
Assistência Social, encaminhando cópia do RI n2
1.618, de 2000. de autoria do Deputado PAULO PAIM,
sobre o convênio firmado entre a Volkswagen e o Ministério relativo à concessão de aposentadoria especial para os trabp.lhadores daquela empresa.
0268, de 31-1-00, ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia do RI nº 1.619, de 1999,
de autoria do Deputado FERNANDO FERRO, a respeito das publicações no O.O.U. dos dias de 12 e 17
de janeiro de 2000 sobre a exclusão de entidades interessadas em prestar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
0269, de 31-1-00, ao Ministério da Previdência e
Assistência Sodal, encaminhando cópia do RI nº
1.620, de 2000, de autoria do Deputado MEDEIROS,
sobre dados existentes no INSS sobre pendências judiciais.
0270, de 31-1-00, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nº 1.621, de 2000, de autoria
dos Deputados WALTER PINHEIRO e DA.
ROSINHA, sobre o número de casos notificados e
confirmados de febre amarela urbana e dengue, por
local (Estado e Municípios) entre outubro de 1999 a
janeiro de 2000, em todo território nacional e, em especial, no Estado da Bahia, assim como as medidas
que vêm sendo tomadas para o controle dessas doenças, esclarecimentos à população e a destinação
de recursos específicos para o combate a essas doenças.
0271, de 31-1-00, ao Ministério da Integração
Nacional, encaminhando cópia do RI nº 1.622, de
1999, de autoria do Deputado JOÃO CALDAS, sobre
previsões e as medidas de combate aos efeitos da
seca no Nordeste.
0272, de 31-1-00, ao Ministério do Trabalho e
Emprego, encaminhando cópia do RI nº 1.623, de
2000, de autoria do Deputado JOÃO CALDAS, a respeitos de recursos do FAT destinados à Fundação Teotônio Vilela.
0273, de 31-1-00, ao Ministério da Educação,
encaminhando cópia do RI nº 1.624, de 2000, de autoria do Deputado JOÃO CALDAS, a respeito de recursos do FNDE destinados à Fundação Teotônio vilela.
0274, de 31-1-00, ao Ministério de Minas e
Energia, encaminhando cópia do RI nº 1.625, de
2000, de autoria do Deputado JOÃO CALDAS, sobre
o programa Luz no Campo.
0275, de 31-1-00, ao Ministério da Educação,
encaminhando cópia do RI nº 1.626, de 2000, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, sobre o
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Programa de Modernização e Consolidação da
Infra-Estrutura Acadêmica das Instituições Federais
de Ensino Superior e Hospitais Universitários.
0276, de 31-1-00, à Advocacia-Geral da União,
encaminhando cópia do RI nll 1.627, de 2000, de autoria do Deputado AGNELO QUEIROZ, sobre a Correição Extraordinária realizada na Procuradoria-Geral
do Departamento Nacio'1al de Estradas de Rodagem
- DNEA.
0277, de 31-1-00, ao Ministério da Integração
Nacional, encaminhando cópia do RI nº 1.628, de
2000, de autoria do Deputado WELUNGTON DIAS,
sobre convênio firmado com a Prefeitura Municipal de
José de Freitas, Estado do Piauí.
0278, de 31-1-00, ao Ministério da Previdência e
Assistência Social, encaminhando cópia do RI nQ
1.629, de 2000, de autoria do Deputado PAULO
PAIM, sobre contribuições, contribuintes e segurados
da Previdência Social.
0279, de 31-1-00, ao Ministério de Minas e
Energia, encaminhando cópia do RI nº 1.630, de
2000, de autoria da Deputada TELMA DE SOUZA,
sobre medidas relativas à distribuição de combustíveis.
0280, de 31-1-00, ao Ministério da Agricultura e
do Abastecimento, encaminhando cópia do RI nº
1.631, de 2000, de autoria do Deputado JOÃO
GRANDÃO, sobre locação de imóveis no Estado do
Mato Grosso do Sul.
RESENHA DA CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA
RELATIVA
A REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO E
INDICACÃO
FEVEREIRO/2000
Ofício PS/RI nº 281, de 1º-2-00, ao Ministério do
Esporte e Turismo, encaminhando cópia do RI nº
1.563, de 1999, de autoria do Deputado EDISON
ANDRINO, solicitando informações, no âmbito da
Presidência da EMBRATUR, sobre os investimento
nos municípios do Estado de Santa Catarina nos
anos de 1997, 1998 e 1999.
282, de 1º-2-00, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, encaminhando
cópia do RI nº 1.594, de 2000, de autoria do Deputado
EDUARDO JORGE, sobre registro de patentes.
283, de 1º-2-00, ao Deputado CUNHA BUENO,
encaminhando cópia do Aviso nº 095/GM/MT, de
27-1-00, do Ministério dos Transportes, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº
1.242, de 1999.
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284, de 1º-2-00, ao Deputado ADÃO PRETTO,
encaminhando cópia do Ofício MEDA/N!2 7, de
27-1-00, do Ministério do Desenvolvimento Agrário,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n!21.313 de 1999.
285, de 1º-2-00, ao Deputado PEDRO
EUGÊNIO, encaminhando cópia do Aviso n!2 059/MJ,
de 24-1-00, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº
1.477, de 1999.
286, de 112-2-00, ao Deputado CLEMENTINO
COELHO, encaminhando cópia do Aviso nQ
094/GM/MT, de 27-1-00, do Ministério dos Transportos prestando esclarecimentos sobre os quesitos
co~stantes do RI nº 1.506, de 1999.
287, de 112-2-00, ao Deputado JAIR
BOLSONARO, encaminhando cópia do Aviso nº
169-C.Civil, de 31-1-00, da Casa Civil da Presidência
da República que envia cópia do Ofício n!2 214, de
28-12-99, do Comando da Aeronáutica, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n!2 270 de 1999
o

, .

288, de 1--2-0,0, ao ~~putado, LUI~
BITTEN??URT, encaminhando c?~la do A~I~o ~170-C.CIVII, de 31-1-00, da Casa CIVil da Presldencla
" . dA'
o 9 d
da Repu' bl'Ica que envia
copia o VISO n- , e
t"
d
M
.
A
b'
t
"
12-1-00 '. do MInJS eno o ?IO _m ~en e, prestan do
esclarecimentos sobre a Indlcaçao n 327,, de 1999.,
289, de 1º-2-00, ao Deputado BABA, encamlnhando, c.ópia do ~vi~o ~º 171-C.~ivi.l, de 31-1-~0, da
~asa Clv~1 da ~resldencla da Repu?l~ca, ~ue envia,cópladoAvlson 20,de 7-1-00, do Mlmsteno daSaude,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n!2 330,
de 1999.
290, de 112-2-00, ao Deputado LUIZ
BITTENCOURT, encaminhando cópia do Aviso n!2
172-C.Civil, de 31-1-00, da Casa Civil da Presidência
da República que envia cópia do Aviso nº 19, de
7-1-99, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 342, de 1999.
291, de 1º-2-00, ao Deputado EUNíCIO
OLIVEIRA, encaminhando cópia do Aviso nº
173-C.Civil, de 31-1-00, da Casa Civil da Presidência
da República que envia cópia do Aviso nº 18, de
7-1-00, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre a Indicação n!2 421, de 1999.
292, de 112-2-00, ao Deputado DA. HELIO, encaminhando cópia do Aviso nº 174-C.Civil, de 31-1-00,
da Casa Civil da Presidência da República que envia
cópia do Aviso nº 17, de 7-1-00, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº
422, de 1999.

112-2-00,
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293, de
ao Deputado JOSÉ CARLOS
VIEIRA, encaminhando cópia do Aviso n!2175-C.Civil,
de 31-1-00, da Casa Civil da Presidência da República que envia cópia do Aviso n2 16, de 7-1-00, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação n2 437, de 1999.
294, de 1º-2-00, ao Deputado FRANCISCO
GARCIA, encaminhando cópia do Aviso nº 176-C.Civil, de 31-1-00, da Casa Civil da Presidência da República que envia cópia do Aviso nº 23, de 13-1-00, do
Ministério ~a ~aze~da, prestando esclarecimentos
sobre a Indlcaçao n 449, de 1999.
•
295, de 1:-2-00, ao p~putado. FR,:NCISTO~I~
PINTO, encaminhando copia do AVIso n-177-C.CIVII,
de 31-1-00, da Casa Civil da Presidência da RepúbJic~ qu~ envia cópia do Avi~o nº 1, de 12-1-00, do M~msténo do Esporte, e T...uns~o, prestando esclareclmentos sobre a Indlcaçao n- 480, de 1999.. , ,
2~6, de 1-2:0?, ao De~utad~ Valdecl ~1I~elra,
encaminhando COPI~, do AVISO, ~- ~78-C. Clv!l, ,de
31-1-00, da Casa CIVil da Presldencla da Republlca
que envia cópia do Aviso nº 22, de 13-1-99, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação n!2506, de 1999.
297 d 1 2 00
D
t d G t- V' .
' e - - ,ao epu a o as ao lelra, en'h d
"
dA'
o 179 C C' 'I d
camln an o copia o VISO n-. IVI, e
31-1-00, da Casa Civil da Presidência da República
. copia
" dA'
d 191
,
que envia
o VISO n-032 ,e
- -99 , do M'Imstério da Fazenda prestando esclarecimentos sobre a
Indicação n!2 543: de 1999.
298, de 1-2-00, ao Deputado Hermes Parcianello encaminhando cópia do Aviso nº 182-C. Civil de
31-1-00, da Casa Civil da Presidência da República
que envia cópia dos Ofícios nºs 815 a 823 e 825 a
832, de 27-12-99, do Ministério da Educação, prestando esclarecimentos sobre as Indicações nºs 580 a
582, 601 a 604, 611, 612, 616 a 620, 632 e 636, de
1999.
299, de 1-2-00, ao Deputado Fernando Coruja,
encaminhando cópia do Aviso nº 180-C. Civil, de
31-1-00, da Casa Civil da Presidência da República
que envia cópia do Aviso nº 48, de 19-1-00, do Ministério dos Transportes, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 649, de 1999.
300, de 1-2-00, ao Deputado BABÁ, encaminhando cópia do Aviso nº 181-C. Civil, de 31-1-00, da
Casa Civil da Presidência da República, que envia cópia do Aviso nº60, de 24-1-00, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº
676, de 1999.
0301, de 1-2-00, à Deputada Luiza Erundina,
encaminhando cópia do Ofício nº 13/GM/MEC, de
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31-1-00, do Ministério da Educação, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n2
1.473, de 1999.1
302, de 3-2-00, ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia do RI nº 1.633, de 2000, de autoria do
Deputado Marcos Rolim, sobre as atividades dos'
controladores de vôo, em todo o País.
303, de 3-2-00, ao Ministério da Integração Nacional, encaminhando cópia do RI nº 1.634, de 2000,
de autoria do Deputado Clementino Coelho, sobre
atos e negócios administrativos da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco CODEVASF.
304, de 3-2-00, ao Ministério da Integração Nacional, encaminhando cópia do RI nº 1.635, de 2000,
de autoria do Deputado Clementino Coelho, sobre
atos e negócios administrativos da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco CODEVASF, celebrados com a Prefeitura Municipal
de Petrolina, Estado do Pernambuco.
305, de 3-2-00, ao Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, encaminhando cópia do RI nº
1.636, de 2000, de autoria do Deputado Fernando
Coruja, sobre dotações orçamentárias constantes da
Proposta Orçamentária para o ano 2000.
306, de 3-2-00, ao Ministério da Previdência e
Assistência Social, encaminhando cópia do RI nº
1.637, de 2000, de autoria do Deputado Fernando
Coruja, sobre o art. 10 do Decreto nº2.971/99 e dotações orçamentárias constantes da Proposta Orçamentária para o ano 2000.
307, de 03.02.00, ao Ministério da Educação,
encaminhando cópia do RI nº 1.638, de 2000, de autoria do Deputado Avenzoar Arruda, sobre a natureza
do vínculo entre a Universidade Federal da Paraíba e
a Academia de Comércio Epitácio Pessoa.
308, de 3-2-00, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nº 1.639, de 2000, de autoria
do Deputado Avenzoar Arruda, sobre despesas com
diárias pessoais no Ministério.
309, de 3-2-00, ao Ministério dos Transportes,
encaminhando cópia do RI nº 1.640, de 2000, de autoria do Deputado Luiz Sérgio, sobre a identificação e
recuperação de trechos críticos/emergenciais na rodovia BR-1 01, trecho Rio-Santos, após as últimas
chuvas ocorridas na região Sul-Fluminense.
310, de 3-2-00, ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia do RI nº 1.641, de 2000, de autoria da
Deputada Ângela Guadagnin, sobre o controle acionário da Empresa Brasileira de Aeronáutica EMBRAER.
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311, de 3-2-00, ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia do RI nº 1.642, de 2000,
de autoria do Deputado Milton Temer, sobre os percentuais de aumento de tarifas de telefonia fixa e celular a partir da implementação do Plano Real.
312, de 3-2-00, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia do RI nº 1.643, de 2000, de
autoria do Deputado Rubens Bueno, sobre a autorização de postos revendedores pelas empresas distribuidoras de combustíveis.
313, de 3-2-00, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nº 1.644, de 2000, de autoria do
Deputado Valdeci Oliveira, sobre a apresentação de
declaração de imposto de renda por parte das Organização não Governamentais.
314, de 3-2-00, ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia do RI nº 1.645, de 2000,
de autoria do Deputado Luiz Bittencourt, sobre penas
ocorridas no serviço telefônico fixo Interurbano no Rio
de Janeiro.
315, de 3-2-00, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia do RI nº 1.646, de 2000, de
autoria da Deputada Vanessa Grazziotin, sobre pedido de licença de ingressos no PID - Plano de Incentivo ao Desligamento aprovado pela Diretoria Executiva das Centrais Elétricas do Norte Brasil S/A ELETRONORTE.
316, de 3-2-00, ao Ministério da Integração Nacional, encaminhando cópia do RI nº 1.647, de 2000,
de autoria do Deputado Clementino Coelho, sobre
atos e negócios administrativos da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco CODEVASF, relativos à Barragem de Três Maria.
317, de 3-2-00, ao Ministério da Integração Nacional, encaminhando cópia do RI nº 1.648, de 2000,
de autoria do Deputado Clementino Coelho, sobre
atos e negócios administrativos da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco CODEVASF. relativos aos projetos de irrigação Bebedouro, Senador Nilo Coelho e Tourão.
318, de 3-2-00, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia do RI nº 1.649, de 2000, de
autoria do Deputa~o Neuton Lima, sobre a autorização para a operação de postos revendedores pelas
empresas distribuidoras de combustíveis.
319, de 3-2-00, ao Deputado Luiz Bittencourt,
encaminhando cópia do Ofício nº 91/00-GM/MET, de
2-2-00, do Ministério do Esporte e Turismo, prestando
escla.recimentos sobre a Indicação nº 553, de 1999.
320, de 3-2-00, à Deputada Luiza Erundina, encaminhando cópia do Aviso n2 66/GM, de 3-2-00, do
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Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n!l1.046 de 1999.
0321, de 3-2-00, ao Deputado Dr. Rosinha, encaminhando cópia do Aviso nQ 67/GM, de 3-2-00, do
Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nQ 1.370, de 1999.
322, de 3-2-00, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, encaminhando cópia do Aviso nQ
68/GM, de 3-2-00 do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
Q
n 1.480, de 1999.
323, de 3-2-00, ao Deputado Walter Pinheiro,
encaminhando cópia do Aviso nº 19/MME, de 3-2-00,
do Ministério de Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.509,
de 1999.
324, de 3-2-00, ao Deputado Edinho Araújo, encaminhando cópia do Aviso nº 221MC, de 4-2-00, do
Ministério das Comunicações, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n2 1.510,
de 1999.
325, de 4-2-00, à Deputada Vanessa Grazziotin,
encaminhando cópia do Aviso nº 321MCT, de 3-2-00,
do Ministério da Ciência e Tecnologia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº
1.512, de 1999.
326, de 4-2-00, ao Deputado Valdemar Costa
Neto, encaminhando cópia do Aviso nQ 17/MME, de
3-2-00, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nº 1.519, de 1999.
327, de 4-2-00, ao Deputado Waldir Pires, encaminhando cópia do Aviso nQ 101MME, de 3-2-00, do
Ministério de Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nQ 1.527,
de 1999.
328, de 4-2-00, à Deputada Vanessa Grazziotin,
encaminhando cópia do Aviso nQ 11/MME, de 3-2-00,
do Ministério de Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nQ 1.544,
de 1999.
329, de 4-2-00, ao Deputado Eduardo Campos,
encaminhando cópia do Aviso nQ 14/MME, de 3-2-00,
do Ministério de Minas e Energia prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nQ 1.558,
de 1999.
330, de 4-2-00, ao Deputado Eduardo Campos,
encaminhando cópia do Aviso nQ 121MME, de 3-2-00,
do Ministério de Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº
1.559, de 1999.
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331, de 4-2-00, ao Deputado Paes Landim, encaminhando cópia do Aviso nº 14/GM-MDIC, de
3-2-00, do Ministério do Desenvolvimento, IndtlstFia-eComércio Exterior, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI nQ 1.560, de 1999.
332, de 4-2-00, ao Deputado Valdemar Costa
Neto, encaminhando cópia do Aviso nQ 161M ME, de
3-2-00, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nQ 1.570, de 1999.
333, de 4-2-00, ao Deputado Valdemar Costa
Neto, encaminhando cópia do Aviso nº 151MME, de
3-2-00, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nº 1.571 , de 1999.
334, de 9-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nQ 527,
de autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que
sugere ao poder Executivo, por intermédio do Ministério do Meio Ambiente, a realização de campanha nos
meios de comunicação de massa sobre os perigos
das queimadas.
335, de 9-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n!l690,
de autoria do Deputado BABÁ, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio da Diretoria-Geral da Agência Nacional de Petróleo (ANP), a implementação do
gás metano veicular e sua tecnologia na cidade de
Belém do Pará, por solicitação dos profissionais de
transportes autônomos daquela cidade.
336, de 9-2-00, ao Tribunal de Contas da União,
encaminhando cópia da Indicação n2 694, de autoria
do Deputado Walter Pinheiro, que sugere a adoção
de medidas relativas à acessibilidade dos autos e informações processuais no âmbito do Tribunal de Contas da União.
337, de 9-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n!l695,
de autoria do Deputado LUIZ BITIENCOURT, que
sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério dos Transportes, a adoção de providências no
sentido de proceder o urgente recapeamento da rodovia BR-452, no trecho entre Itumbiara e Rio Verde,
no Estado de Goiás.
338, de 9-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n2 697,
de autoria do Deputado FERNANDO CORUJA, que
sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a retomada do Programa de AIimentação Escolar no município de Lages, no Estado
de Santa Catarina.
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339, de 9-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nQ 698,
-de autoria do Deputado FERNANDO CORUJA, que
sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério dos Transportes, a liberação de recursos para a
construção de uma passarela na BR-116, no trecho
do Município de Correia Pinto, no Estado de Santa
Catarina, e para melhorias no trevo principal.
340, de 9-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 699,
de autoria do Deputado BABÁ, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério dos Transportes, a adoção de providências para a imediata liberação da verba destinada a recuperar a Rodovia Transamazônica.
341, de 9-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº700,
de autoria do Deputado IÉDlO ROSA, que sugere ao
Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, alterações na forma
de pagamento da diferença relativa à vantagem de
28,86% devida aos servidores públicos federais.
342, de 9-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 701,
de autoria do Deputado IÉDlO ROSA, que sugere ao
Poder Executivo, por intermédio do Ministério das Comunicações, a adoção de providências com o objetivo
de estender os benefícic..: 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 de Correios e Telégrafos DCT.
343, de 9-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 702,
de autoria do Deputado IÉDIO ROSA, que sugere ao
Poder Executivo, por intermédio da Agência Nacional
de Telecomunicações, a adoção de providências no
sentido de tornar obrigatória a emissão de conta telefônica pelas empresas que adotam o sistema
pré-pago na telefonia celular.
344, de 9-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 703,
de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério dos Transportes, a alocação de recursos orçamentários para construção de uma rodovia ligando
os municípios de Apuí/AM a Aripuanã/MT.
345, de 9-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 704,
de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio Ministério da Fazenda, a manutenção do Banco do Brasil,
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BASA, BNB e CEF com suas respectivas estruturas
atuais de bancos comerciais e de agências de desenvolvimento.
346, de 9-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nQ 705,
de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, providências no sentido de agilizar
o processo de implantação do Programa de Combate
às Carências Nutricionais no Município de Carauari/AMo
347, de 9-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 706,
de autoria do Deputado ALDO REBELO, que sugere
ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Cultura, o tombamento dos campos de futebol de várzea localizados em terrenos da União.
348, de 9-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nQ 707,
de autoria do Deputado MARCUS VICENTE, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério
da Fazenda, alterações na Medida Provisória nQ
1898-16, que dispõe sobre o Programa de Revitalização de Cooperativas de Produção Agropecuária RECOOP e no Decreto nº 2.936, de 11 de janeiro de
1999, que regulamenta as operações de crédito ao
amparo de RECOOP.
0349, de 9-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 711,
de autoria do Deputado RUBENS BUENO, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do
Meio Ambiente, providências relativas à denúncia de
degradação ambiental no Parque Nacional de Ilha
Grande.
350, de 9-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº715,
de autoria do Deputado FERNANDO CORUJA, que
sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Meio Ambiente, a manutenção do Posto de
Atendimento do IBAMA no Município de Rio do
Sul/SC.
351, de 9-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nQ 716,
de autoria do Deputado FERNANDO CORUJA, que
sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Agricultura e de Abastecimento, a adoção de
medidas no sentido de facilitar a adesão e o funciona~
mento do Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar- PRONAF.
352, de 9-2-00, ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, encaminhando
cópia do RI nº 1.632, de 2000, de autoria do Deputado

44860 Quarta-feira 23

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Agosto de 2000

BISPO WANDERVAL, sobre as atividades da Secretaria de Combate ao Narcotráfico.
353, de 9-2-00, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia do RI 1.650, de 2000, de autoria do Deputado LUIZ SÉRGIO, sobre a operação
do sistema de prevenção de acidentes instalado pela
Petrobrás no Terminal Petrolífero da Baía da Ilha
Grande - TEBIG, após o vazamento de óleo ocorrido
na década de 90.

363, de 9-2-00, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI nº 1.661, de 2000, de autoria do
Deputado FERNANDO FERRO, solicitando informações, no âmbito do Departamento de Polícia Federal,
a respeito do acesso de estrangeiros ao Brasil.
364, de 9-2-00, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia do RI nll 1.662, de 2000, de
autoria do Deputado JOÃO CALDAS, sobre o pagamenta de royalties aos municípios do Estado de Ala-

354, de 9-2-00, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI nº1.651 de 2000 de autoria do
Deputado AVENZOAR ARRUDA, sobr~ o uso de armas e os homicídios no Brasil.
d
" té' d F
355 , de 9-2-00 , ao MInIS no a azen a, encaminhando cópia do RI nº 1.652, de 2000, de autoria
do Depu~ado AVENZOAR ARR~D:, sobre o pessoal
da ReceIta Federal do PCC (LeI n 5.645170).
356, de 9-2-00, ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia do RI nº 1.653, de 2000,
de autoria dos Deputados WALTER PINHEIRO e
VALDECI OLIVEIRA, sobre as empresas que recebem concessão de rádio e televisão.
357, de 9-2-00, ao Ministério da Educação, encaminhando cópia do RI nº 1.654, de 2000, de autoria
do Deputado AVENZOAR ARRUDA, acerca de concursos públicos no âmbito do Ministério.
358, de 9-2-00, ao Ministério dos Transportes,
encaminhando cópia do RI nº 1.655, de 2000, de autoria da Deputada TELMA DE SOUZA, acerca do reajuste das tarifas de pedágio.
359, de 9-2-00. ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia do RI nº 1.657, de 2000,
de autoria do Deputado ANTONIO CARLOS
BISCAIA sobre a Rede Manchete de Televisão.
,
,. ,.
, 360, d? ~-2-00, a~ Mlnlsteno da Defesa, ~ncamlnhando copia do RI n-1.658, de 2000, de autona do
Deputado AGNELO QUEIROZ, sobre compra realizada pela Comissão do Exército Brasileiro em Washing-

goas.
.. ,.
_
365, de 9-2-00, ao Mlnlsteno da Integraçao Nacional, e.ncaminhando cópia do RI nº 1.664, de 2000,
de autona do Deputado CLEMENTINO COELHO, sobre debêntures emitidas pelo fundo de Investimento
do Nordeste _ FINaR
366, de 9-2-00, ~o Ministério da Integração Nacional, encaminhando cópia do RI nll 1.666, de 2000,
de autoria do Deputado CLEMENTINO COELHO, sobre atos e negócios administrativos da Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco CODEVASF, relativos a convênios celebrados com a
Prefeitura Municipal de Petrolina, Estado de Pernambuco.
367, de 9-2-00, ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia do RI nº 1.667, de 2000, de autoria
do Deputado VALDEMAR COSTA NETO, sobre as viagens em aviões e jatos da Força Aérea nos anos de
1993 e 1994.
368, de 9-2-00, ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia do RI nº 1.668, de 2000, de autoria do
Deputado VALDEMAR COSTA NETO, sobre as viage~s em jatos da, Força Aérea no período de 1Q de janelro de 1995 ate a presente data.
369, de 9-~-00, ao ~e'putado, CLEllMENTIN?
COELHO, encaminhando copia do AVISO n 235-C.CIvil, de 8-2-00, da Casa Civil da Presidência da República que envia cópia do Aviso nº 15, de 3-2-00, do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio
Exterior prestando esclareci~entos sobre a Indicação nll 373, de 1999.

tono

370, de 9-2-00, ao Deputado LUIZ
BITTENCOURT, encaminhando cópia do Aviso nll
233-C.Civil, de 8-2-00, da Casa Civil da Presidência
da República que envia cópia do' Aviso nº 75, de
31-1-00, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 672, de 1999.
371, de 9-2-00, ao Deputado ALCEU
COLLARES, encaminhando cópia do Aviso nll
234-C.Civil, de 8-2-00, da Casa Civil da Presidência
da República que envia cópia do Aviso nll 74, de
31-1-00, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 673, de 1999.

361, de 9-2-00, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia do RI nº 1.659, de 2000, de
autoria do Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA
sobre contrato firmado pela Companhia de Pesquisas
de Recursos Minerais - CPRM.
362, de 9-2-00, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nº 1.660, de 2000, de autoria do
Deputado DA. HÉLIO, sobre a relação de hospitais
públicos e filantrópicos, por Estado e Região, que
apresentaram projetos ou foram contemplados com
os recursos de REFORSUS, de 1996 a 1999.
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372, de 9-2-00, ao Deputado AGNELO
QUEIROZ, encaminhando cópia do Ofício nº
138/GM/MMA, de 9-2-00, ?O Ministério do Meio A~biente, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1:288, de 1999.
373, de 9-2-00, a Deputada LUCI CHOINACKI,
encaminhando
cópia
do
Ofício
nº
31/GAB/SENAD/GSIPR, de 11-1-00, do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.457, de 1999.
374, de 9-2-00, ao Deputado VALDEMAR
TA NETO
'h d "
dA'
0022
COS 11"\
,encamln an o copia o VISO n,
d 9 2 00 d M' , t" d A ' It
d Ab t '
e - - , o Ims eno a, gncu ura e o as ~CImento, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.534, de 1999.
375, dá 9-2-00, à Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Aviso nº
19/GM-MDIC de 9-2-00 do Ministério do Desenvolvimenta, Indústria e Comércio Exterior, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº
1.545, de 1999.
376, de 9-2-00, à Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Aviso nº
20/GM-MDIC, de 9-2-00, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, prestando esclarecimento sobre os quesitos do RI nº 1.546, de
1999.
377, de 9-2-00, ao Deputado Dr. ROSINHA, encaminhando cópia do Ofício nº 140/GM/MMA, de
9-2-00, do Ministério do Meio Ambiente, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos do RI nº 1.600, de
1999.
378, de 9-2-00, ao Deputado EULER MORAIS,
encaminhando cópia do Aviso nº 021, de 9-2-00, do
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os quesitos do RI nº
1.617, de 2000.
379, de 9-2-00, ao Deputado CUNHA BUENO,
encaminhando cópia do Ofício nº 137/GM/MMA, de
9-2-00, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
nº 3.401 ,de 199B.
380, de 9-2-00, ao Deputado CUNHA BUENO,
encaminhando cópia do Ofício nº 139/GM/MMA, de
9-2-00, do Ministério do Meio Ambiente prestando esclarecimentos sobre os quesitos do RI nº 3.408, de
1998.
381, de 11-2-00, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, encaminhando
cópia do Ofício nº 002 de 10-2-2000, de autoria do
Deputado Dr. ROSINHA, em solicita a complementa-
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ção de resposta do RI nº 1.455, de 1999, encaminhado através de Ofício nº3.631 , de 6-12-99.
382, de 14-2-00, ao Deputado CUNHA BUENO,
encaminhando cópia do Ofício nº 144/GM/MMA de
10-2-00, do Ministério do Meio Ambiente, prest~ndo
esclarecimentos sobre os quesitos do RI nº 3.811 de
1998.
'
A
383 d 14-2-00 • P 'dA . d C
d
O
t d' e
" a resl, ~ncla a, am~ra os
epu a os, e~~a~l~hando CO~I~ d~ AVIso n,- ~3 ~e
9-2-~O, do Mlmsteno da Prevldencla e Asslst~ncla
Social, tendo em anexo, pacote lacrado com can~bo
de CONFIDENCIAL, que responde aos quesitos
d O '
constantes o RI n- 4.034, de 1998, de autona do Deutado ANTÔNIO JORGE.
p
384, de 14-2-00, ao Deputado ANTONIO
JORGE~ inform~ndo q~e a r~s~os~a do R! 4.034, de
1998, fOI enc~mlnhada a Pres~denCla d,a Camara conforme determina o art. 98, § 5- do Regimento Interno,
q.ue regulamenta as informações de caráter confidencla!.
385, de 14-2-00, ao Deputado VALDEMAF.
COSTA NETO, encaminhando cópia do Aviso nº 40,
de 9-2-00, do Ministério da Previdência e Assistência
Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 37, de 1999.
386, de 14-2-00, ao Deputado VALOECI
OLIVEIRA, encaminhando cópia do Ofício
MDA-GM/Nº 037, de 9-2-00, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI nº 69, de 1999.
387, de 14-2-00, ao Deputado PAULO PAIM, encaminhando cópia do Aviso n' 41, de 9-2-00, do Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nº 339, de 1999.
- 388, de 14-2-00, ao Deputado Dr. ROSINHA,
encaminhando cópia do Ofício nº 143/GM/MMA, de
10-2-00, do Ministério do Meio Ambiente, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nº 446, de 1999.
389, de 14-2-00, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, encaminh,ando cópia do Aviso nº
37, de 9-2-00, do Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 604, de 1999.
390, de 14-2-00, ao Deputado JAQUES WAGNER, encaminhando cópia do Aviso nº 36, de-9-2-00,
do Ministério da Previdência e Assistência Social,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 764, de 1999.
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391, de 14-2-00, ao Deputado VALDIR
GANZER,
encaminhando
cópia
do
Ofí·
cio/MDA-GM/Nº 036, de 9-2-00, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n'1.295, de 1999.
392, de 14-2-00, à Presidência da Câmara dos
Deputados, encaminhando cópia do Aviso nº 34, de
9-2-00, do Ministério da Previdência e Assistência
Social, tendo em anexo pacote lacrado com carimbo
CONFIDENCIAL, que responde aos quesitos constantes do RI n2 1.377, de 1999, de autoria do Deputado JAIR BOLSONARO.
393,de 14-2-00, ao Deputado Jair Bolsonaro, informando que a resposta do RI nº 1.377, de 1999, foi
encaminhada à Presidência da Câmara, conforme
determina o art. 98 § 5º do Regimento Interno que regulamenta as informações de caráter confidencial.
394, de 14-2-00, ao Deputado RICARDO
BERZOINI, encaminhando cópia do Aviso nº
23/GM-MDIC, de 10-2-00, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº
1.399, de 1999.
395, de 14-2-00, ao Deputado Cunha Bueno,
encaminhando cópia do Aviso n2 42, de 9-2-00, do Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nº 1.425, de 1999.
396, de 14-2-00, à Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, encaminhando cópia do Aviso
nº 27/MC, de 11-2-00, do Ministério das Comunicações, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n2 1.463, de 1999.
397, de 14-2-00, ao Deputado AVENZOAR
ARRUDA, encaminhando cópia do Aviso nº 38, de
9-2-00, do Ministério da Previdência e Assistência
Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n'1.469, de 1999.
398, de 14-2-00, ao Deputado CLEMENTINO
COELHO, encaminhando cópia do Aviso nl!
0221MME, de 11-2-00, do Ministério de Minas e Ener·
gia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.504, de 1999.
399, de 14-2-00, ao Deputado CAIO RIELA, encamint ando cópia do Aviso n'123, de 10-2-00, do Ministério dos Transportes, prestando esclarecimentos
sob"') os quesitos constantes do RI nº1.518, de 1999.
400, de 14-2-00, ao Deputado NELSON
PELLEGRINO, encaminhando cópia do Aviso nQ
144/1"3M/MT, de 11-2-00, do Ministério dos Transportes, restando esclarecimentos sobre os quesitos
cons' ntes do RI nº 1.556, de 1999.
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401, de 14-2-00, ao Deputado NELSON
PELLEGRINO, encaminhando cópia do Ofício nº
06/DPC-MRE-KDAC, de 8-2-00, do Ministério das
Relações Exteriores, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.565, de 1999.
402, de 14-2-00, ao Deputado WALTER
PINHEIRO, encaminhando cópia do Aviso nº 25/MC,
de 10-2-00, do Ministério das Comunicações, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nº 1.567, de 1999.
403, de 14-2-00, ao Deputado EDUARDO
PAES, encaminhando cópia do Ofício nl!
040/GAB-MCT, de 10-2-00, do Ministério da Ciência e
Tecnologia, prestando esclarecimentos sobre os que·
sitos constantes do RI n2 1.591, de 1999.
404, de 14-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 718,
de 2000, autoria do Deputado SÉRGIO CARVALHO,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério de Minas e Energia, que determine à Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL a realização
de estudos visando à revogação da concessão para o
aproveitamento hidroelétrico do rio Melgaço, no Município de Pimenta Bueno, Estado de Rondônia.
405, de 14-2-2000, ao Ministério da Agricultura
e do Abastecimento, encaminhando cópia do RI nº
1.596, de 2000, de autoria do Deputado Dr.
ROSINHA, sobre leite adulterado.
406, de 14-2-00, ao Ministério da Agricultura e
do Abastecimento, encaminhando cópia do RI nº
1.597, de 2000, de autoria do Deputado Dr.
ROSINHA, sobre o Porto de Paranaguá.
407, de 14-2-00, ao Ministério da Agricultura e
do Abastecimento encaminhando cópia do RI nº
1.599, de 2000, de autoria do Deputado Dr.
ROSINHA, sobre Glifosato Ácido.
408, de 14-2-00, ao Ministério dos Transportes,
encaminhando cópia do RI n'1.656, de 2000, de autoria do Deputado RICARDO FERRAÇO, sobre a recuperação de trecho da BR 101 no Estado do Espírito
Santo.
409, de 14-2-00, à Secretaria de Comunicação
de Governo da Presidência da República, encaminhando cópia do RI nQ 1.663, de 2000, de autoria do
Deputado JOÃO CALDAS, sobre despesas de publicidade e comunicação social de estatais, órgãos e entidadas da Administração Pública Federal sediada
e/ou que operem em Alagoas.
410, de 14·2-00, ao Ministério do Desenvolvi·
mento, Indústria e Comércio Exterior, encaminhando
cópia do RI n!l1.665, de 2000, de autoria do Deputado
CLEMENTINO COELHO, sobre o total de valores de-
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vidamente corrigidos aportados pelo BNDESPAR,
nos últimos cinco anos.
411 , de 14-2-00, ao Ministério dos Transportes,
encaminhando cópia do RI nº 1.669, de 2000, de autoria do Deputado LUIZ SÉRGIO, sobre o contrato firmado entre a Concessionária Rio-Terésopolis (CRT)
e o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
(DNER).
412, de 14-2-00, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI nº1.670, de 2000, de autoria do
Deputado PEDRO WILSON, acerca dos programas
de assistência educacional dos presos, nos termos
da Lei de Execução Penal.
413, de 14-2-00, ao Ministério da Educação, encaminhando cópia do RI nl! 1.671, de 2000, de autoria
do Deputado PEDRO WILSON, sobre o comprimento
do disposto no art. 60, 60 do ADCT.
414,de 14-2-00, ao Ministério da Previdência e
Assistência Social, encaminhando cópia do RI nl!
1.672, de 2000, de autoria do Deputado UNO ROSSI,
a respeito de como foi tomada a decisão para liquidação do Instituto de Seguridade Social do Banco do
Desenvolvimento do Paraná - PARSE, bem como
cópia do Laudo Técnico que precedeu e embasou a
tomada de decisão, conforme preceitua o art. 64 da
Lei nº 6435177, e esclarecimentos pelos atos pratica;
dos pelo atual liquidante.
415, de 14-2-00, ao Ministério da Integração Nacional, encaminhando cópia do RI nl! 1.673, de 2000,
de autoria do Deputado CLEMENTINO COELHO, sobre atos e negócios administrativo da Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco CODEVASF, especialmente referente à contratação
de profissional liberal na área advocatícia.
416, de 14-2-00, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia do RI nº 1.674, de 2000, de
autoria do Deputado BISPO WANDERVAL, sobre os
fatos ocorridos recentemente no que se refere ao vazamento de óleo na Bahia de Guanabara por parte da
PETROBRAS S.A.
417, de 14-2-00, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nº 1.675, de 2000, de autoria
do Deputado GjOVANNI QUEIROZ, sobre os recursos direcionados para Fundação Getúlio Vargas.
418, de 14-2-00, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI n2 1.676, de 2000" de autoria
do Deputado GIOVANNI QUEIROZ, sobre os recursos direcionados para a Associação Internacional de
Desenvolvimento.
419, de 14.02.00, ao Ministério das Relações
Exteriores, encaminhando cópia do RI n!! 1.677, de
2000, de autoria do Deputado BEN-HUR FERREIRA,
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acerca das medidas que a representação diplomática
brasileira nos E.U.A. vem desenvolvendo no caso da
brasileira Hilda Rosa dos Santos.
420, de 14-2-00, ao Ministério da Minas e Energia, encaminhando cópia do RI nl! 1.678, de 2000, de
autoria do Deputado CLEMENTINO COELHO, sobre
áreas pertencentes à Companhia Hidrelétrica do São
Francisco - CHESF.
421, de 14-2-00, ao Ministério da Integração Nacional, encaminhando cópia do RI nl! 1.679, de 2000,
de autoria do Deputado CLEMENTINO COELHO, sobre área pertencente à Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF.
422, de 14-2-00, ao Ministério da Previdência e
Assistência Social, encaminhando cópia do RI nº
1.680, de 2000, de autoria do Deputado PAULO
PAIM, sobre o Instituto de Previdência dos Bancários.
423, de 14-2-00, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nl! 1.681, de 2000, de autoria
do Deputado RONALDO VASCONCELLOS, a respeito dos incentivos e das linhas de créditos existentes
para estimular o desenvolvimento do turismo receptivo no Brasil.
424, de 14-2-00, ao Ministério do Esporte e Turismo, encaminhando cópia do RI nl! 1.682, de 2000,
de
autoria
do
Deputado
RONALDO
VASCONCELLOS, a respeito dos incentivos e das linhas de créditos existentes para estimular o desenvolvimento do turismo receptivo no Brasil.
425 de 14-2-00, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, encaminhando
cópia RI nl! 1.683, de 2000, de autoria do Deputado
RONALDO VASCONCELLOS, a respeito dos incentivos e das linhas de créditos existentes para (:lstimular
o desenvolvimento do turismo receptivo no Brasil.
426, de 14-2-00, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia do RI n!! 1.684, de 2000, de
autoria do Deputado FREIRE JÚNIOR, sobre a fiscalização realizada pela Agência Nacional de Energia
,Elétrica - ANEEL nas empresas concessionárias
dos serviços de energia elétrica no Brasil.
427, de 14-2-00, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI n!! 1.685, de 2000, de autoria
do Deputado FREIRE JÚNIOR, sobre a situação das
finanças das finanças dos ~stados de Mato Grosso
do Sul e Tocantins perante a União.
428, de 14-2-00, ao Ministério da Fazenda, encaminhando có'pia do RI nº t.686, de 2000, de autoria
do Deputado JOSE DIRCEU, sobre os laudos de avaliação do valor econômico do Banco do Estado de
São Paulo S/A (BANESPA) realizados pelo consórcio
liderado pelo Banco Fator S/A {empresa especializa-

44864

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 23

Agosto de 2000

da contratada pela União) e pelo consórcio liderado
pela Booz Allen & Hamilton do Brasil Consultores
Ltda. ( empresa especializada contratada pelo Estado
de São Paulo).
429, de 14-2-00, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia d,? RI nº 1.687, de 2000, de autoria
do Deputado JOSE CARLOS COUTINHO, a respeito
dos surtos de meningite, cólera, febre amarela e dengue nos Estados Brasileiros.
430, de 15-2-00, ao Deputado WALDOMIRO
FIORAVANTE, encaminhado cópia do Aviso nº23, de
14-2-00, do Ministério da Agricultura e do Abasteci·
menta, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
Q
constantes do RI n 1.459, de 1999.
431, de 15-2-00, ao Deputado PAULO PAIM, enc~~inh~do cópia do Aviso nº 61/MF, de 15-~-00, do
Mlnlsténo da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nll 1.475, de 1999.
432, de 15-2-00, ao Deputado WELLlNGTON
2
DIAS, encaminh~~o ~~pia do Ofície: n 15/GMIMEC,
de 11-~-00, do Mlnlsteno da ~ducaçao, prestando es~
cfareClmentos sobre os queSItos constantes do RI n
1.494, de 1999.
433, de 15-2-00, ao Deputado WELLlNGTON
ll
DIAS, encaminh~~o c~pia do Aviso n 18/GM/MEC,
de 15-2-00, do Mlnlsténo da Educaçao, prestando es·
b
'
d R
cIareclmentos so re os quesitos constantes os e·
.
d I f
II 1 494
1 522 d
e.
,e
quenmentos e n ormaçao n s .
1999
.
434 de 15-2-00, ao Deputado PASTOR
VALDECI PAIVA, encaminhado cópia do Aviso nº
733/MD/Aspar, de 14-2-00, do Ministério da Defesa,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nll 1.502, de 1999.
435 de 15-2-00, ao Deputado RICARDO

COMISSAO DE
D~SENVO~~IMENT~ UR~ANO E INTERIOR, encamlnhado copia do AVIso n- 25/MME, de 14-2-00, do
Ministério de Minas e. Energia, prestando es;lareci;ee~~0;9sobre os quesitos constantes do RI n 1.549,

BERZOINI, encaminhado cópia do Aviso nº59/MF, de
15-2-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº
1.511 de 1999.

.
445, de, 15-2-00" a? Deput~do ';;'ELLlNGTON
DIAS, encaminhado copia do AVIso n- 14/GMIMEC,
de 11-2-00, do Ministério da Educação, prestando es-

de 15-2-00, ao Deputado RICARTE DE
FREITAS, encaminhado cópia do Aviso n2 621MF, de
15-2-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº
1.517, de 1999.
437, de 15-2-00, à COMISSÃO DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO encaminhado cópia do aviso n9
671MF, de 15-02-00 do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI de 15-2-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nº 1.522, de 1999.

clarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n
1.552, de 1999.
446, de 15-2-00, ao Deputado EDUARDO
CAMPOS, encaminhado cópia do Aviso nº 64/MF, de
15-2-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclall
recimentos sobre os quesitos constantes do RI n
1.557, de 1999.
447, de 15-2-00, ao Deputado LUIZ ANTONIO
FLEURY, encaminhado cópia do Aviso nº 68/MF, de
15-2-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nll
1.564, de 1999.

N

~36,

438, de 15-2-00, ao Deputado MARCOS
CINTRA, encaminhado cópia do Aviso nº 65/MF, de15-2-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nll
1.528, de 1999.
439, de 15-2-00, ao Deputado PEDRO
EUG~NIO, encaminhando cópia do Ofício nº50/MCT,
de 15-2-00, do Ministério da Ciência e Tecnologia,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nll 1.533,
440, de 15-2-00, ao Deputado AVENZOAR
ARRUDA, encaminhado cópia do Aviso nº 63/MF, de
15-2-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nll
1.536, de 1999.
441, de 15-2-00, ao Deputado AIRTON DIPP,
encaminhado cópia do Aviso n!l 66/MF. de 15-2-00 do
Ministério da Fazenda, prestando ~sclarecime~tos
sobre os quesitos constantes do RI nº 1.537, de 1999.
442, de 15-2-00, ao Deputado RICARDO
BERZOINI, encaminhado cópia do Aviso nº 601MF, de
15-2-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº
1.541 de 1999.
~3, de 15-2-00, ao Deputado GERALDO
MAGELA
. h d ó ' dA'
o 60/MF. d
,encamm a o c pia o VISO n,e
15 2 00 d M" té' d F
d
t d
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448, de 15-2-00, ao Deputado NEUTON LIMA,
encaminhado cópia do Aviso nQ 68/MF, de 15-2-00, do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nº 1.564, de 1999.
449, de 15-2-00, ao Deputado RICARDO IZAR,
encaminhado cópia do Aviso nQ 69/MF: de 15-2-00 do
Ministério da Fazenda, prestando ~sclarecime~tos
sobre os quesitos constantes do RI nº1.568, de 1999.
450, de 15-2-00, à Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, encaminhado cópia do Aviso nº
27/GM-MDIC de 15-2-00 do Ministério do Desenvolvimento, Indú~tria e Comércio Exterior, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº
1.593 de 2000.
,
É
. 451, ~e.15-2-00: ~o ~eputado Dr. H L10, encamlnh~~o ~~pla do OfiCIO_n- 16/GM/MEC, de 15~2-00,
do Mlnlsteno da E?ucaçao, prestando es~areclmentos sobre os quesitos constantes do RI n 1.607, de
1999.
452, de 17-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 708
de 1999, de autoria do Deputado LUIZ
~ITTE~~OURT, ,q~e ,s~gere ao Pode,r Ex:cutivo, por
In!ermedlo ?OA MI,n1steno da~ Comunl~~çoes, a adoç~~ de provldencl~~ ~~ sentido de proibir a An~tel de
utilizar verba publlcltana para sua autopromoçao.
453, de 17-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nQ 709,
de 1999, de autoria do Deputado LUIZ
BITTENCOURT, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Justiça, a instauração de
processo administrativo para apuração de práticas de
cartelização no setor de aço, tubo de PVC vidro liso e
alumínio.
454, de 17-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indil?a,Ção nº710,
de 1999, de autoria do Deputado JOSE INDIO, que
sugere ao Poder Executivo o envio de projeto de lei
que disponha sobre a fixação do valor das anuidades
e taxas devidas aos órgãos fiscalizadores do exercí·
cio de profissões regulamentadas, e dá outras providências.
455, de 17-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 713,
de 2000, de autoria do Deputado NELSON
PELLEGRINO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Cultura, providências
para assegurar recursos para as obras de recuperação, reforma e Irestauração da Igreja de Matriz de
Nossa Senhora de Nazaré, em Nazaré, Estado da
Bahia.
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456, de 17-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nQ 714,
de 2000, de autoria do Deputado MARCOS CINTRA,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão da temática "Planejamento Familiar" no currículo escolar do ensino médio e da educação superior.
457, de 17-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminh~ndo cópia da Indicação nº 717,
de 2000, de autona do Deputado .FERNA.NDO
CORUJA, que sugere ao Poder Executivo, por Intermédio do Ministéri~ do Meio Ambiente, a ma~u~e~ção
do Posto de Atendimento do Ibama, no MUnlClplO de
Rio do Sul, Estado de Santa Catarina.
458, de 17-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 719,
de 2000, de autoria do Deputado FERNANDO
CORUJA, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério das Comunicações, apurações
sobre as denúncias feitas pelo Sintect-SC, pelas arbitrariedades cometidas pela direção regional da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
459 de 17-2-00 à Casa Civil da Presidência da
Repúblic~, encaminh~ndo cópia da Indicação nº 720,
de 2000, de autoria do Deputado VIVALDO
BARBOSA, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Trabalho e Emprego, a criação
da segunda via de Carteira de Trabalho e Previdência
Social.
460, de 17-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº721,
de 2000, de autoria do Deputado Dr. HÉLIO, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério
da Saúde, a antecipação da vacinação contra a gripe.
461, de 17-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 722,
de 2000, de autoria do Deputado CORONEL
GARCIA, que sugere ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que restabeleça o direito à promoção da reserva remunerada e reformados das Forças Armadas.
462, de 17-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República encaminhando cópia da Indicação nº 723,
de 2000, de autoria do Deputado WELLlNGTON
DIAS, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio
do Ministério da Integração Nacional, a manutenção
do escritório da Sudene no Estado do Piauí.
463, de 17-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 724,
de 2000, de autoria do Deputado BISPO
WANDERVAL, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério das Comunicações, a suspen-
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são de cuncessão de sinal de televisão da TV ÔmegalRede TV, sucessora da Rede Manchete.
464, de 17-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 725,
de 2000, de autoria do Deputado SÉRGIO NOVAIS,
que sugere ao Poder Executivo o cumprimento do art.
81 da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994.
465, de 17-2-00, ao Ministério da Educação, encaminhando cópia do RI nº 1.689, de 2000, de autoria
do Deputado FERNANDO FERRO, acerca de destinação de recursos do Fundef, no âmbito do Estado de
Pernambuco, assim como sobre possíveis irregularidades em sua aplicação.
466, de 17-2-00, ao Ministério da Integração Nacional, encaminhando cópia do RI nº 1.691 , de 2000,
de autoria do Deputado CLEMENTINO COELHO, sobre o estudo de impacto ambiental do projeto de
transposição de água do Rio São Francisco.
467, de 17-2-00, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI nº 1.693, de 2000, de autoria do
Deputado JOVAIR ARANTES, acerca da Medida Provisória nº 2.099-1, de 13 de janeiro de 2000.
468, de 17-2-00, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nº 1.694, de 2000, de autoria
do Deputado VALDIR GANZER, a respeito da destinação dé'B mercadorias apreendidas pela Receita Federal, declaradas perdidas, abandonadas ou que
configuram dano ao Erário, no período de 1994 até
2000.
469, de 17-2-00, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia do RI nQ 1.695, de 2000, de
autoria do Deputado WAGNER SALUSTIANO, sobre
informações fornecidas pela Petrqbrás.
470, de 17-2-00, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nº 1.696, de 2000, de autoria
do Deputado BISPO RODRIGUES, a respeito de empréstimos destinados a grandes empresas brasileiras
471, de 17-2-00, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia do RI nº 1.700, de 2000, de
autoria do Deputado AGNELO QUEIROZ, sobre os
patrocín1,,)s concedidos pela Petrobrás ao esporte
brasiliense.
472, de 17-2-00, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nº 1.701, 2000, de autoria do
Deputado BISPO WANDERVAL, sobre fato veiculado
por rede de televisão no dia 6 de fevereiro de 2000.
473, de 17-2-00, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, encaminhando
cópia do RI nº 1.702, de 2000, de autoria do Deputado
BISPO WANDERVAL, sobre fato veiculado pela im-
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prensa, de que o Bndes esta financiando empresa no
exterior.
474, de 17-2-00, ao Ministério da Defesa, encaminhando cópja do RI nº 1.703, de 2000, de autoria
da Deputada ANGELA GUADAGNIN, sobre o contrato entre o Exército Brasileiro e a Avibrás Indústria Aeroespacial.
.
475, ~e 17-2-00: ~o Ministé~io de Minas e Energla, e.ncamlnhando cO~la do RI n 1.704, de 2000, de
auto!la do Deputa~o ~ERGIO ~OVAIS, sobre a constru9ao de uma reflnana de petroleo no Estado do Ceara.
476, de 17-2-00, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nº 1.705, de 2000, de autoria
do Deputado VALDIR GANZER, sobre o relatório com
diagnóstico da situação atual de cinco instituições financeiras, elaborado pela empresa de consultoria
Booz Allen & Hamilton do Brasil, contratada pelo Ministério.
477, de 21-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n2 712,
de 1999, de autoria do Deputado PAULO BALTAZAR
e outros, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Previdência e Assistência Social,
a manutenção da Agência do INSS em Vassouras,
Estado do Rio de Janeiro.
478, de 21-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 726,
de 2000, de autoria do Deputado JÚLIO REDECKER,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Fazenda, alteração da Medida Provisória
n2 2.013-4, de 31 de dezembro de 1999, para restabelecer a isenção de remessas de valores ao exterior,
destinados ao pagamento de despesas de participação em feiras internacionais.
479, de 21-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 727,
de 1999, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN e outros, que sugere ao Poder ExecutiVI.., ::>or intermédio do Ministério da Fazenda, a concessão de reposição salarial e um Plano de Demissão Incentivada aos funcionários do Banco do Estado
do Amazonas - BEA S/A.
480, de 21-2-00, ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia do Ofício n2 045, de
10-2-00, de autoria do Deputado VALDEMAR COSTA
NETO, em que reitera os Requerimentos de Informação nºs 1.410, e 1.411, de 1999.
481, de 21-2-00, ao Deputado SÉRGIO
BARROS, encaminhando cópia do Aviso nº289-C. Civil, de 17-2-2000, da Casa Civil da Presidência da República que envia cópia do Aviso n2 39, de 9-2-200, do
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Ministério do Meio Ambiente, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 54, de 1999.
482, de 21-2-00, ao Deputado LUIZ
BITTENCOURT, encaminhando cópia do Aviso nº
290-C. Civil, de 17-2-00, da Casa Civil da Presidência
da República que envia cópia do Aviso nº 39, de
9-2-00, d.o Ministério da Previdência e Assistência
S~cial, prestando esclarecimentos sobre a Indicação
n- 326, de 1999.
483, de 21-2-00, ao Deputado NELSON
PELLE~~INO, encaminhando c~p!a do A~is~o ~º
291-C.CIVII, de 17-2-00, da Casa CIVIl da Presldencla
da República que envia cópia do Aviso nº 41, de
9-2-00, do Ministério do Meio Ambiente, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nº 554, de 1999.
484, de 21-2-00, à Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN,' encaminhando cópia do Aviso nº
292-C. Civil, de 17-2-00, da Casa Civil da Presidência
da República que envia cópia do Aviso nº 17, de
11-2-00, do Ministério da Ciência e Tecnologia, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 643, de
1999.
485, de 21-2-00, ao Deputado LUIZ
BITTENCOURT, encaminhando cópia do Aviso nº
293-C. Civil, de 17-2-00, da Casa Civil da Presidência
da República que envia cópia do Aviso nº 45, de
14-2-00, do Ministério do Meio Ambiente, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nº 661, de 1999.
486, de 21-2-00, ao Deputado SÉRGIO
NOVAIS, encaminhando cópia do Aviso nº 294-C. Civil, de 17-2-00, da Casa Civil da Presidência da República que envia cópia do Aviso nº40, de 9-2-00, do Ministério do Meio Ambiente, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº688, de 1999.
487, de 21-2-00,. ao Deput?d.o WALD?~IR~
FIORAVANTE, encaminhando copia do OfiCIO n005/MinC., de 9-2-00, do Ministério da Cultura, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nº 1.460, de 1999.
488, de 21-2-00, à Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Aviso nº
034/GM/MTE, de 17-2-00, do Ministério do Trabalho e
Emprego, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.513, de 1999.
489, de 21-2-00, à Deputada TELMA DE
SOUZA
encaminhando cópia do Aviso nº
033/GMiMTE de 17-2-00 do Ministério do Trabalho e
Emprego, pre~tando escl~recimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.516, de 1999.
490, de 21-2-00, ao Deputado JOÃO CALDAS,
encaminhando cópia do Ofício nº 031/GM/MTE, de
17-2-00, do Ministério do Trabalho e Emprego, pres-
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tando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nº 1.623, de 2000.
491, de 22-2-00, ao Deputado VALDEMAR
COSTA NETO, encaminhando cópia do Aviso nº 60,
de 17-2-00, do Ministério da Previdência e Assistência Social prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº37, de 1999.
492, de 22-2-00, ao Deputado WELLlNGTON
DIAS, encaminhando cópia do Aviso nº 56, de
17-2-00 do Ministério da Previdência e Assistência
Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 147 de 1999.
'
493, de 22~2-00, ao,D.eputado . FER~ANDO
CORUJA, enc~~ln,h~ndo COpl~ ?O ~VISO n-. 6!, ~e
17-~-OO, do Mlnlsteno da .Prevldencla e Asslste~cla
SOCial, prestando e;,sclareClmentos sobre os quesitos
constantes do RI n- 595, de 1999.
494, de 22-2-00, ao Deputado DA. ROSINHA,
encaminhando cópia do Aviso nº 54, de 17-2-00, do
Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nº 859, de 1999.
495, de 22-2-00, ao Deputado JOÃO CALDAS,
encaminhando cópia do Aviso nº53, de 17-2-00, do
Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nº 1.444, de 1999.
496, de 22-2-00, ao Deputado WELLlNGTON
DIAS, encaminhando cópia do Aviso nº 28, de
18-2-00, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.493, de 1999.
497, de 22-2-00, ao Deputado JOÃO
GRANDÃO, encaminhando cópia do Aviso nº 55, de
17-2-00 do Ministério da Previdência e Assistência
Social prestando esclarecimentos sobre os quesitos
const~ntes do RI nº 1.497, de 1999.
498, de 2~-2-00, ac: .Deputa~o. V~LDECI
OLIVEIRA, enca~l~ha~?o copia do. OfiCIO n- 55/MP,
de 18-2-00, do Mlnlsteno ,do Planejamento e O~çamento, prestando ~sclareClmentos sobre os quesitos
constantes do RI n-1.508, de 1~99.
499, de ~2-2-00, a~, Deputa~o M:RCOS
CINTRA, encaminhando copia do AVISO n 57, de
17-2-00, do Ministério da Previdência e Assistência
Social, prestando :sclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n- 1.529, de 1999.
500, de 22-2-00, ao Deputado CORONEL
GARCIA, encaminhando cópia do Aviso nº 59, de
17-2-00, do Ministério da Previdência e Assi~tência
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Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.551, de 1999.
501, de 22-2-00, ao Deputado LUIZ
BITIENCOURT, encaminhando cópia do Aviso nº
74/MF, de 17-2-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nº 1.569, de 1999.
502 de 22-2-00 ao Deputado JOÃO PAULO

510, de 23-2-00, ao Ministério da Agricultura e
do Abastecimento, encaminhando cópia do RI nº
1.697, de 2000, de autoria do Deputado JOSÉ
CARLOS COUTIN.!"!O, sobre as ra~ões de as fronteir~s para ex~ortaça? de carne bOVina no Estado do
RIO de Janeiro continuarem fechadas.
511, de 23-2-00, ao Ministério do Desenvolvim,e~to, Indústria e Comércio Exterior, ~ncaminhando
"
,,',
o
'
copia do RI nº 1.699, de 2000, de autonas da Deputad ELCIONE BARBALHO
't d
t' .
.
encaminhando copia do AVISO n- 029, de 18-2-00, do
, t"
d A ' lt
d Ab t '
t a , a respel o as no IClas velM·Ims
eno a , gncu ura e o
as eClmen
o,
presI
d
'd'
b
.
t'
G
,
cu a as na ml la so re os Jncen IVOS que o overno
tando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
F d I d'
b
h'l
do RI nº 1.572 de 1999.
e era ara ,a ~m arcaçoes c I enas para a pesca

,

503, de 22-2-~0, ao ~~putado ~~SP~
WANDERVAL, encaminhando COPI~ do OfiCIO n151-GSIP~~H, de 17-2-00, do Gabl~ete de Segurança In,stltuclonal, prestando ~sclareclmentos sobre
os quesitos constantes do RI n-1.632, de 1999.
504, de 22-2-00, ao Deputado AVENZOAR
ARRUDA, encaminhando cópia do Aviso nº 117/MJ"
de 16-2-00, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº
1.651, de 2000.
505, de 22-2-00, à Presidência da Câmara dos
Deputados, encaminhando cópia do Aviso nº 58, de
17-2-00, do Ministério da Previdência e Assistência
Social, tendo em anexo, pacote lacrado com carimbo
de CONFIDENCIAL, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 4,049, de 1999,
de autoria do Deputado JAIR MENEGUELLI.
506, de 22-2-00, ao Deputado JAIR
MENEGUELLI, informando que a resposta do RI nº
4.049, de 1999, foi encaminhada à Presidência da
Câmara dos Deputados, conforme determina o art.
98, § 5º do Regimento Interno, que regulamenta as informações de caráter confidencial.
"
,
5~7, de 23-~-?0, ao M!~ISté~lo dos Transportes,
encaminhando copia do OficIo n- 38, de 21-2-00, de
autoria do Deputado MAX ROSENMANN, em que reitera o RI nº 1.438, de 1999.
508, de 23-2-00, ao Ministério do Desenvolvimenta, Indústria e Comércio Exterior, encaminhando
cópia do RI n~ 1.688, de 2000, de autoria do Deputado
PAULO OCTAVIO, a respeito dos incentivos e das Iinhas de crédito existentes capazes de serem utilizadas no financiamento de investimento em turismo no
Distrito Federal.
509, de 23-2-00, ao Ministério do Meio Ambiente, encaminhando cópia do RI nº 1.692, de 2000, de
autoria do Deputado AVENZOAR ARRUDA, sobre a
revitalização do rio Paraíba.

Moo~b~~~

512, de 24-2-00, ao Deputado MAX
ROSENMANN, encaminhando cópia do Aviso nº
173/GM/MT, de 23-2-00, do Ministério dos Transportes, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.438, de 1999.
513, de 24-2-00, ao Deputado EUJÁCIO
SIMÕES, encaminhando cópia do Aviso nº
184/GM/MT, de 23-2-00, do Ministério dos Transportes, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.458, de 1999.
514, de 21-2-00, à Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Aviso nº
183/GM/MT, de 23-2-00, do Ministério dos Transportes, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.479, de 1999.
515, de 24-2-00, ao Deputado MILTON TEMER,
encaminhando cópia do Ofício GAB/SECOM/PRlNº
62, de 16-2-00, ~~ S~cretaria ~e ,Comunicação de
Gover~o da Presldencla da ~epubllca, prestando es:
clareclmentos sobre os quesitos constantes do RI n,
_
1.540, de 1999,
516,
24-2-00, a COMISSAO DE
FISCALlZAÇAO FINANCEIRA E CONTROLE, encaminhando cópia do Aviso nº 172/GM/MT, de 23-2-00,
do Ministério dos Transportes, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.575
de 1999.
'
517, de 24-2-00, ao Deputado DA. ROSINHA,
encaminhando cópia do Aviso nº 174/GM/MT, de
23-2-00, do Ministério dos Transportes, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº
1.603, de 2000.
518, de 24-2-00, ao Deputado DA. ROSINHA,
encaminhando
cópia
do
Ofício
nº
09
DPFD/ARC-MRE.-EFIN, de 17-2-00, do Ministério
das Relações Exteriores, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nº 1.613, de 2000.
519, de 25-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 728,

qe
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de 2000, de autoria do Deputado JOVAIR ARANTES,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a criação de Escola Federal
Agrotécnica de Mozarlândia, Estado de Goiás.
520, de 25-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 729,
de 2000, de autoria do Deputado CLEMENTINO
COELHO, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Integração Nacional, que a
barragem de Três Marias e o seu reservatório, ativos
de propriedade da Codevasf, sejam alienados para
recllrsos aos projeto de irrigação.
521 de 25-2-00 à Casa Civil da Presidência da
Repúblic~, encaminh~ndo cópia da Indicação n2 730,
de 2000, de autoria do Deputado WELlNTON
FAGUNDES, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária - INCRA, sejam fornecidas cópias dos
convênios celebrados entre esse órgão e o Município
de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, nos anos
de 1997, 1998 e 1999, com suas respectivas planilhas e prestações de conta.
522, de 25-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nQ 731 ,
de 2000, de autoria do Deputado CELSO JACOB,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, a fixação de quantitativos de recurS 'd b
t b I'
t d
sos para a a~ .e, em como o es a e ~~Imen o e
um patamar mlmmo de, recursos. necessarlos.
.
..
, 5~3, de 25-2~00, a Cas~ ~lvll da ~resl~ên~la da
Repubhca, encaml~hando copia da Indlcayao n-732,
de 2000, de autoria do Deputado THE.MISTO~LES
SA~PAIO, ~u.e ~u.gere ao :oder Executivo, por.lntermédl~ do M~nrsterro da Agrrcultura e do Aba~teclmento, a In~lusao, entre os produtos que adqUire para a
formaçao de estoques reguladores, da cera de camaúba.
524, de 25-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 734,
de 2000, de autoria do Deputado REGIS
CAVALCANTE, que sugere ao poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Meio Ambiente, a transformação do Horto Florestal de Maceió em Jardim
Botânico.
525, de 25-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n2 735,
de 2000, de autoria do Deputado CLEMENTINO
COELHO, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Fazenda, a prorrogação do
prazo de depósito da repactuação das operações de
financiamento rural, conforme condições estabeleci-
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das na Resolução nº 2.670, de 26 de novembro de
1999.
526, de 25-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 740,
de 2000, de autoria da COMISSÃO DE
AGRICULTURA E pOLíTICA RURAL, que sugere ao
Poder Executivo, por intermédio do Banco do Brasil, a
renegociação de débitos não securitizados.
527, de 25-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 748,
de 2000, de autoria do Deputado PAULO PAIM, que
sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Fazenda, a simplificação da declaração do
imposto de renda da pessoa jurídica.
528, de 25-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, enca~inhando cópia da Indicação nº 749,
de 2000, de autoria de:> Depu.tado M~RCO~ ~INTR~,
q~e ,s~gere ao Poder Exec~t~vo, ~or mtermed,? do M/mst?rlo da Fazen.da, a modlflcaçao de procedimentos
na area da Receita Federal.
529, de 25-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indi9ação n2 750,
der2000, de autoria d? Deput~do D~. ~ELlO, .q~e ~~ge e ao. Poder E~ecutlvo, por Inte!medlo do .MIn Isterlo
da Justiça, medidas de prevenç~o .ao surgimento de
gr~po~ que atentem cont~a os dlrelt~s ~uma~os ~as
~InO~laS, ~bem como ~edlda~ qu~ obJetl~em a efetlv~
flscallzaçao e repressao, em amblto nacional, das atlvidades dos grupos já identificados.
530,e
d 25 -2-00, à Casa C"I
d P "dê nCla
. da
IVI a resl
República, encaminhando cópia da Indicação nº751,
de 2000, de autoria do Deputado CUNHA BUENO,
que sugere ao Poder Executivo o estabelecimento de
uma representação diplomática para respaldar as
ações da UNTAET - Missão das Nações Unidas para
a Reconstrução de Timor Oriental.
531 de 25-2-00 à Casa Civil da Presidência da
Repúblic~, encaminh~ndo cópia da Indicação nº 752,
de 2000, de autoria do Deputado ALEX CANZIANI,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, a formulação e implantação de política que viabilize a triticultura nacional.
532, de 25-2-00,'à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n2 753,
de 2000, de autoria do Deputado RUBENS BUENO,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Justiça, a instalação de uma Delegacia da
Polícia Federal na cidade de Cascavel, Estado do Paraná.
.
533, de 25-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n2 754,
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de 2000, de autoria do Deputado REGINALDO
GERMANO, que sugere ao Poder Executivo a destinação de trinta por cento dos cargos em comissão
para pessoa de raça negra ou afro-descendentes.
534, de 25-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 755,
de 2000, de autoria dos Deputados CUNHA BUENO
e JAQUES WAGNER, que sugere ao Poder Executivo
"chamar para consultas" o Embaixador Plenipotenciário brasileiro na Áustria, bem como emitir comunicado
enérgico reafirmando a posição do Governo do Brasil
de defensor das liberdade fundamentais de todos.
535, de 25-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nll 756,
de 2000, de autoria da Deputada RITA CAMATA, que
sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério das Comunicações, que determine à Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, emitir selo
comemorativo aos dez anos da Lei nll 8.069, 13 de julho de 1990, conhecida como o Estatuto da Criança e
do Adolescente.
536, de 25-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nll 757,
de 2000, de autoria do Deputado MARCOS
VICENTE, que sugere ao Poder Executivo adoção de
providências com finalidade de alterar a redação do
art. 1º da Medida Provisória nº2.009-1 , de 13 de janeiro de 2000.
537, de 25-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nll 758,
de 2000, de autoria do Deputado BISPO
WANDERVAL, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério das Comunicações, a edição
de norma obrigando as operadoras de telefonia celular a tornar disponível aos assinantes, gratuitamente,
a relação discriminada das ligações efetuadas.
538, de 25-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nll 759,
de 2000, de autoria do Deputado BENEDITO DIAS,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério dos Transportes, a adoção de providências
para a pavimentação do trecho da BR-21 O, que vai do
Município de Porto Grande, Pedra Branca do Amapari
à Serra do Navio, no Estado do Amapá.
539, de 25-2-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nll 760,
de 2000, de autoria do Deputado CARLOS HEINZE,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Fazenda, a prorrogação do prazo para
aquisição de tftulos públicos para a renegociação das
dívidas agrícolas que especifica.
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540, de 25-2-00, ao Ministério do Trabalho e
Emprego, encaminhando cópia do RI nº 1.690, de
2000, de autoria do Deputado LAMARTINE
POSSELA, a respeito das providências administrativas tomadas para garantir a participação do idoso no
mercado de trabalho.
541, de 25-2-00, ao Ministério da Agricultura e
do Abastecimento, encaminhando cópia do RI nll
1.720, de 2000, de autoria do Deputado WERNER
WANDERER, sobre a destinação dos recursos financeiros aprovados pela Bancada Federal do Paraná no
Congresso Nacional, no Orçamento da União no
exercício de 1999.
542, de 29-2-00, ao Deputado MÁRCIO
BITIAR, encaminhando cópia do Ofício nll
199/GM/MMA, de 24-2-00, do Ministério do Meio
Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 975, de 1999.
543, de 29-2-00, à Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Ofício/MDA-GM/Nll 56, de 23-2-00, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nll 1.257, de 1999.
544, de 29-2-00, ao Deputado PAULO
MARINHO, encaminhando cópia do Ofício nll
08/MinC, de 24-2-00, do Ministério da Cultura, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nll 1.420, de 1999.
545, de 29-2-00, à Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Ofício/GM/Nº
57, de 23-2-00, do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.452, de 1999.
546, de 29-2-00, ao Deputado MARCOS
CINTRA, encaminhando cópia do Ofício nº 85/MF, de
24-2-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nll
1.561, de 1999.
547, de 29-2-00, ao Deputado EDISON
ANDRINO, encaminhando cópia do Aviso nº 45/GM,
de 25-2-00, do Ministério do Esporte e Turismo, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n12 1.563, de 1999.
548, de 29-2-00, à Deputada ÂNGELA
GUADAGNIN, encaminhando cópia do Aviso nO
291MME, de 24-2-00, do Ministério de Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nll 1.578, de 2000.
549, de 29-2-00, ao Deputado RODRIGO MAIA,
encaminhando cópia do Aviso nSl 28/MME, de
24-2-00, do Ministério de Minas e Energia, prestando

Agosto de 2000

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nº 1.582, de 2000.
550, de 29-2-00, ao Deputado EDUARDO
CAMPOS, encaminhando cópia do Aviso nº 861MF,
de 24-2-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº
1.584, de 2000.
551, de 29-2-00, ao Deputado JOÃO CALDAS,
encaminhando cópia do Aviso nº 31/MME, de
24-2-00, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nº 1.625, de 2000.
552, de 29-2-00, ao Deputado JOÃO
GRANDÃO, encaminhando cópia do Aviso nº 032, de
24-2-00, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.631, de 2000.
553, de 29-2-00, à Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Aviso nº
32/MME, de 24-2-00, do Ministério de Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n2 1.646, de 2000.
554, de 29-2-00, ao Deputado LUIZ SÉRGIO,
encaminhando cópia do Aviso nº 35/MME, de
24-2-00, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nº 1.650, de 2000.
555, de 29-2-00, ao Deputado ANTONIO
CARLOS BISCAIA, encaminhando cópia do Aviso n2
34/MME, de 24-2-00, do Ministério de. Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n2 1.659, de 2000.
556, de 29-2-00, ao Deputado FERNANDO
FERRO, encaminhando cópia do Aviso n2 129/MJ, de
22-2-00, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº
1.661 , de 2000.
557, de 29-2-00, ao Deputado CLEMENTINO
COELHO, encaminhando cópia do Aviso n2 33/MME,
de 24-2-00, do Ministério de Minas e Energia prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nº 1.678, de 2000.
558, de 29-2-00, à Presidência da Câmara dos
Deputados, encaminhando cópia. do Aviso n2
37/MME, de 24-2-00, do Ministério de Minas e Energia, tendo em anexo pacote lacrado com carimbo de
CONFIDENCIAL respondendo aos quesitos constantes do RI nll 1.590, de 2000, de autoria do Deputado
RICARDO MARANHÃO.
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RESENHA DA CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA
RELATIVA A REQUERIMENTOS DE
INFORMAÇÕES E INDICAÇÕES
FEVEREIRO
Ofício nº 091/MET, de 2-2-00, do Ministério do
Esporte e Turismo, prestando esclarecimentos sobre
a Indicação nº 553, de 1999, de autoria do Deputado
LUIZ BITTENCOURT.
Aviso nº 10/MME, de 3-2-00, do Ministério de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.527, de 1999, de autoria do Deputado WALDIR PIRES.
Aviso nº 11/MME, de 3-2-00, do Ministério de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os '
quesitos constantes do RI nº 1.544, de 1999, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
Aviso nº 121M ME, de 3-2-00, do Ministério de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.559, de 1999, de autoria do Deputado EDUARDO CAMPOS
Aviso nº 13/MME, de 3-2-00, do Ministério de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.573, de 1999, de autoria do Deputado RICARDO MARANHÃO
Aviso nº 14/MME, de 3-2-00, do Ministério de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.558, de 1999, de autoria do Deputado EDUARDO CAMPOS.
Aviso nº 14/MDIC, de 3-2-00, do Ministério do
Desenvolvimento, .Indústria e Comércio Exterior,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.560, de 1999, de autoria do Deputado PAES LANDIM.
Aviso n2 15/MME, de 3-2-00, do Ministério de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.571, de 1999, de autoria do Deputado VALDEMAR COSTA NETO.
Aviso nº 16/MME, de 3-2-00, do Ministério de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.570, de 1999, de autoria do Deputado VALDEMAR COSTA NETO.
Aviso nº 171MME, de 3-2-00, do Ministério de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n2 1.519, de 1999, de autoria do Deputado VALDEMAR COSTA NETO.
Aviso nº 18/MME, de 3-2-00, do Ministério de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n2 1.514, de 1999, de autoria do Deputado ROBERTO PESSOA.
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Aviso nll 19/MME, de 3-2-00, do Ministério de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nll 1.509, de 1999, de autoria do Deputado WALTER PINHEIRO.
Ofício nll 0321MCT, de 3-2-00, do Ministério de
Ciência e Tecnologia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nll 1.512, de 1999,
de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.
Aviso nll 66, de 3-2-00, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nll 1.046 de 1999 de autoria da Deputada LUIZA ERUNDINA.
'
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,~- - , o mls rio. a au e,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nll 1 370 de 1999 de autoria do Deputado DR. ROSINHA."
.
º
...,
AVISO n 68, de 3-2-00, do Mlnlsténo da Saude,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.480, de 1999, de autoria da
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
CONTROLE
.
Aviso n9 221MC, de 4-2-00, do Ministério das Comunicações, prestando esclarecimentos sobre os
~uesitos constantes do RI nº 1.~10, de 1999, de autoria do Deputado EDINHO ARAUJO.
Ofício n9 06/DPDC-MRE-KDAC, de 8-2-00, do
Ministério das Relações Exteriores, prestando esclaQ
recimentos sobre os que~itos constantes do RI n
1.565, de 1999, de autoria do Deputado NELSON
PELLEGRINO.
Aviso nº 233-C.Civil, de 8-2-00, da Casa Civil da
Presidência da República, que envia cópia do Aviso
nQ 75, de 31-1-00, do Ministério da Justiça, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nll 672, de 1999,
de autoria do Deputado LUIZ BITTENCOURT.
Aviso nQ 234-C.Civil, de 8-2-00, da Casa Civil da
Presidência da República, que envia cópia do Aviso
nQ 74, de 31-1-00, do Ministério da Justiça, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nll 673, de 1999,
de autoria do Deputado ALCEU COLARES.
Aviso n9 235-C.Civil, de 8-2-00, da Casa Civil da
Presidência da República, que envia cópia do Aviso
nSl 15, de 3-2-00, do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nQ 373, de 1999, de autoria
do Deputado CLEMENTINO COELHO.
Ofício nQ 05/MinC, de 9-2-00, do Ministério da
Cultura, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nll 1.460, de 1999, de autoria do
Deputado WALDOMIRO FIORAVANTE.
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Aviso n 19/MDIC, de 9-2-00, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nll 1.545, de 1999, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.
Aviso nll 201MDIC, de 9-2-00, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos consll
tantes do RI n 1.546, de 1999, de autoria da Deputada VAN~SS~ GRAZZIOTIN.
...
.
AVIso n 021, de 9-2-00, do MInistério da Agricultura e do Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nll 1.617, de
1999 de autoria do De utado EULER MORAIS.
'.
II
P
.. ,.
.
AVISO n 022, de 9-2-00, do Mlnlsteno da Agricultura e do Abast~cimento, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nll 1.534, de
1999 de autoria do Deputado VALDEMAR COSTA
NETO
. .
. OfíCI? n 1371MMA, de 9-2-00: do MInistériO do
MeIO Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nll 3.401 , de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO.
Ofício nQ 138/MMA de 9-2-00 do Ministério do
Meio Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nll 1.288, de 1998, de autoria do Deputado AGNELO QUEIROZ.
Ofício n9 139IMMA de 9-2-00 do Ministério do
Meio Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n9 3.408, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO.
Ofício nll 1401MMA, de 9-2-00, do Ministério do
Meio Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nll 1.600, de 1998, de autoria do Deputado DR. ROSINHA.
Aviso nll 33, de 9-2-00, do Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n!l 4.034, de
1998, de autoria do Deputado ANTONIO JORGE.
Aviso nQ 34, de 9-2-00, do Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.377, de
1999, de autoria do Deputado JAIR BOLSONARO.
Aviso nQ 35, de 9-2-00, do Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nQ 3.240, de
1998, de autoria do Deputado RENAN KURTZ.
Aviso nQ 36, de 9-2-00, do Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nll 764, de
1999, de autoria do Deputado JAQUES WAGNER.

º

.. .
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Ofício MDAl036, de 9-2-00, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nº 1.295, de 1999,
de autoria do Deputado VALDIR GANZER.
Ofício MDAl037, de 9-2-00, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nº 69, de 1999, de
autoria do Deputado VALDECI OtIVEIRA.
Aviso nº 37, de 9-2-00, do Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 604, de
1999, de autoria da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE.
Aviso nº 36, de 9-2-00, do Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.469, de
1999, de autoria do Deputado AVENZOAR ARRUDA.
Aviso nº 40, de 9-2-00, do Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 37, de
1999, de autoria do Deputado VALDEMAR COSTA
NETO.
Aviso nº 41, de 9-2-00, do Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos 'constantes do RI nº 339, de
1999, de autoria do Deputado PAULO PAIM.
Aviso nl! 42, de 9-2-00, do Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.425, de
1999, de autoria do Deputado CUNHA BUENO.
Aviso nº 23/MDIC, de 10-2-00, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.399, de 1999, de autoria do Deputado RICARDO BERZOINI.
Aviso nº 25/MC, de 10-2-00, do Ministério das
Comunicações, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.567, de 1999, de autoria do Deputado WALTER PINHEIRO.
Ofício nº 40/MCT, de 10-2-00, do Ministério da
Ciência e Tecnologia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.591, de 1999,
de autoria do Deputado EDUARDO PAES.
Aviso nº 123/MT, de 10-2-00, do Ministério dos
Transportes, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.518, de 1999, de autoria do Deputado CAIO RIELA.
Ofício nº 143/MMA, de 10-2-00, do Ministério do
Meio Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 446, de 1999, de autoria
do Deputado DR. ROSINHA.

Quarta-feira 23 44873

Ofício nº 144/MMA, de 10-2-00, do Ministério do
Meio Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 3.811 , de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO.
Ofício nº 14/MEC, de 11-2-00, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.552, de 1999, de autoria
do Deputado WELLlNGTON DIAS.
Ofício nº 15/MEC, de 11-2-00, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.494, de 1999, de autoria
do Deputado WELLlNGTON DIAS.
Aviso nº 22/MME, de 11-2-00, do Ministério de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.504, de 1999, de autoria do Deputado CLEMENTINO COELHO.
Aviso nº 27/MEC, de 11-2-00, do Ministério das
Comunicações, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.463, de 1999, de autoria da COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO.
Aviso nº 144/MT, de 11-2-00, do Ministério dos
Transportes, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.556, de 1999, de autoria do Deputado NELSON PELLEGRINO.
Aviso nl! 23, de 14-2-00, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.459, de
1999, de autoria do Deputado WALDOMIRO
FIORAVANTE.
Aviso nº 25/MME, de 14-2-00, do Ministério de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.549, de 1999, de autoria da COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR.
Aviso nº 733/MD, de 14-2-00, do Ministério da
Defesa, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.502, de 1999, de autoria do Deputado PASTOR VALDECI PAIVA.
Ofício nº 16/MEC, de 15-2-00, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.607, de 1999, de autoria
do Deputado DR. HÉLIO.
Ofício nº 18/MEC, de 15·2-00, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes dos Requerimentos de Informação
nºs 1.494 e 1.552, de 1999, de autoria do Deputado
WELLlNGTON DIAS.
Aviso nº 27/MDIC, de 15-2-00, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
prestando esclarecimentos sobre os quesItos cohs';
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tantes do RI nº 1.593, de 2000, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.
Ofício nº 50/MCT de 15-2-00, do Ministério da
Ciência e Tecnologia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n2 1.533, de 1999,
de autoria do Deputado PEDRO EUG~NIO.
Aviso nº 59/MF, de 15-2-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nl! 1.511, de 1999, de autoria do Deputado RICARDO BERZOINI.
Aviso n2 60/MF, de 15-2-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.541, de 1999, de autoria dos
Deputados RICARDO BERZOINI e GERALDO
MAGELA.
Aviso nº 61/MF. de 15-2-00 do Ministério da Fazenda prestando e~clareciment~s sobre os quesitos
const~ntes do RI n2 1.475, de 1999, de autoria do Deputado PAULO PAIM.
Aviso n2 621MF. de 15-2-00 do Ministério da Fazenda, prestando e~clareciment~s sobre os quesitos
constantes do RI n2 1.517, de 1999, de autoria do Deputado RICARTE DE FREITAS.
Aviso nº 63/MF. de 15-2-00 do Ministério da Fa.'
.
,
zenda, prestando ~sclareclmentos sobre os .quesltos
constantes do RI n 1.536, de 1999, de autoria do Deputado AVENZOAR ARRUDA.
•

I!

••

,.

AVIso n 64/MF, de 15:2-00, do MlnIsteno da .Fazenda, prestando ~sclareclmentos sobre os.quesitos
constantes do RI n 1.557, de 1999, de autona do Deputado EDUARDO
CAMPOS.
•
Q
••
•
AVIso n- 65/MF, de 15:2-00, do Mlnlsténo da .Fazenda, prestando ~sclareclmentos sobre os .quesltos
constantes do RI n 1.528, de 1999, de autona do Deputado MARCOS CINTRA.
Aviso n2 66/MF, de 15-2-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n2 1.537, de 1999, de autoria do Deputado AIRTON DIPP.
Aviso n2 67/MF, de 15-2-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constant~s do RI 1.522, de 1999, de ~utoria da
COMISSAO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO.
Aviso nº 68/MF, de 15-2-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nll 1.564, de 1999, de autoria dos
Deputados LUIZ ANTONIO FLEURY e NEUTON
LIMA.
Aviso nº 69/MF, de 15-2-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
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constantes do RI 1.568, de 1999, de autoria do Deputado RICARDO IZAR.
Ofício n2 62/SECOM, de 16-2-00, da Secretaria
de Comunicação de Governo, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n2 1.540,
de 1999, de autoria do Deputado MILTON TEMER.
Aviso n2 117/MJ, de 16-2-00, do Ministério da
Justiça, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nl! 1.651, de 2000, de autoria do Deputado AVENZOAR ARRUDA.
Ofício n2 09/DPFD/ARC-MRE-EFIN, de
17-2-00, do Ministério das Relações Exteriores, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n" 1.613, de 2000, de autoria do Deputado DA.
ROSINHA.
Aviso n" 311MTE, de 17-2-00, do Ministério do
Trabalho e Emprego, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes _do RI nl! 1.623, de 2000,
de autoria do Deputado JOAO CALDAS.
2
Aviso n 33/MTE, de 17-2-00, do Ministério do
Trabalho e ~mprego, prestando es~larecimentos sobre os q~esltos constantes do RI n 1.516, de 1999,
de autoria da Deputada TELMA DE SOUZA.
Aviso n" 341MTE, de 17-2-00, do ~inistério do
Trabalho e Emprego, prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.513, de 1999,
d
t' d D
t d "'ANESSA GRAZZIOTIN
e au o~la a epu a a v,
'"
'.
AVIso nl! 53, de 17-2-00, do MInistério da Prevldência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n2 1.444, de
1999, de autoria do Deputado JOÃO CALDAS.
d 17-2-00 , do M'InlS
. té'no da PrevI.
AVISO
. n"54 ,e
dência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n2 859, de
1999, de autoria do Deputado DR. ROSINHA.
Aviso nl! 55, de 17-2-00, do Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nll 1.497, de
1999, de autoria do Deputado JOÃO GRANDÃO.
Aviso n2 56, de 17-2-00, do Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n2 147, de
1999, de autoria do Deputado WELLlNGTON DIAS.
Aviso n2 57, de 17-2-00, do Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nll 1.529, de
1999, de autoria do Deputado MARCOS CINTRA.
Aviso n2 58, de 17-2-00, do Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n2 4.049, de
1998, de autoria do Deputado JAIR MENEGUELLI.
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Aviso nº 59, de 17-2-00, do Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.551, de
1999, de autoria do Deputado CORONEL GARCIA.
Aviso nº 60, de 17-2-00, do Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 37, de
1999, de autoria do Deputado VALDEMAR COSTA
NETO.
Aviso n9 61, de 17-2-00, do Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimen,tos sobre os quesitos constantes do RI nº 595, de
1999, de autoria do Deputado FERNANDO CORUJA.
Aviso nº 62, de 17-2-00, do Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 61, de
1999, de autoria do Deputado ROBERTO PESSOA.
Aviso nQ 73/MF, de 17-2-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.553, de 1999, de autoria do Deputado UBIRATAN AGUIAR.
Aviso n2 74/MF, de 17-2-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nQ 1.569, 1999, de autoria do Deputado LUIZ BITTENCOURT.
Ofício n2 151/GSIPR, de 17-2-00, do Gabinete
de Segurança Institucional da Presidência da República, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nQ 1.632, 2000, de autoria do Deputado BISPO WANDERVAL.
Aviso n2 289-C.Civil, de 17-2-00, da Casa Civil
da Presidência da República, que envia cópia do Aviso n2 39, de 9-2-00, do Ministério do Meio Ambiente,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 54,
de 1999, de autoria do Deputado SÉRGIO BARROS.
Aviso nº 290-C.Civil, de 17-2-00, da Casa Civil
da Presidência da República, que envia cópia do Aviso n2 39, de 9-2-00, do Ministério da Previdência e
Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre
a Indicação nº 326, de 1999, de autoria do Deputado
LUIZ BITTENCOURT.
Aviso n2 291-C.Civil, de 17-2-00, da Casa Civil
da Presidência da República, que envia cópia do Aviso n2 41, de 9-2-00, do Ministério do Meio Ambiente,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nll 554,
de 1999, de autoria do Deputado NELSON
PELLEGRINO.
Aviso nº 292-C.Civil, de 17-2-00, da Casa Civil
da Presidência da República, que envia cópia do Aviso n2 17, de 11-2-00, do Ministério da Ciência e Tecnologia, prestando esclarecimentos sobre a Indica-
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ção nº 643, de 1999, de autoria da Deputada
VANESSA GRAZZIOTIN.
Aviso nº 293-C.Civil, de 17-2-00, da Casa Civil
da Presidência da República, que envia cópia do Aviso nº 45, de 14-2-00, do Ministério do Meio Ambiente,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 661,
de 1999, de autoria do Deputado LUIZ
BITTENCOURT.
Aviso nº 294-C.Civil, de 17-2-00, da Casa Civil
da Presidência da República, que envia cópia do Aviso n2 40, de 9-2-00, do Ministério do Meio Ambiente,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 688,
de 1999, de autoria do Deputado SÉRGIO NOVAIS.
Aviso nº 028, de 18-2-00, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.493, de
1999, de autoria do Deputado WELLlNGTON DIAS.
Aviso nº 029, de 18-2-00, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.572, de
1999, de autoria do Deputado JOÃO PAULO.
Ofício n2 055/Mp, de 18-2-00, do Ministério do
Planejamento, Gestão, prestando esclarecimentos
sobre constantes do RI nº 1.508, de 1999, de autoria
VALDECI OLIVEIRA.
Aviso nº 129/MJ, de 22-2-00, do Ministério da
Justiça, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.661, de 2000, de autoria do Deputado FERNANDO FERRO.
Ofício MDA/nº 56, de 23-2-00, do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n2 1.257, de 1999,
de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.
Ofício MDA/nº 57, de 23-2-00, do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nº 1.452, de 1999,
de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.
Aviso nº 1721MT, de 23-2-00, do Ministério dos
Transportes, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.575, de 1999, de autoria do Deputado AVENZOAR ARRUDA.
Aviso n!! 173/MT, de 23-2-00, do Ministério dos
Transportes, pre!3tando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.438, de 1999, de autoria do Deputado MAX ROSENMANN.
Aviso nº 174/MT, de 23-2-00, do Ministério dos
Transportes, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nll 1.603, de 2000, de autoria ~o Deputado DR. ROSINHA.
Aviso nº 183/MT, de 23-2-00, do Ministério dos
Transportes, prestando esclarecimentos sobre os
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quesitos constantes do RI nQ1.479, de 1999, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.
Aviso nQ1841MT, de 23-2-00, do Ministério dos
Transportes, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nQ1.458, de 1999, de autoria do Deputado EUJÁCIO SIMÓES.
Ofício n2 081MinC, de 24-2-00, do Ministério da
Cultura, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nll 1.420, de 1999, de autoria do
Deputado PAULO MARINHO.
Aviso nll 028/MME de 24-2-00 do Ministério de
Minas e Energia, presta~do esclaredmentos sobre os
quesitos constantes do RI nQ1.582, de 2000, de autoria do Deputado RODRIGO MAIA.
'so nQ 029/MME de 24-2-00 d'o M' . t" d
AvI
.
.
'
:
Ims erlo e
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n2 1.578, de 2000, de autoria da Deputada ÂNGELA GUADAGNIN.
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Aviso nº 85/MF, de 24-2-00, do Ministério da Fazenda, esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nQ 1.561, de 1999, de autoria do Deputado
MARCOS CINTRA.
Aviso nQ86/MF, de 24-2-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.584, de 2000, de autoria do Deputado EDUARDO CAMPOS.
Oficio nº 198/MMA, de 24-2-00, do Ministério do
Meio Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 3.329, de 1998, de autoria do Deputado GILNEY VIANA.
Ofício nº 199/MMA, de 24-2-00, do Ministério do
Meio Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos con~tantes do RI nº 975, de 1999, autoria do
De utado MARCIO BITIAR.
p.
o
.. ,.
AVIso n: 045, de 25-2-00, do .Mlmsteno do
Esporte e TUrismo, prestando esclarecimentos sobre
•
Q
•••
os quesitos constantes do RI nº 1.563, de 1998, de
. AVIso n ~30/MME, de 24-2-00: do Mlnlsténo de
autoria do Deputado EDISON ANDRINO.
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre o s .
.. ,.
quesitos constantes do RI nº 1.577, de 2000, de autoAVIso 1.067IMD, de ~5-2-00, do Mlmsteno. da
ria do Deputado RICARDO MARANHÃO.
Defesa, prestando esclarecimentos sobre os,quesltos
.
...
constantes do RI nQ 1.580, de 2000, de autona do DeAVIso nº 031 /MME, de 24-2-00, do Mlnlsténo de
putado RICARDO MARANHÃO.
Minas e Energia, esclarecimentos sobre os.quesitos
Ofício nº 032/AGU de 29-2-00 da Advocaconstantes do RI nº 1.625, de 2000, de autona do D e - .
.~'
:
t d JOÃO CALDAS
cla-Geral da Umao, prestando esclarecimentos sobre
pu a o .
os quesitos constantes do RI nQ1.627, de 2000, de
Aviso nQ0321MME, de 24-2-00, do Ministério de
autoria do Deputado AGNELO QUEIROZ.
Mina~ e Energia, prestando:sclarecimentos sobre os
Aviso nº 47/MC, de 29-2-00, do Ministério das
~uesltos constantes do RI n 1.646, de 2000, de autoComunicações, prestando esclarecimentos sobre os
na da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.
quesitos constantes do RI nº 1.619, de 2000, de autoAviso nll 032, de 24-2-00, do Ministério da Agriria do Deputado FERNANDO FERRO.
cultura e do Abastecimento, prestando esclarecimenAviso n2 48/MC de 29-2-00 do Ministério das
ll
tos sobre os q~esitos constantes ~do RI n 1.~31, de
Comunicações, prest~ndo esclar~cimentos sobre os
2000, de autoria do Deputado JOAO GRANDAO.
quesitos constantes do RI nº 1.523, de 1999, de autoll
Aviso n 0331MME, de 24-2-00, do Ministério de
ria da COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
MEIO AMBIENTE E MINORIAS.
Aviso nº 49/MC, de 29-2-00, do Ministério das
quesitos constantes do RI n2 1.678, de 2000, de autoria do Deputado CLEMENTINO COELHO.
Comunicações, prestando esclarecimentos sobre os
Aviso nQ 0341MME, de 24-2-00, do Ministério de
quesitos constantes do RI nll 1.535, de 1999, de autoria do Deputado WALlER PINHEIRO.
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nll 1.659, de 2000, de autoAviso nº 93/MF, de 29-2-00, do Ministério da Faria do Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA.
zenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
Aviso nll 035/MME, de 24-2-00, do Ministério de
constantes do RI nll 1.601, de 2000, de autoria do DeMinas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
putado DR. ROSINHA.
quesitos constantes do RI nll 1.650, de 2000, de autoAviso nº 94/MF, de 29-2-00, do Ministério da Faria do Deputado LUIZ SÉRGIO.
zenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
Aviso nQ 0371MME, de 24-2-00, do Ministério de
constantes do RI nº 1.579, de 2000, de autoria do DeMinas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
putado UBIRATAN AGUIAR.
quesitos constantes do RI nll 1.59C de 2000, de autoAviso nQ 95/MF, de 29-2-00, do Ministério da Faria do Deputado RICARDO MARANHÃO.
zenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
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constantes do RI nº 1.585, de 2000, de autoria do Deputado CUNHA BUENO.
Aviso. nº 96/MF, de 29-2-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.589, de 2000, de autoria do Deputado RODRIGO MAIA.
Aviso nº 97/MF, de 29-2-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.602, de 2000, de autoria do Deputado DA. ROSINHA.
Aviso nº 98/MF, de 29-2-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.581, de 2000, de autoria do Deputado RODRIGO MAIA.
Ofício nº 122/MI, de 29-2-00, do Ministério da
Integração Nacional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.664, de 2000,
de autoria do Deputado CLEMENTINO COELHO.
Ofício nº 123/MI, de 29-2-00, do Ministério da
Integração Nacional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.622, de 2000,
de autoria do Deputado JOÃO CALDAS.
Ofício nº 124/MI, de 29-2-00, do Ministério da
Integração Nacional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.628, de 2000,
de autoria do Deputado WELLlNGTON DIAS.
Ofício nº 127/MI, 29-2-00, do Ministério da Integração Nacional, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI nº 1.531, de 1999, de
autoria do Deputado CLEMENTINO COELHO.
Ofício nº 128/MI, de 29-2-00, do Ministério da
Integração Nacional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.679, de 2000,
de autoria do Deputado CLEMENTINO COELHO.
RESENHA DA CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA
RELATIVA A REQUERIMENTOS DE
INFORMAÇÕES E INDICAÇÕES
MARÇO/2000
Aviso nº 039/MME, de 1º-3-00, do Ministério de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.630, de 2000, de autoria da Deputada TELMA DE SOUZA.
Aviso nº 040/MME, de 12 -3-00, do Ministério de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.643, de 2000, de autoria do Deputado RUBENS BUENO.
Aviso nº 041/MME, de 1º-3-00, do Ministério de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.649, de 2000, de autoria do Deputado NEUTON LIMA.
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Aviso nº 132, de 1º-3-00, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.592, de 2000, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.
Aviso nº 133, de 1º-3-00, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.547, de 1999, de autoria do Deputado BISPO RODRIGUES.
Aviso nº 33/MDIC, de 2-3-00, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
prestando esclarecimentos sobre quesitos constantes do RI nº 1.594, de 2000, de autoria do Deputado
EDUARDO JORGE.
Aviso nº 046/MTE, de 2-3-00, do Ministério do
Trabalho e Emprego, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.612, de 2000,
de autoria do Deputado AVENZOAR ARRUDA.
Ofício nº 075/MDA, de 2-3-00, do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nº 400, de 1999,
de autoria do Deputado ADÃO PRETTO.
Ofício nº 028/MEC, de 3-3-00, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.610, de 2000, de autoria
do Deputado AVENZOAR ARRUDA.
Ofício nº 029/MEC, de 3-3-00, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.624, de 2000, de autoria
do Deputado JOÃO CALDAS.
Ofício nº 030/MEC, de 3-3-00, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.616, de 2000, de autoria
do Deputado WALTER PINHEIRO.
Ofício nº 031/MEC, de 3-3-00, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.626, de 2000, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.
Aviso nº 383-C. Civil, de 3-3-00, da Casa Civil da
Presidência da República, que envia cópia do Aviso
nº 57, de 24-2-00, do Ministério do Meio Ambiente,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº
1.136, de 1998, de autoria dos Deputados JAQUES
WAGNER e MARIA LAURA.
Aviso nº 384-C. Civil, de 3-3-00, da Casa Civil da
Presidência da República, que envia cópia do AViso
nº 58, de 15-2-00, do Ministério da Fazenda, prestal')do esclarecimentos sobre a Indicação nº 57, de 1999,
de autoria do Deputado EULER MORAIS.
Aviso nº 385-C. Civil, de 3-3-00, da Casa Civil da
Presidência da República, que envia cópia do Aviso
nº 53, de 15-2-00, do Ministério da Educação, pres-
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tando esclarecimentos sobre a Indicação n 679, de
1999, de autoria do Deputado RUBENS BUENO.
Aviso nll 386-C. Civil, de 3-3-00, da Casa Civil da
Presidência da República, que envia cópia do Aviso
nll 55, de 15-2-00, do Ministério da Educação, prestando esclarecimentos sobre a Indica,ção nQ 663, de
1999, de autoria do Deputado CONFUCIO MOURA.
Aviso n" 387-C. Civil, de 3-3-00, da Casa Civil da
Presidência da República, que envia cópia do Aviso
nll 38, de 14-2-00, do Ministério da Educação, prestando esclareci~entos sobre a Indicação nº 653, de
1999, de autona do Deputado VALDEMAR COSTA
NETO.
Aviso n1l 388-C. Civil, de 3-3-00, da Casa Civil da
Presidência da República, que envia cópia do Aviso
nll 54, de 15-2-00, do Ministério da Educação, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nll 546, de
1999, de autoria da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO.
Aviso nº 389-C. Civil de 3-3-00 da Casa Civil da
Presidência da Repúblic~, que envi~ cópia do Aviso
nll 30 de 16-2-00 do Ministério do Desenvolvimento
Indú~tria e Comércio Exterior, prestando esclareci~
mentos sobre a Indicação nll 535, de 1999, de autoria
do Deputado CLEMENTINO COELHO.
Aviso n1l 390-C. Civil, de 3-3-00, da Casa Civil da
Presidência da República, que envia cópia do Aviso
nll 70, de 15-2-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nQ 458, de
1999, de autoria do Deputado NEUTON LIMA.
Aviso n1l 391-C. Civil, de 3-3-00, da Casa Civil da
Presidência da República, que envia cópia do Aviso
nQ 5, de 17-2-00, do Ministério das Relações ExterioQ
res, prestando esclarecimentos sobre a Indicação~n
442, de 1999, de autoria do Deputado GASTA0
Q

VIEIRA..
li
' •
. .
AVISO n 392-C. CIVil, de 3-3-00, da Casa CIVIl da
p~esidência da Repúbl~c~, ~~e envia cópia do Aviso
n 12, de 10-2-00, do Mlmsteno da Cultura, prestando
esclarec~mentos sobre a Indicação nQ 266, de 1999,
de autona do Deputado WELLlNGTON DIAS.
Aviso n1l 393-C. Civil, de 3-3-00, da Casa Civil da
Presidência da República, que envia cópia do Aviso
nll 52 de 15-2-00 do Ministério da Educação prestand; esclarecim~ntos sobre a Indicação nll 220, de
1999, de autoria do Deputado LUIZ BITIENCOURT.
Aviso n1l 394-C. Civil de 3-3-00 da Casa Civil da
Presidência da Repúblic~, que envi~ cópia do Aviso
nll 168, de 23-2-00, do Ministério dos Transportes,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nll 196,
de 1999, de autoria do Deputado LUIZ
BITIENCOURT.

Q
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Ofício n 970/CADE,
de 6-3-00, do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos sobre
a Indicação nll 725, de 2000, de autoria do Deputado
SÉRGIO NOVAIS.
Ofício n" 069IMP, de 8-3-00, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n"
1.636, de 2000, de autoria do Deputado FERNANDO
CORUJA.
Aviso n" 1.2791MD, de 8-3-00, do Ministério da
Defesa, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nll 1.633, de 2000, de autoria do Deputado MARCOS ROLlM.
A .
li 046IMME d 9-3-00 d M' , té' d
,VISO n .
,e
'. o Ims no e
Mlna~ e Energia, prestando:sclareclmentos sobre os
~uesltos constantes ~do RI n 1.662, de 2000, de autona do Deputado JOAO CALDAS.
Aviso nll 0471MME, de 9-3-00, do Ministério de
Mina~ e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nll 1.700, de 2000, de autoria do Deputado AGNELO QUEIROZ.
Aviso nll 0481MME, de 9-3-00, do Ministério de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nll 1.674, de 2000, de autoria do Deputado BISPO WANDERVAL.
Aviso nll 1181MF, de 9-3-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nll 1.587, de 2000, de autoria do Deputado RODRIGO MAIA.
Aviso nll 1191MF, de 9-3-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nll 1.639, de 2000, de autoria do Deputado AVENZOAR ARRUDA.
Aviso nll 351MDIC, de 10-3-00, do Ministério do
Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior
prestando esclar~cimentos sobre os quesitos cons~
tantes do RI nll 1 683 de 2000 de Deputado
RONALDO VASCON·CEL.'LOS.
'
.
11
_ _
•••
AVls~ n 36IMDIC: d~ 10 3 00, do ~mlsténo ,do
Desenvolvimento, .Industna e ComércIo, Extenor,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos cons9
tantes do RI n 1.455, de 1999, de Deputado DA.
ROSINHA.
Aviso nll 050IMME, de 10-3-00, do Ministério de
Mina~ e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
~uesltos constantes do RI nll 1.733, de 2000, de autona do Deputado IGOR AVELlNO.
Aviso nll 0511MME, de 10-3-00, do Ministério de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
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quesitos constante~ do RI nº 1.704, de 2000, de autoria do Deputado SERGIO NOVAIS.
Aviso nº 052/MME, de 10-3-00, do Ministério de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.684, de 2000, de autoria do Deputado FREIRE JÚNIOR.
Aviso nº 123/MF, de 10-3-00, do Ministério da
Fazenda, prestando esclarecimentos sóbre os quesitos constantes do RI nº 1.345, de 1999, de autoria do
Deputado WAGNER SALUSTIANO.
Ofício nº 153/MI, de 10-3-00, do Ministério da
Integração Nacional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.648, de 2000,
de autoria do Deputado CLEMENTINO COELHO.
Ofício nº 154/MI, de 10-3-00, do Ministério da
Integração Nacional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.634, de 2000,
de autoria do Deputado CLEMENTINO COELHO.
Ofício nº 155/MI, de 10-3-00, do Ministério da
Integração Nacional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.635, de 2000,
de autoria do Deputado CLEMENTINO COELHO.
Ofício nº 156/MI, de 10-3-00, do Ministério da
Integração Nacional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.666, de 2000,
de autoria do Deputado CLEMENTINO COELHO.
Ofício nº 157/MI, de 10-3-00, do Ministério da
Integração Nacional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.302, de 2000,
de autoria do Deputado AVENZOAR ARRUDA.
Ofício nº 87/SECOM, de 13-3-00, da Secretaria
de Comunicação de Governo, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.663,
de 2000, de autoria do Deputado JOÃO CALDAS.
Ofício nº 159/MI, de 13-3-00, do Ministério da
Integração Nacional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.498, de 2000,
de autoria do Deputado WELLlNGTON DIAS.
Ofício nº 160/MI, de 13-3-00, do Ministério da
Integração Nacional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.691 , de 2000,
de autoria do Deputado CLEMENTINO COELHO.
Ofício nº 161/MI, de 13-3-00, do Ministério da
Integração Nacional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.647, de 2000,
de autoria do Deputado CLEMENTINO COELHO.
Ofício nº 164/MI, de 13-3-00, do"Ministério da
Integração Nacional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.481 , de 1999,
de autoria da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE.
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Ofício nº 238/GSIPR, de 13-3-00, da Secretaria
de Segurança Institucional da Presidência da RepúbUca, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.632, de 2000, de autoria do Deputado BISPO WANDERVAL.
Ofício nº 249/MMA, de 13-3-00, do Ministério do
Meio Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 991 , de 1999, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.
Ofício nº 250/MMA, de 13-3-00, do Ministério do
Meio Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 3.144, de 1998, de autoria do Deputado WOLNEY QUEIROZ.
Aviso nº 37/MDIC, de 14-3-00, do Ministério do
Desenvolvimento, indústria e Comércio Exterior,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.688, de 2000, de autoria do Deputado PAULO OCTÁVIO.
Aviso nº 38/MDIC, de 14-3-00, do Ministério do
Desenvolvimento, Indúsfria e Comércio Exterior,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.702, de 2000, de autoria do Deputado BISPO WAMDERVAL.
AVISO Nº 54/MME, de 14-3-00, DO Ministério
de Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI nº 1.695, de 2000, de
autoria do Deputado WAGNER SALUSTIANO.
Aviso nº 54, de 15-3-00, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.597, de
2000, de autoria do Deputado DR. ROSINHA.
Aviso nº 55, de 15-3-00, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.596, de
2000, de autoria do Deputado DR. ROSINHA.
Aviso nº 56, de 15-3-00, do Minisério da Agricultura e do Abastecimento, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nº 1.599, de 200,
de autoria do Deputado DR. ROSINHA.
Aviso nº 88, de 15-3-00, do Ministéiro da Previdência e Assistência social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.618, de
2000, de autoria do Deputado PAULO PAIM.
Avis9 nº 89, de 15-3-00, do Ministério da Previdência Socia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 142, de 1999, de autoria
do Deputado PAULO ROCHA.
,
Aviso nº 90, de 15-3-00, do Ministério da Previdência e Assistência Socia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.620, de
2000, de autoria do Deputado MEDEIROS.
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Aviso nº 91, de 15-3-00, do Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nll 1.526, de
1999, de autoria do Deputado DR. ROSINHA.
Aviso nº 92, de 15-3-00, do Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.476, de
1999, de autoria do Deputado EDUARDO JORGE.
Aviso nll 93, de 150-3-00, do Ministério da Previdência Social, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.680, de 2000, de autoria do Deputado PAULO PAIM.
Aviso nº 94, de 15-3-00, do Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.586, de
2000, de autoria do Deputado CUNHA BUENO.
Aviso nº 95, de 15-3-00, do Ministério da Previdência e Assistência Soci,a prestando esclarecimentos sobree os quesitos constantes do RI nº 86, de
1999, de autoria da Deputada IARA BERNARDI.
Aviso nº 96, de 15-3-00, do Ministério da Previd'encia e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 360, de
1999, de autoria do Deputado LUIZ BITIENCOURT.
Aviso nll 101, de 15-3-00, do Ministério da Previdência e Assistência Soeia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes dos Requerimentos
de Informação nºs 1.093 e 1.151, de 1999, de autoria
do Deputado AGNELO QUEIROZ.
Aviso n1l 102, de 15-3-00, do Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes dos Requerimentos
de Informação nºs 1.113 e 1.114, de 1999, de autoria
do Deputado DA. ROSINHA.
Aviso nº 247/MT, de 15-3-00, do Ministério dos
Transportes, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.532, de 1999, de autoria do Deputado CLEMENTINO COELHO.
Aviso nll 39/MDIC. De 16-3-00, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Cpmércio Exterior,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.665, de 2000, de autoria do Deputado CLEMENTINO COELHO.
Aviso nº 132/MF, de 16-3-00, do Ministério da
Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nll 1.675, de 2000, de autoria do
Deputado GIOVANNI QEIROZ.
Aviso nll 1331MF, de 16-3-00, do Ministério da
Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.652, de autoria do Deputado
AVENZOAR ARRUDA.
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Aviso nº 135/MF, de 16-3-00, do Ministério da
Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.681, de 2000, de autoria do
Deputado RONALDO VASCONCELLOS.
Aviso nº 137/MF, de 16-03-00, do Ministério da
Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.576, de 1999, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO.
Aviso nº 152, de 16-3-00, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.595, de 2000, de autoria do Deputado DA. ROSINHA.
Aviso nº 154, de 16-3-00, do Minis'terio da Saúde, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n1l 1.415, de 1999, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.
Aviso nº 155, de 16-3-00, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sbre os constantes do
RI nº 1.548, de 1999, de autoria do Deputado BISPO
RODRIGUES.
Aviso nº 450-C.Civil, de 16-3-00, da Casa Civil
da Presidência da República que envia cópia do Avoiso n] 71 , de 8-3-00, do Minis 'terio da Educação, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 416, de
1999, de autoria do Deputado BEN-HUR FERREIRA.
Aviso nº 451-C.Civil, de 16-3-00, da Casa Civil
da Presidência da República que encia cópia do Aviso
nº 72, de 8-3-00, do Ministério da Educação, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 655, de
1999, de autoria do Deputado HERMES
PARCIANELLO.
Aviso nº 452-C.Civil, de 16-3-00, da Casa Cvil
da Presidência da República que envia cópia do Aviso
nº 70, de 3-03-00, do Ministério da Educação, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nll 56-, de
1999, de autoria da Deputada ANA CATARINA.
Aviso nº 453-C.Civil, de 16-3-00, da Casa Civil
da Presidência da República que envia cópia do Aviso
n] 47, de 2-3-00, do Ministério do Trabalho e Emprego, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nll
665, de 1999, de autoria do Deputado ALEX
CANZIANI.
Aviso nº 454-C.Civil, de 16-3-00, da Casa Civil
da Presidência da República que evia cópia do Aviso
nº 19, de 2-3-00, do Ministério da Cultura, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n] 713, de 2000,
de autoria do Deputado NELSON PELLEGRINO.
Aviso nº 140/MF, de 17-3-00, do Minístério da
Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.705, de 2000, de autoria do
Deputado VALDIR GANZER.
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Aviso nº 141/MF, de 17-3-00, do Ministério da
Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos do RI n] 1.644, de 2000, de autoria do Deputado
VALDECI OLIVEIRA.
Aviso nº 143/MF, de 17-3-00, de 17-3-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.696, de 2000,
de autoria do Deputado BISPO RODRIGUES.
Aviso nº 145/MF, de 17-3-00, do Minisério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI ~º 1.685, de 2000, de autoria do Deputado FREIRE JUNIOR.
Aviso nº 146/MF, de 1~-3-00, do Ministério d~
Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesltos constantes do RI Nº 1.676, de 2000, de autoria do
Deputado
GIOVANNI
QEIROZ.
.
o
.. ,.
AVIso n- 147/MF, de 17~3.00, do Mlnlsteno d~
Fazenda, prestando e~clareclmentos sobre os ~esltos constantes do RI n- 1.694, de 2000 de autona do
Deputado VALDIR GANZER.
A .
º 157 d 17-3-00 d M' t' d S ' d
VISO n
,. e
, o InS r!o a au e,
prestando esclareCimentos sobre os qesltos constantes do RI n] 1.608, de 2000, de autona do Deputado

~E~~RAA~~

Ofício nº 12/DCJ/DAC/ARC-MRE-CASC, de
20-3-00 do Ministério das Relações Exteriores prestando e~clarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nº 1.677, de 2000, de autoria do Deputado
BEN-HUR FERREIRA.
Aviso nº 57/MME de 203-00 do Ministério de
Minas e Energia, prest~ndo esclare~imentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.755, de 2000, de autoria do Deputado VALDEMAR COSTA NETO.
AVISO Nº 58/MME de 20-3-00 do Ministéiro de
Minas e Energia, presta~do esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.643, de 2000, de autoria do Deputado RUBENS BUENO.
Aviso nº 59/MME, de 20-3-00, do Ministério de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n] 1.630, de 2000, de autoria da Deputada TELMA DE SOUZA.
Aviso nº 60/MME, de 20-3-00, do Ministgério de
Minas e Energia, prestar.do esclarecimenots sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.734, de 2000, de autoria do Deputado PEDRO WILSON.
Aviso nº 61/MME, de 20-3-00, do Ministério de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.649, de 2000, de autoria do Deputado NEUTON LIMA.
Ofício nº 33/MEC, de 21-3-00, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobre os que-
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sitos constantes do RI nº 1.638, de 2000, de autoria
do Deputado AVENZOAR ARRUDA.
Ofício nº 34/MEC, de 21-3-00, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes dos Requerimentos de Informação
nºs 1.689, e 1.712, de 2000, de autoria do Deputado
FERNANDO FERRO.
Ofício nº 35/MEC, de 21-3-00, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.671, de 2000, de autoria
do Deputado PEDRO WILSON.
Ofício nº 36/MEC de 21-3-00 do Ministério da
Educação, prestando ~sclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.726, de autoria do Deputado FERNANDO FERRO.
AVISO
. n-o 275/MT,e
d 21 -3-00 , do M"InISt"eno dos
Transportes, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.655, de 2000, de autoria da Deputada TELMA DE SOUZA.
.
o
.. ,.
AVIso n- 276/MT, de 21-3-00, do Mlnlsteno dos
Transportes, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.588, de 2000, de autoria do Deputad JOVAIR ARANTES
o .
Aviso nº 277/MT, de 21-3-00.. do Ministério dos
Tran~portes, prestando esclareCImentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.656, de 2000, de autona do Deputado RICARDO FERRAÇO.
Aviso nº 278/MT, de 21-3-00, do Ministério dos
Transportes, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do F!I nº 1.640, de 2000, de autona do Deputado LUIZ SERGIO.
Aviso nº 279/MT, de 21-3-00, do Ministério dos
Transportes, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.575, de 1999, de autona do Deputado AVENZOAR ARRUDA.
Aviso nº 280/MT, de 21-3-00, do Ministério dos
Transportes, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes d? RI nº 1.4,?9, de 1999, de autona do Deputado EUJACIO SIMOES.
Aviso nº 281/MT, de 21-3-00, do Ministério dos
Transportes, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.412, de 2000, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.
Aviso nº 41/MDIC, de 22-3-00, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.699, de 2000, de autoria da Deputada ELCI,?NE BARBALHO.
Aviso nº 521MTE, de 22-3-00, do Ministério do
Trabalho e Emprego, prestando esclarecimentos so-
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bre os quesitos constantes do RI nQ 1.611, de 2000,
de autoria do Deputado AVENZOAR ARRUDA.
Ofício nº 1771M1, de 22-3-00, do Ministério da
Integração Nacional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nl! 1.673, de 2000,
de autoria do Deputado CLEMENTINO COELHO.
Ofício n!l290/MMA, de 22-3-00, do Ministério do
Meio Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.692, de 2000, de autoria do Deputado AVENZOAR ARRUDA.
Ofício nº 291/MMA, de 22-3-00, do Ministério do
Educação, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 733, de 1999, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO.
•

Q

••

,.

. AVISO n ?62/MME, de 23-3-00: do Mlnlsterlo de
Mlna~ e Energia, prestando ;sclareclmentos sobre os
quesItos constantes do RI n-1.756, de 2000, de autoria do Deputado CORONEL GARCIA.
Aviso nº 87/MP, de 23-3-00, do Ministério do

Pla~ejamento, Orçamento ~ Gestão, prestando escla-

reclmentos sobre os qu.esltos constantes do RI nº
1.609, de 2000, de autoria do Deputado AVENZOAR
ARRUDA.
Aviso nº 463-C. Civil, de 23-3-00, da Casa Civil
da Presidência da República, que envia cópia do Aviso nº 81, de 21-3-00, do Ministério da Educação,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 383,
de 1999, de autoria do Deputado PEDRO
VALADARES.
Aviso nº 464-C. Civil, de 23-3-00, da Casa Civil
da Presidência da República, que envia cópia do Aviso nl! 82, de 21-3-00, do Ministério da Educação,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 519,
de 1999, de autoria do Deputado EBER SILVA.
Aviso nll 465-C. Civil, de 23-3-00, da Casa Civil
da Presidência da República, que envia cópia do Aviso nº 153, de 16-3-00, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 642, de
1999, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN.
Aviso nº 466-C. Civil, de 23-3-00, da Casa Civil
da Presidência da República, que envia cópia do Aviso nll 87, de 15-3-00, do Ministério da Previdência e
Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre
a Indicação nll 675, de 1999, de autoria do Deputado
JORGE COSTA.
Aviso n1l 467-C. Civil, de 23-3-00, da Casa Civil
da Presidência da República, que envia cópia do Aviso nll 84, de 21-3-00, do Ministério da Educação,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nll 681 ,
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de 1999, de autoria do Deputado L1NCOLN
PORTELA.
Aviso nº 468-C. Civil, de 23-3-00, da Casa Civil
da Presidência da República, que envia cópia do Aviso nº 79, de 21-3-00, do Ministério da Educação,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 697,
de 1999, de autoria do Deputado FERNANDO
CORUJA.
Aviso nº 469-C. Civil, de 23-3-00, da Casa Civil
da Presidência da República, que envia cópia do Aviso nº 17, e 2~-2-0~, do Ministério. da ?ult~ra, prestando esc arec.lmen os sobre a Indlcaçao n- 706, de
1999, de autoria do Deputado ALDO REBELO.
Aviso nº 470-C. Civil, de 23-3-00, da Casa Civil
da Presidência da República, que envia cópia do Aviso nl! 26, de 13-3-00, do Ministério da Integração Nacional, prestando esclarecimentos sobre a Indicação
nº 723 de 2000 de autoria do Deputado
WELLlN'GTON DIAS.'

1

Aviso nº 471-C. Civil de 23-3-00 da Casa Civil
da Presidência da República, que envi~ cópia do Aviso nQ 85, de 21-3-00, do Ministério da Educação,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 728,
de 2000, de autoria do Deputado JOVAIR ARANTES.
Aviso nº 1.611/MD, de 23-3-00, do Ministério da
Defesa, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.658, de 2000, de autoria do Deputado AGNELO QUEIROZ.
Ofício nº 039/MEC, de 24-3-00, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nl! 1.654, de 2000, de autoria
do Deputado AVENZOAR ARRUDA.
Aviso nº 56/MC, de 24-3-00, do Ministério das
Comunicações, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nl! 1.411, de 1999, de autoria do Deputado Valdemar Costa Neto.
Aviso nº 058, de 24-3-00, do Ministério do
Esporte e Turismo, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI nl! 1.710, de 2000, de
autoria do Deputado DA. ROSINHA.
Aviso nº 59/MC, de 24-3-00, do Ministério das
Comunicações, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.505, de 1999, de autoria do Deputado CLEMENTINO COELHO.
Aviso nº 63, de 24-3-00, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nll 1.697, de
2000, de autoria do Deputado JOSÉ CARLOS
COUTINHO.
Aviso nº 64, de 24-3-00, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, prestando esclarecimen-
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tos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.741, de
2000, de autoria do Deputado FERNANDO CORUJA.
Aviso nº 65, de 24-3-00, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.720, de
2000, de autoria do Deputado WERNER
WANDEREA.
Aviso nº 151/MF, de 24-3-00, do Ministério da
Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.728, de 2000, de autoria do
Deputado UBIRATAN AGUIAR.
Aviso nº 152/MF, de 24-3-00, do Ministério da
.
.
Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesltos constantes
RI nº 1.686, de 2000, de autoria do
Deputado JOSE DIRCEU.
Aviso nº 153/MF, de 24-3-00, do Ministério da
Fazenda, prestando e:clarecimentos sobre os q~esitos constantes do RI n- 1.521, de 1999, de autona do
Deputado RICARDO BERZOINI.
Aviso nº 1.664/MF, de 24-3-00, do Ministério da
Fazenda, prestando e:clarecimentos sobre os q~esitos consta~tes do RI n- 1.641, de 2000, de autona da
D'eputa~a A~GELA GUADAGNIN.
.., .
AVIso n- 1.666/MF, de 2~-3-00, do Mlnlsteno d~
Fazenda, prestando e~clareclmentos sobre os q~e~ltos consta~tes do RI n 1.703, de 2000, de autona a
Deputa~a ANºGELA GUADAGNIN.
.., .
AVIso n 163/MF, de 2~-3-00, do Mlnlsteno d~
Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesltos constantes do RI nº 1.576, de 1999, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO.
.
o
/MF. d 27 3
d M"
,. d
AVIso n- 164 ,e - -00, o Inlsteno a
Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.681, de 2000, de autoria do
Deputado RONALDO VASCONCELLOS.
A, •
º 1651MF. d 27-3-00 d M" t"
d
/,,\VISO n
, e.
,o Ims eno ~
Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesltos constantes do RI nº 1.675 de 2000 de autoria do
Deputado GIOVANNI QUEIROZ.'
Aviso nº 171/MF, de 27-3-00, do Ministério da
Saúde, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.687, de 2000, de autoria do Deputado JOSÉ CARLOS COUTINHO.
Aviso nº 44/MDIC de 28-3-00 do Ministério do
Desenvolvimento, IndÚstria e C~mércio Exterior,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nll 1.711, de 2000, de autoria do Deputado PEDRO EUG~NIO.
Aviso nº 1.717/MD, de 28-3-00, do Ministério da
Defesa, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes dos Requerimentos de Informação nºs

90
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1.667 e 1.668, de 2000, de autoria do Deputado
VALDEMAR COSTA NETO.
Ofício nº 55/SEDU, de 29-3-00, da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano da Presidência da República, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.698, de 2000, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.
Aviso nº 064/MME, de 29-3-00, do Ministério de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.739, de 2000, de autoria do Deputado GILBERTO KASSAB.
Aviso nº 109 de 29-3-00 do Ministério da Previ"
dência e Assistência Social prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n2 1.615, de
2000, de autoria do Deputado DA. ROSINHA.
Aviso nº 110 de 29-3-00 do Ministério da Previdência e Assistên~ia Social, p;estando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.128, de
1999, de autoria do Deputado LUIZ SÉRGIO.
Aviso nº 111 de 29-3-00 do Ministério da Previdência e Assistên~ia Social, p;estando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 406, de
1999, de autoria do Deputado ARLINDO CHINAGLlA.
Aviso nº 112, de 29-3-00, do Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 3.939, de
1998, de autoria do Deputado PAULO PAIM.
A .
º 113 d 29-3-00 d Minist'r' d PreviVISO n.
e .
' o
e la a.
dencla e Asslstencl.a SocIal, prestando escl~reclmentos sobre os ~uesltos constantes~ do RI n 476, de
1999, de autona do Deputado JOAO COSER.
.
o
••••
.Avlso n~ 1~ 4, .de 29~3-00, do Mlnlsténo da :revldencla e Asslsten~la Social, prestando es~areClmentos sobre os quesl!os constantes do RI n 1.430, de
1999, de autona do Deputado HENRIQUE
FONTANA.
.
.
o
•. "
•
AVIso n- 116, de 29-3-00, do Mlnlsteno da Prevldência e Assistên~ia Social, prestando es~arecimentos sobre os q~esltos constantes do RI n- 1.672, de
2000, d~ aut~na do Deputado L1NO, ~O~~1.
.
AVIso n-117, de 29-3-00, do Mlnlsteno da PrevIdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.614, de
1999, de autoria do Deputado DA. ROSINHA.
Aviso nº 121 , de 29-3-00, do Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.520, de
1999, de autoria do Deputado JOÃO GRANDÃO.
Ofício nº 316/MMA, de 29-3-00, do Ministério do
Meio Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os
A'

A

A

'.
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quesitos constantes do RI nº 310, de 1999, de autoria
do Deputado LUIZ BIITENCOURT.
Ofício n!l317/SENAD, de 29-3-00, do Gabinete
de Segurança Institucional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.706, de
2000, de autoria da Deputada LUCI CHOINACKI.
Aviso nº 491-C.Civil, de 29-3-00, da Casa Civil
da Presidência da República, que envia cópia do Aviso nº 192, de 22-3-00, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nll 709 de
1999, de autoria do Deputado LUIZ BIITENCOu'RT.
º 71 d 30 3 00 d M' . t" d E
A '
VI~O n
, e - - , o ~ms eno o sporte e ,Tunsmo, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.682, de 2000, de autoria do De utado RONALDO VASCONCELLOS.
,P II
.,"
AVISO n 72, de 30-3-00, do Mlnlsténo da Agncultura e do Abastecimento, prestando esclarecimenQ
tos sobre os quesitos constantes do RI n 1.718, de
2000, de autona do Deputado FERNANDO CORUJA.
Aviso nº 193, de 31-3-00, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do,RI nº 1.660, de 2000, de autoria do Deputado DA. HELIO.
Aviso nº 194, de 31-3-00, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.621, de 2000, de autoria dos
Deputados WALTER PINHEIRO e DR. ROSINHA.
Aviso nº 286/MT, de 31-3-00, do Ministério dos
Transportes, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.765, de 2000, de autoria do Deputado HENRIQUE FONTANA.
Aviso nº 287/MT, de 31-3-00, do Ministério dos
Transportes, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.216, de 1999, de autoria do Deputado JOSÉ DIRCEU.
RESENHA DA CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA
RELATIVA A REQUERIMENTOS DE
INFORMAÇÃO E INDICAÇÃO
MARÇ012000
Ofício PSlRI n ll

559, de 2-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nQ 761 ,
de 2000, de autoria do Deputado RUBENS BUENO,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, a elaboração de minuta de norma jurídica destinada a estender
aos Fiscais da Defesa Agropecuária a estrutura de
carreira prevista na Medida Provisória nQ 1.971-7, de
11 de janeiro de 2000.
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560, de 2-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 762,
de 2000, de autoria do Deputado RUBENS BUENO,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, a concessão de financiamento, em caráter
excepcional, par?- universidades e faculdades no
Estado do Parana.,
, ,
'A'
, 5~1, de 2-3-?0, a Cas~ ?lvll da ~reSI?en~la da
Repubhca, encaminhando copia da Indlcaçao n- 763,
de 2000, de autoria do Deputado VALDECI
OLIVEIRA, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Fazenda, a extensão do Sistema Integrado de Pa amento de Im osto e Contribui,g
p
çoes das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, às creches que se enquadrem
no regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte.
562, de 2-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 764,
de 2000, de autoria do Deputado RONALDO
VASCONCELLOS, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério dos Transportes, a adoção de medidas para garantir o cumprimento do art.
70 do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe sobre
a passagem preferencial de pedestres na faixa a eles
destinadas, nos locais sem sinalização semafórica.
563, de 2-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 765,
de 2000, de autoria do Deputado RONALDO
VASCONCELOS, que sugere ao Poder Executivo a
criação da atribuição de adido turístico, a ser exercida
por parte dos adidos culturais.
564, de 2-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 766,
de 2000, de autoria do Deputado RONALDO
VASCONCELLOS, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Justiça, a adoção de
medidas para garantir o cumprimento do art. 70 do
Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe sobre a passagem preferencial de pedestres na faixa a eles destinadas, em locais sem sinalização semafórica.
565, de 2-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 767,
de 2000, de autoria do Deputado DR. HÉLIO, que sugere ao Poder Executivo a criação de um Conselho
Nacional de Bioética.
566, de 2-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 768,
de 2000, de autoria da Deputada NICE LQBÃO, que
sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério de Minas e Energia, que determine à Agência
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Nacional de Petróleo (ANP) a suspensão de todas as
providências no sentido de implementar a minuta de
portaria desse órgão, estendendo às empresas distribuidoras de combustíveis em operação no País a possibilidade de possuírem e operarem postos revendedores de seus produtos.
567, de 2-3-00, à Casa Civil dSl Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 769,
de 2000, de autoria do Deputado LUIZ
BITTENCOURT, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Integração Nacional, a
adoção de providências no sentido de proceder à Jiberação de verbas extra-orçamentárias para o combate
aos efeitos da enchente no Município de Piranhas, no
Estado de Goiás.
568, de 2-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 770,
de 2000, de autoria do Deputado LUIZ
BITTENCOURT, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Saúde, adoção de providências no sentido de realizar campanha emergenciai de combate à febre amarela e à dengue no Município de Piranhas, Estado de Goiás.
569, de 2;3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 771,
de 2000, de autoria do Deputado SAMPAIO DÓRIA,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Justiça, que o Contran altere na redação
do art. 2º da Sl.!a Resolução nº 679, de 6 de abril de
1987, que disppe sobre o uso de luzes intermitentes
rotativas, e dá outras providências.
570, de 2-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n9 772,
de 2000, de autoria do Deputado PEDRO CANEDO,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Fazenda, a adoção de providências visando a racionalizar a formalização de convênios entre
município e a União.
571, de 2-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 773,
de 2000, de autoria do Deputado CUNHA BUENO,
que sugere ao Poder Executivo que efetive as operações do RECOOP - Programa de Revitalização das
Cooperativas de Produção Agropecuária.
572, de 2-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n9 774,
de 2000, de autoria do Deputado FERNANDO
CORUJA, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério das Comunicações, a concessão
para implantação de uma Rádio FM e Difusão Educativa na Fundação Universidade do Contestado - cam-
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pus da cidade de Canoinhas, no Estado de Santa Catarina.
573, de 2-3-00 à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 775
de 2000, de autoria do Deputado FERNANDO
CORUJA, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Agricultura e do Abastecimento, a implantação de um programa nacional de com·
bate à tuberculose bovina.
0574, de 2-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 776,
de 2000, de autoria do Deputado CLEMENTINO
COELHO, que sugere ao Poder Executivo o envio de
projeto de lei dispondo sobre concursos públicos (Iimite do valor das taxas de inscrição, proibição da formação de banco de reservas de candidatos aprovados e determinação de prazo máximo para nomeação).
575, de 2-3-00, à Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República, encaminhando cópia do RI nº 1.698, de 2000, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, a respeito dos recursos federais recebidos pela Companhia de Saneamento do Amazonas - COSAMA, e sua destinação,
no exercício de 1998 e 1999.
576, de 2-3-00, ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, encaminhando
cópia do RI nº 1.706, de 2000, de autoria da Deputada
LUCI CHOINACKI, a respeito da atuação da Senad
em apreensões e leilões de bens confiscados de traficantes em todo o território nacional, assim como detalhes da constituição do quadro administrativo da
mesma.
577, de 2-3-00, ao Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, encaminhando cópia do RI n9
1.707, de 2000, de autoria do Deputado PEDRO
EUGI:NIO, sobre a existência de estudos atuais referentes aos Regimes de Previdência dos Servidores
Civis e Militares da União.
578, de 2-3-00, à Secretaria de Comunicação
de Governo da Presidência da República, encaminhando cópia do RI nº 1.708, de 2000, de autoria do
Deputado ARTHUR VIRGILlO NETO, sobre os gastos dessa Secretaria com as emissoras de TV.
579, de 2-3-00, ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia do RI nº 1.709, de 2000,
de autoria do Deputado 08. HELENO, a respeit9 dos
contratos que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos mantinha com a VASP.
580, de 2-3-00, ao Ministério de Esporte e Turismo, encaminhando cópia do RI n9 1.710, de 2000, de
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autoria do Deputado DA. ROSINHA, sobre convêni590, de 2-3-00, ao Ministério da Ciência e Tecnoos assinados com as entidades que menciona.
logia, encaminhando cópia do RI nº 1.724, de 2000, de
581, de 2-3-00, ao Ministério do Desenvolviautoria do Deputado AGNELO QUEIROZ, sobre cópia
menta, Indústria e Comércio Exterior, encaminhande documentos da FINEP - Financiadora de Estudos e
do cópia do RI nº 1.711, de 2000, de autoria do DeProjetos.
putado PEDRO EUGÊNIO, sobre o Programa de
591 de 2-3-00 ao Ministério da Fazenda ancaRenovação da Frota.
minhand~ cópia do RI nº 1.725, de 2000, de aut~ria do
582, de 2-3-00, ao Ministério da Educação, enDeputado AGNELO QUEIROZ, sobra inscrição na dfvicaminhando cópia do RI nº 1.712, de 2000, de autoda ativa da União.
ria ~o D,.:putado FERNANDO FERRO, ~cer~a de
592, de 2-3-00, ao Ministério da Educação, encadestlnaçao de recursos do, Fundef, no am~lt~ ~o
minhando cópia do RI nº 1.726, de 2000, de autoria do
Estado,do Pernambuco, a~sJn~ como de posslvels IrDeputado FERNANDO FERRO ares eito de t d
regularrdades em sua apltcaçao.
o as as
" ;"
verbas liberadas, na area de educaçao, para todos os
. 583, d: ~-3-00, ao Mlnlsteno da Justiça, enc~municfpios de Pernambuco.
mlnhando copia do RI nº 1.713, de 2000, de autoria
'"
;
.
do Deputado LUIZ BIITENCOURT, sobre a aplica593, ;d~ 2-3-00, ~o Ministério da Saude, en~amlção do que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro no
nhando copia do RI n- 1.727, de 2000" de autoria do
que se refere à educação no trânsito.
Deputa~o FERNANDO FERRO,;a respeito de todas as
584 de 2-3-00 ao Ministério da Fazenda enverbas liberadas, na área de saude, para todos os mucaminha~do cópia d~ RI nº 1.714, de 2000, de ~utonicfpios de Pernambuco.
ria do Deputado JOSÉ CARLOS COUTINHO, sobre
594, de 2-3-00, ao Ministério da Fazenda, encamias providências que têm sido tomadas para coibir os
nhando cópia do RI nº 1.728, de 2000, de autoria do Deabusos nos preços dos livros didáticos.
putado UBIRATAN AGUIAR, a respeito de contratos e
585, de 2-3-00, ao Ministério da Justiça, encacusteio na administração das loterias federais.
minhando cópia d~ RI nº 1.715, de 2000, de autoria
595, de 2-3-00, ao Ministério dó Planejamento,
do Deputado JOSE CARLOS COUTINHO, sobre as
Orçamento e Gestão, encaminhando cópia do RI nº
1.729, de 2000, de autoria do Deputado AGNELO
providências que têm sido tomadas para coibir abusos nos preços dos livros didáticos.
QUEIROZ, sobre processo referente a imóvel perten586, de 2-3-00, ao Ministério das Comunicacente ao Patrimônio da União.
ções, encaminhando cópia do RI nº 1.717, de 2000,
596 de 2-3-00 ao Ministério da 'Saúde encamide autoria do _Deputad~ JOSÉ ?IRCEU, sobre a
nhando dópia do RI'nº 1.730, de 200b, de ~utoria do
complement~çao das Informa~oes º demandadas
Deputado JOÃO GRANDÃO, sobre a suspensão de
pelo Requerimento de Informaçao n 1.176, de 11
pagamento aos servidores da Funasa.
de agosto de 1999.
97 d 2
M' , é' d C
'587 de 2-3-00 ao Ministério da Agricultura e
5. ' e -3-0~, ao Inlst riO as omunlcaçoes,
, .
"
,
Q
encaminhando cópia do RI nQ 1.731, de 2000, de autodo AbasteCimento, encamInhando cópIa do RI n
. d O t d JOA-O CALDAS
b
't; .
1.718, de 2000, de autoria do Deputado
ria o ,epua o .
,
,so re.osc~I,erlospeFERNANDO CORUJA, a respeito da demora que
lo~ quais é de~ermln~do o numero que Identifica e pervem ocorrendo quanto à implantação do Programa
mlte a operaçao de ~nt~rurbano po.r parte de todas as
de Revitalização das Cooperativas de Produção
empresas de telefonia fixa no BraSIl.
Agropecuária - RECOOP.
599, de 2-3-00, ao Ministério de Minas e energia,
588, de 2-3-00, à Secretaria de Comunicação
~ncaminhando cópia do RI nº 1.733, de 2000" de autode Governo da Presidência da República, encamiria do Deputado IGOR AVELlNO, sobre os Impactos
nhando cópia do RI nº 1.721, de 2000, de autoria do
econômico, social, populacional e cultural decorrente
das obras de i~plantação de linha de transmissão NorDeputado BISPO RODRIGUES, sobre os gastos da
te-Sul- L1NHAO e da construção de Usina HidroelétriSecretaria com as emissoras de TV.
589, de 2-3-00, ao Ministério do Planejamento,
ca de Lajeado, Estado do Tocantins.
Orçamento e Gestão, encaminhando cópia do RI nº
600, de 2-3-00, ao Ministério de Minas e Energia,
1.723, de 2000, de autoria do Deputado
encaminhando cópia do RI nº 1.734, de 2000, de autoWELLlNGTON DIAS, sobre linha de crédito para atenria do Deputado PEDRO WILSON, sobre o Iicenciamento e o processo de concorrência de empresas disder aos servidores públicos que aderiram ao Programa de Desligamento Voluntário do Governo Federal.
tribuidoras de combustfveis em operação no País.

.;,.p
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601, de 2-3-00, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI n!! 1.735, de 2000, de autoria
do Deputado ALOIZIO MERCADANTE, sobre julgamentos realizados pelo Conselho Administrativo de
Defesa Econômica - CADE.
603, de 3-3-00, ao Deputado JAQUES
WAGNER, encaminhando cópia do Aviso n!!
363-C.Civil, de 3-3-00, da Casa Civil da Presidência
da República, que envia cópia do Aviso nl! 57, de
24-2-00, do Ministério do Meio Ambiente, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nl! 1.136, de 1996.
604, de 3-3-00, ao Deputado EULER MORAIS,
encaminhando cópia do Aviso nº 364-C.Civil, de
3-3-00, da Casa Civil da Presidência da República,
que envia cópia do Aviso nº 56, de 15-2-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação n!! 57, de 1999.
605, de 3-3-00, ao Deputado LUIZ
BIITENCOURT, encaminhando cópia do Aviso nl!
394-C.Civil, de 3-3-00, da Casa Civil da Presidência
da República, que envia cópia do Aviso nl! 166, de
23-2-00, do Ministério dos Transportes, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 196, de 1999.
606, de 3-3-00, ao Deputado LUIZ
BIITENCOURT, encaminhando cópia do Aviso nll
393-C.Civil, de 3-3-00, da Casa Civil da Presidência
da República, que envia cópia do Aviso nl! 52, de
15-2-00, do Ministério da Educação, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 220, de 1999.
607, de 3-3-00, ao Deputado WELLlNGTON
DIAS, encaminnando cópia do Aviso nl! 392-C.Civil,
de 3-3-00, da Casa Civil da Presidência da República,
que envia cópia do Aviso nº 12, de 10-2-00, do Ministério da Cultura, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação nº 266, de 1999.
606, de 3-3-00, ao Deputado GASTÃO VIEIRA,
encaminhando cópia do Aviso n9 391-C.Civil, de
3-3-00, da Casa Civil da Presidência da República,
que envia cópia do Aviso nº 05, de 17-2-00, do Ministério das Relações Exteriores, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 442, de 1999.
609, de 3-3-00, ao Deputado NEUTON LIMA,
encaminhando cópia do Aviso nll 390-C.Civil, de
3-3-00, da Casa Civil da Presidência da República,
que envia cópia do Aviso nll 70, de 15-2-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação nll 456, de 1999.
610, de 3-3-00, ao Deputado CLEMENTINO
COELHO, encaminhando cópia do Aviso
n2
389-C.Civil, de 3-3-00, da Casa Civil da Presidência
da República, que envia cópia do Aviso n9 30, de
16-2-00, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria
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e Comércio Exterior, prestando esclarecimentos sobre a Indicação n!! 535, de 1999.
611, de 3-3-00, à COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO, encaminhando cópia do
Aviso n!! 366-C.Civil, de 3-3-00, da Casa Civil da Presidência da República, que envia cópia do Aviso nº
54, de 15-2-00, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre '1 Indicação nº 546, de 1999.
612, de 3-3-00, ao Deputado RUBENS BUENO,
encaminhando cópia do Aviso nº 385-C.Civil, de
3-3-00, da Casa Civil da Presidência da República,
que envia cópia do Aviso n!! 53, de 15-2-00, do Ministério da Educação, prestando esclarecimentos sobre
a Indicação nº 679, de 1999.
613, de 3-3-00, ao Deputado VALDEMAR
COSTA NETO, encaminhando cópia do Aviso nº
367-C.Civil, de 3-3-00, da Casa Civil da Presidência
da República, que envia cópia do Aviso nº 36, de
14-2-00, do Ministério da Educação, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nl! 653, de 1999.
614, de 3-3-00, ao Deputado CONFÚCIO
MOURA, encaminhando cópia do Aviso nº 366-C.Civil, de 3-3-00, da Casa Civil da Presidência da República, que envia cópia do Aviso nº 55, de 15-2-00, do
Ministério da Educação, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação n2 663, de 1999.
615, de 3-3-00, ao Deputado ADÃO PREITO,
encaminhando cópia do Ofício MDAlN9 075, de
2-3-00, do Ministério do Desenvolvimento Agrário,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n!! 400, de 1999.
616, de 3-3-00, à COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS, encaminhando cópia do Aviso nº 46/MC, de 29-2-00, do
Ministério das Comunicações, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n!l 1.523,
de 1999.
617, de 3-3-00, ao Deputado CLEMENTINO
COELHO, encaminhando cópia do Aviso nº 127/MI,
de 29-2-00, do Ministério da Integração Nacional,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.531, de 1999.
618, de 3-3-00, ao Deputado WALTER
PINHEIRO, encaminhando cópia do Aviso nº 49/MC,
de 29-2-00, do Ministério das Comunicações, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nll 1.535, de 1999.
619, de 3-3-00, ao Deputado BISPO
RODRIGUES, encaminhando cópia do Aviso nº
133/GM, de 12-3-00, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nll 1.547, de 1999.
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620, de 3-3-00, ao Deputado RODRIGO MAIA,
encaminhando cópia do Aviso nº 98/MF, de 29-2-00,
do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nº 1.581 , de 2000.
621, de 3-3-00, ao Deputado CUNHA BUENO,
encaminhando cópia do Aviso nº 95/MF, de 29-2-00,
do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nº 1.585, de 2000.
622, de 3-3-00, ao Deputado RODRIGO MAIA,
encaminhando cópia do Aviso nº 96/MF, de 29-2-00,
do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n2 1.589, de 2000.
623, de 3-3-00, à Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Aviso nº
132/GM, de 1º-3-00, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nº 1.592, de 2000.
624, de 3-3-00, ao Deputado EDUARDO
JORGE, encaminhando cópia do Aviso nº
33/GM-MDIC, de 2-3-00, do Ministério do Desenvolvimento: Indústria e Comércio. Exterior, prestando es~
c1areclmentos sobre os quesItos constantes do RI n
1.594, de 2000.
625, de 3-3-00, ao Deputado DR. ROSINHA, encaminhando cópia do Aviso nº 931MF, de 29-2-00, do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nº 1.601 , de 2000.
. 626, de 3:3~00, ao ~epu~ado DR. ROSINHA, enc~~m~~ndo copIa do AVIso n- 971MF, de 29-~-00, do

Mlmsterlo da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nº 1.602, de 2000.
627, de 3-3-00, ao Deputado AVENZOAR
ARRUDA, encaminhando cópia do Ofício nº
028/MEC, de 3-3-00, do Ministério da Educação,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.610, de 2000.
628, de 3-3-00, ao Deputado AVENZOAR
ARRUDA encaminhando cópia do Aviso nº
46/GM/MTE de 2-3-00 do Ministério do Trabalho e
Emprego, pr~stando es~larecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.612, de 2000.
629, de 3-3-00, ao Deputado WALTER
PINHEIRO, encaminhando cópia do Ofício nº
0301MEC, de 3-3-00, do Ministério da Educação,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.616, de 2000.
630, de 3-3-00, ao Deputado FERNANDO
FERRO, encaminhando cópia do Aviso nQ 47/MC, de
29-2-00, do Ministério das Comunicações, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nº 1.619, de 2000.
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631, de 3-3-00, ao Deputado JOÃO CALDAS,
encaminhando cópia do Ofício nº 029/MEC, de
3-3-00, do Ministério da Educação, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº
1.624, de 1999.
632, de 3-3-00, à Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Ofício nº
031/MEC, de 3-3-00, do Ministério da Educação,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.626 de 2000.
633, de 3-3-00, ao Deputado AGNELO
QUEIROZ, encaminhando cópia do Ofício nº
321AGUlSG·CT, de 29-2-00, da Advocacia-Geral da
União, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.627, de 2000.
634 de 3-3-00 ao Deputado WELLlNGTON
DIAS, e~caminhand~ cópia do Ofício 124/MI, de
29-2-00, do Ministério da Integração Nacional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nº 1.628, de 2000.
635, de 3-3-00, à Deputada TELMA DE SOUZA,
encaminhando cópia do Aviso nº 039/MME, de
112-3-00, do Ministério de Minas e Energia, solicitando
prazo adicional de 30 dias para re·sposta do RI nº
1.630 de 2000.
'
6~6, de 3-3-0?, ao Deputado ~ARCOS ROLlM,
encammhando cópia do AVIso nº 1.279/MD/Aspar, de
8-3-00, do Ministério da Defesa, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.633
d 2000
'
e
.
637, de 3~3.00, ao ~eputa~o. F';RNANDO
CORUJA, en~~mm~ando CÓPI~ do OfiCIO n- 69/MP, de
8-3-0_0, do MInistériO do PI~neJamento, Orçamen~o e
Gestao, prestando ~sclareClmentos sobre os quesItos
constantes do RI n 1.636, de 2000.
6~8, de 3-3-00~ ao Deput~do R~BENS BUENO,
encammhando cópIa do AVIso n- 040/MME, de
112-3-00, do Ministério de Minas e Energia, solicitando
prazo adicional de 30 dias para a resposta do RI nº
1.643, de 2000.
639, de 3-3-00, ao Deputado NEUTON LIMA,
encaminhando cópia do Aviso nº 041/MME, de
112-3-00, do Ministério de Minas e Energia, solicitando
prazo adicional de 30 dias para a resposta do RI nº
1.649, de 2000.
640, de 3-3-00, ao Deputado JOÃO CALDAS,
encaminhando cópia do Ofício nQ 123/MI, de 29-3-00,
do Ministério da Integração Nacional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº
1.622, de 2000.
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641, de 3-3-00, ao Deputado CLEMENTINO
COELHO, encaminhando cópia do Ofício n2 122/MI,
de 29-2-00, do Ministério da Integração Nacional,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.664, de 2000.
642, de 3-3-00, ao Deputado CLEMENTINO
COELHO, encaminhando cópia do Aviso n2 1281M1,
de 29-2-00, do Ministério da integração Nacional,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos cons.
tantes do RI nº 1.679, de 2000.
643, de 14-3-00, ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia d..0 RI nº 1.732, de 2000, d: a~toria
do Deputado JOAO CALDAS, sobre ocorrencla de
objetos voadores não-Identificados (OVNI) no espaço
aéreo brasileiro.
" ,.
, 644, d~ 1,4-3-00, a~ Mlnlsteno da Defesa, enc~mmhando copia do RI n- 1.736, de 2000, .d? autona
do Deputado PAULO DELGADO, sobre atividade do
Serviço Militar no ano de 1999.

do Deputado GUSTAVO FRUET, sobre a dívida do
Município de Curitiba/PRo
652 de 14-3-00 ao Ministério do Desenvolvimento Indústria e Co~ércio Exterior encaminhando
cópia do RI n2 1.745, de 2000, de aut~ria do Deputado
HAROLDO LIMA, sobre as razões do BNDES para financiar empreendimento em país estrangeiro e acerca dos procedimentos legais obedecidos pelo banco
para a concessão deste empréstimo.
653, de 14-3-00, ao Ministério da Integração Nacional, encaminhando cópia do RI n2 1.746, de 2000,
de autoria do Deputado VALDIR GANZER, sobre os
projetos aprovados pela Sudam no período de 1998
e 1999 no Estado do Pará.
'
65'4,e
d 14300
M"
'
- - ,ao mlsté'no das Comunlca2
ções, encaminhando cópia do RI n 1.747, de 2000,
de autoria da Deputada ÂNGELA GUADAGNIN, sobre a situação trabalhista de funcionários da antiga
Telesp.

, 645, de ~ 4:3-00, ao Ministério da Fazenda, e~cammhando copia do RI nº 1.737, de 2000, de autona
'I'd
do Deputado FERNANDO FERRO,sobre a f ragl I ade da base de dados cadast raI da Recel'ta Federa.I
,.
,
.
646, de 14-3-00, ao Mlnlsténo do Desenvolvlmento Agrário, encaminhando cópia do RI n2 1.738,
de 2000, de autoria do Deputado VALDIR GANZER, a
respeito dos catlastros de propriedades canceladas
pelo Incra nos estados da região Norte
647 d 14-3-00 's
t' d ~
. ~
: ~ ~cre ana ~ ,omunlcaça?
, e
de Governo da Presldencla da Repubhca, encamlnhando cópia do RI nº 1.740 de 2000 de autoria do
Deputado FERNANDO CORUJA, sobre gastos de
publicidade no ano de 1999, discriminados por ministérios secretarias e estatais.
~48, de 14-3-00, ao Ministério da Agricultur~ e
do Abastecimento, encaminhando cópia do RI n2
1.741, de 2000, de autoria do Deputado FERNANDO
CORUJA, sobre a real situação do terreno da Embrapa, situado no bairro Morro do Posto, no Município de
Lages/SC.
649, de 14-3-00, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nº 1.742, de 2000, de autoria
do Deputado FERNANDO CORUJA, sobre as incidências de novos casos de febre amarela no País.
650, de 14-3-00, ao Ministério dos Transportes,
encaminhando cópia do RI nº 1.743, de 2000, de autoria do Deputado JOSÉ CARLOS COUTINHO, sobre
as providências que têm sido tomadas para a melhoria da pavimentação e obras da BR-101.
651, de 14-3-00, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nº 1.744, de 2000, de autoria

655 de 14-3-00 ao Ministério da Fazenda en"
,
'
o
' •
caminhando cópia do RI n-1.749, de 2000, de autona
do Oeputado PEDRO CELSO, sohcltan
,. do .,
Inlorma~
çoes,
no â mb't,a da Banca da AmaZOnla, sobre as I',nhas de crédito que especifica.
"
,.
, 656, de 14:3-00, ao 2Mlnlsteno da Fazenda, e~caminhando cópia do RI n 1.750, d~ ~OOO, d~ autona
do Deputado PEDRO CELSO, sohCltando Informações, no âmbito do Banco do Brasil, sobre as linhas
de crédito que especifica.
"
,
657, de 14-3-00, ao Mlnlsténo da Fazenda, encaminhando cópia do RI n2 1.751, d~ ~ooo, d~ autoria
d~ Deputado. PEDRO. CELSO, s~hcltando Informaçoes, no âmbito da Caixa Econômica Federal, sobre
as linhas de crédito que especifica.
658, de 14-3-00, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nº 1.752, de 2000, de autoria
do Deputado PEDRO CELSO, solicitando informações, no âmbito do Banco do Nordeste do Brasil, sobre as linhas de crédito que especifica.
659, de 14-3-00, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, encaminhando
cópia do RI n2 1.753, de 2000, de autoria do Deputado
PEDRO CELSO, solicitando informações, no âmbito
do BNDES, sobre as linhas de crédito que especifica.
660, de 14-3-00, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia do RI n2 1.755, de 200e, de
autoria do Deputado VALDEMAR COSTA NETO, sobre a receita total arrecadada, produção, consumo,
importação e exportação pela PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S/A, e suas subsidiárias.
A'
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661, de 14-3-00, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia do RI nQ 1.756, de 2000, de
autoria do Deputado CORONEL GARCIA, sobre a tarifa cobrada pela CERJ e pela Light.
662, de 14-3-00, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nQ 1.757, de 2000, de autoria
da Deputada MIRIAM REID, sobre depósito do FGTS
promovido pela empresa ENGENHO CENTRAL DE
QUISSAMÃ S/A.
663, de 14-3-00, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, encaminhando
cópia do RI nQ 1.758, de 2000, de autoria do Deputado
BISPO RODRIGUES, sobre empréstimo concedido
pelo BNDES a grandes empresas brasileiras.
664, de 14-3-00, ao Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, encaminhando cópia do RI nQ
1.759, de 2000, de autoria do Deputado PAULO
MOURÃO, sobre os recursos aprovados nas leis orçamentárias da União, no período de 1989 a 1999,
para o Estado de Tocantins, e sua respectiva execução financeira.
665, de 14-3-00, ao Ministério da Educação, encaminhando cópia do RI nQ 1.760, de 2000, de autoria
do Deputado BISPO RODRIGUES, sobre programa
do Ministério e do BNDES para empréstimos a instituições privadas de ensino.
666, de 14-3-00, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, encaminhando
cópia do RI nº 1.761, de 2000, de autoria do Deputado
BISPO RODRIGUES, sobre programa do Ministério
da Educação e do BNDES para empréstimos a instituições privadas de ensino.
667, de 14-3-00, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Extérior, encaminhando
cópia do RI nº 1.762, de 2000, de autoria do Deputado
RODRIGO MAIA, sobre a atuação do BNDES na reestruturação do Pólo Petroquímico de Camaçari/BA,
mais especificamente a respeito da participação do
Banco na compra da Copene em sociedade com o
grupo Ultra.
668, de 14-3-00, ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia do RI nº 1.763, de 2000, de autoria
do Deputado RODRIGO MAIA, solicitando informações, no âmbito do Comando da Aeronáutica, sobre
assuntos relacionados à Infraero.
669, de 14-3-00, ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia do RI nº 1.764, de 2000, de autoria
do Deputado RODRIGO MAIA, solicitando informações, no âmbito do Comando da Aeronáutica, sobre a
ampliação do Terminal 2 do Aeroporto Internacional
do Rio de Janeiro.
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670, de 14-3-00, ao Ministério dos Transportes,
encaminhando cópia do RI nQ 1.765, de 2000, de autoria do Deputado HENRIQUE FONTANA, solicitando
relação de servidores comissionados que não pertencem ao quadro, lotados no Rio Grande do Sul.
671, de 14-3-00, ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia do RI nQ 1.766, de 2000,
de autoria do Deputado HENRIQUE FONTANA, sobre listagem com o andamento dos processos de todas as rádios comunitárias do País.
672, de 14-3-00, ao Ministério da Previdência e
Assistência Social, encaminhando cópia do RI nQ
1.767, de 2000, de autoria do Deputado VIVALDO
BARBOSA, sobre o montante das dívidas para a previdência brasileira, listagem dos cem maiores devedores, entre empresas públicas e privadas, bem
como os montantes por grandes segmentos da economia.
673, de 14-3-00, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nSl 1.768, de 2000, de autoria
dos Deputados WELLlNGTON DIAS e RICARDO
BERZOINI, sobre o relatório da consultoria Booz Allen
& Hamilton sobre instituições financeiras federais.
674, de 14-3-00, à Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República, encaminhando cópia do RI nSl 1.769, de 2000, de autoria da
Deputada TELMA DE SOUZA, sobre o montante de
recursos existentes no Programa Habitar-Brasil para
a urbanização de favelas.
675, de 14-3-00, ao Ministério da Agricultura e
do Abastecimento, encaminhando cópia do RI nQ
1.770, de 2000, de autoria do Deputado GERALDO
MAGELA, sobre o processo de composição do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA.
676, de 14-3-00, ao Ministério da Cultura, encaminhando cópia do RI nº 1.771, de 2000, de autoria
do Deputado GERALDO MAGELA, sobre a execução
da Lei Rouanet e Lei do Audiovisual.
677, de 14-3-00, ao Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, encaminhando cópia do RI nSl
1.772, de 2000, de autoria do Deputado BEN-HUR
FERREIRA, acerca da inclusão do critério cor/raça no
questionário do Censo 2000.
678, de 14-3-00, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nQ 1.773, de 2000, de autoria
do Deputado ALEXANDRE CARDOSO, solicitando
informações, no âmbito do Banco Central, sobre a
aplicação mínima de 60% do total arrecadado pelos
bancos em caderneta de poupança em projetos habitacionais.
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679, de 14-3-00, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI n2 1.774, de 2000, de autoria
do Deputado PAULO DELGADO, sobre a venda, a
concessão de registro, de posse e porte de armas em
1999.
680, de 14-3-00, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI n9 1.775, de 2000, de autoria
do Deputado IGOR AVELlNO, sobJle o relatório da auditaria que a Fundação Nacional de Saúde realizou
no Município de Novo Alegre, Estado do Tocantins,
por ocasião das denúncias de irregularidades na implantação do Programa de Combate à Doença de
Chagas.
681, de 14-3-00, à Secretaria de Comunicação
de Governo da Presidência da República, encaminhando cópia do RI nº 1.776, de 2000, de autoria do
Deputado JOS~ DIRCEU, sobre verbas de publicidade legal, de promoção institucional e mercadológica,
incluídos os patrocínios, da administração pública federal.
682, de 14-;3-00, ao Ministério da Previdência e
Assistência Soci~l, encaminhando cópia do RI nº
1.777, de 2000, de autoria do Deputado PAULO
JOSÉ GOUVÊA: sobre as receitas da Previdência
fr
Social.
683, de 14-3-00, ao Ministério do Planejamento
Orçamento e Gestão, encaminhando cópia do RI nº
1.778, de 2000, de autcria do Deputado WAGNER
SALUSTIANO, sobre as ações do Governo brasileiro
relativas ao "bug" do milênio.
684, de 14-3-00, ao Ministério do Desenvolvimenta Agrário, encaminhando cópia do RI nº 1.779,
de 2000, de autoria do Deputado WELLlNGTON
DIAS, sobre as providências tomadas para implantação de assentamento de reforma agrária na gleba do
projeto de irrigação "Tabuleiros Litorâneos".
685, de 14-3-00, ao Ministério da Integração Nacional, encaminhando cópia do RI n9 1.780, de 2000,
de autoria do Deputado WELLlNGTON DIAS, sobre
as providências tomadas para implantação de assentamento de reforma agrária na gleba do projeto de irrigação ''Tabuleiros Litorâneos".
686, de 14-3-00, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nº 1.781, de 2000, de autoria
dos Deputados WELLlNGTON DIAS e RICARDO
BERZOINI, sobre as mudanças nos critérios de rescisão de contrato de trabalho de funcionários da Caixa
Econômica Federal.
687, de 14-3-00, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI n9 1.782, de 2000, de autoria
do Deputado MARCOS AFONSO, sobre a venda i1egal da reserva kayapó em São Felix do Xingu/PA.
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688, de 14-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia do RI nº 1.783, de
2000, de autoria do Deputado BISPO RODRIGUES,
sobre as viagens aéreas de funcionários públicos e
ocupantes de cargos no Poder Executivo.
689, de 14-3-00, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, encaminhando cópia do RI nº 1.784,
de 2000, de autoria do Deputado FERNANDO
CORUJA, sobre o número de pessoas atendidas pelo
Banco da Terra, em Santa Catarina, o nome das pessoas e os valores destinados a cada uma.
690, de 14-3-00, ao Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão encaminhando cópia do RI nº
1.785, de 2000, de autoria do Deputado FERNANDO
CORUJA, sobre os maiores e menores salários pagos pela União.
691, de 14-3-00, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI n9 1.786, de 2000, de autoria
do Deputado EDINHO ARAÚJO, solicitando informações, no âmbito do Banco Central, sobre as tarifas
dos serviços bancários.
692, de 15-3-00, ao Deputado DA. ROSINHA,
encaminhando cópia do Aviso nº 36/GM-MDIC, de
10-3-00, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.455, de 2000.
693, de 15-3-00, ao Deputado RODRIGO MAIA,
encaminhando cópia do Aviso nº 118/MF, de 9-3-00,
do Ministério da Fazenda, e restando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.587, de
2000.
694, de 15-3-00, ao Deputado BISPO
WANDERVAL, encaminhando cópia do Ofício nº
238-SENAD/GSIPR, de 13-3-00, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.632, de 2000.
695, de 15-3-00, ao Deputado AVENZOAR
ARRUDA, encaminhando cópia do Aviso nº 119/MF,
de 9-3-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº
1.639, de 2000.
696, de 15-3-00, ao Deputado JOÃO CALDAS,
encaminhando cópia do Aviso nº 046/MME, de
9-3-00, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nº 1.662, de 2000.
697, de 15-3-00, ao Deputado JOÃO CALDAS,
encaminhando cópia do Ofício/GAB/SECOM/PRlnº
87, de 13-3-00, da Secretaria de Comunicação de
Governo, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.663, de 2000.
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698, de 15-3-00, ao Deputado BISPO
WANDERVAL, encaminhando cópia do Aviso nQ
048/MME, de 9-3-00, do Ministério de Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.674, de 2000.
699, de 15-3-00, ao Deputado RONALDO
VASCONCELLOS, encaminhando cópia do Aviso nll
35/GM-MDIC, de 10-3-00, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nll
1.683, de 2000.
700, de 15-3-00, ao Deputado FREIRE
JUNIOR, encaminhando cópia do Aviso nll 052/MME,
de 10-3-00, do Ministério de Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nQ 1.684, de 2000.
701, de 15-3-00, ao Deputado PAULO
OCTÁVIO, encaminhando cópia do Aviso nll
37/GM-MDIC, de 14-3-00, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, prestando esc1arecimentos sobre os quesitos constantes do RI nQ
1.688, de 2000.
702, de 15-3-00, ao Deputado AGNELO
QUEIROZ, encaminhando cópia do Aviso nl!
047/MME, de 9-3-00, do Ministério de Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nl! 1.700, de 2000.
703, de 15-3-00, ao Deputado BISPO
WANDERVAL, encaminhando cópia do Aviso nl!
38/GM-MDIC, de 14-3-00, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nl!
1.702, de 2000.
704, de 15-3-00, ao Deputado SÉRGIO
NOVAIS, encaminhando cópia do Aviso nll 051IMME,
de 10-3-00, do Ministério de Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nº 1.704, de 2000.
705, de 15-3-00, ao Deputado ~GOR AVELlNO,
encaminhando cópia do Aviso nl! 0501MME, de
10-3-00, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n9 1.733, de 2000.
706, de 16-3-00, à Deputada IARA BERNARDI,
encaminhando cópia do Aviso nº 95, de 15-3-00, do
Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nl! 86, de 2000.
707, de 16-3-00, ao Deputado PAULO ROCHA,
encaminhando cópia do Aviso nS! 89, de 15-3-00, do
Ministério da Previdência e Assistência social, pres-
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tando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nº 142, de 1999.
708, de 16-3-00, ao Deputado LUIZ
BITTENCOURT, encaminhando cópia do Aviso nº 96,
de 15-3-00, do Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nQ 360, de 1999.
709, de 16-3-00, à Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Aviso nQ
249/GM/MMA, de 13-3-00, do Ministério do Meio
Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nQ 991, de 1999.
710, de 16-3-00, ao Deputado AGNELO
QUEIROZ, encaminhando cópia do Aviso nº 101, de
15-3-00, do Ministério da Previdência e Assistência
$ocial, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes dos Requerimentos de Informação nºs
1.093 e 1.151, de 1999.
,
711, de 16-3-00, ao Deputado DA. ROSINHA,
encaminhando cópia do Aviso nº 102, de 15-3-00, do
Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
dos Requerimentos de Informação nºs 1.113 e 1.114,
de 1999.
712, de 16-3-00, ao Deputado AVENZOAR
ARRUDA, encaminhando cópia do Ofício nº 157/MI,
de 10-3-00, do Ministério da Integração Nacional,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.302, de 1999.
713, de 16-3-00, ao Deputado EDUARDO
JORGE, encaminhando cópia do Aviso nº 92, de
15-3-00, do Ministério da Previdência e Assistência
Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.476, de 1999.
714, de 16-3-00, ao Deputado DA. ROSINHA,
encaminhando cópia do Aviso nº 91, de 15-3-00, do
Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nl! 1.526, de 2000.
715, de 16-3-00, ao Deputado CUNHA BUENO,
encaminhando cópia do Aviso nº 94, de 15-3-00, do
Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nS! 1.586, de 2000.
716, de 16-3-00, ao Deputado DA. ROSINHA,
encaminhando cópia do Aviso nº 55, de 15-3-00, do
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nll 1.596, de 2000.
717, de 16-3-00, ao Deputado FREIRE
JÚNIOR, encaminhando cópia do Aviso nº 54, de
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15-3-00, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.597, de 2000.
718, de 16-3-00, ao Deputado DA. ROSINH~,
encaminhando cópia do Aviso nº 56, de 15-3-00, do
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nº 1.599, de 2000.
719, de 16-3-00, ao Deputado PAULO PAIM, encaminhando cópia do Aviso nº 88, de 15-3-00, do Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nº 1 618 de 2000
.,
.
720, de 16-3-00, ao Deputado CLEMENTINO
COELHO, encaminhando cópia do Ofício nº 154/MI,
de 10-3-00, do Mi~istério da Integração ,Nacional,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.634, de 2000.
721, de 16-3-00, ao Deputado CLEMENTINO
COELHO, encar;ninhando cópia do Ofício nº 155/MI,
de 10-3-00, do Ministério dá Integração Nacional,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.635, de 2000.
722, de 1Q-3-00, ao Deputado CLEMENTINO
COELHO, encaminhando cópia do Ofício nº 153/MI,
de 10-3-00, do Ministério da Integração Nacional,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.648, de 2000.
723, de 16-3-00, ao Deputado CLEMENTINO
COELHO, encaminhando cópia do Ofício nº 156/MI,
de 10-3-00, do Ministério da Integração Nacional,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.666, de 2000.
I

. 724, de 1?-~-OO, ao. Dep~tado PAULO PAIM, e~c~m!~hando cO~la d~ AVIso n.- ~3, ~e 15-~-00, do MImsteno da PreVidência e Asslstencla SOCial, prestando e:clarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI n- 1.680, de 2000.
725, de 16-3-00, ao Deputado WAGNER
SALUSTIANO, encaminhando cópia do Aviso nº
054/MME, de 14-3-00, do Ministério de Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.695, de 2000.
726, de 16-3-00, à Presidência da Câmara dos
Deputados, encaminhando cópia do Aviso nº 90, de
15-3-00, do Ministério da Previdência e Assistência
Social, tendo em anexo pacote lacrado com carimbo
de CONFIDENCIAL, que responde aos quesitos
constantes do RI nº 1.620, de 2000, de autoria do Deputado MEDEIROS.
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727, de 16-3-00, ao Deputado MEDEIROS, informando sobre o encaminhamento da resposta do RI
nº 1.620, de 2000, dirigido ao Ministério da Previdência e Assistência Social
728, de 20-3-00, ao Deputado BEN-HUR
FERREIRA, encaminhando cópia do Aviso nº
450-C.Civil, de 16-3-00, da Casa Civil da Presidência
da República, que envia cópia do Aviso nº 71, de
8-3~00, do Ministério d~ Ed..uca~ão, prestando esclareclmentos sobre a Indl~açao n- 416, de 1999.
7~9, de 20-~-~0, a Dep~tada t'NA CAT~~INA,
encaminhando copia do AVIso n- 452-C.CIVII de
16-3-00, da Casa Civil da Presidência da República,
que envia cópia do Aviso nº 70, de 3-3-00, do Ministério da Educação prestando esclarecimentos sobre a
Indicação nº 560 de 1999.
730, de 20-3-00, ao Deputado HERMES
PARCIANELLO encaminhando cópia do Aviso nº
451-C.Civil, de 16-3-00, da Casa Civil da Presidência
da República, que envia cópia do Aviso nº 72, de
8-3-00, do Ministério da Educação, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 655, de 1999.
731, de 20-3-00, ao Deputado ALEX CANZIANI,
encaminhando cópia do Aviso nº 453-C.Civil, de
16-3-00, da Casa Civil da Presidência da República,
que envia cópia do Aviso nº 47, de 2-3-00, do Ministério do Trabalho e Emprego, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 665, de 1999.
732, de 20-3-00, ao Deputado NELSON
PELLE~~INO: encaminhando c~p!a do A~is.? ~º
454-C.C~vll.' de 16-3-00',da ~a~a CIvil d~ Pre:ldencla
da ,Repubhc~, . q~~ envIa ,copia do AVIso n- 19, d~
2-3-00, do Mlnlsten? da_Cul~ura, prestando esclareclmeflJ?s sobre a Indlcaçao n- 713, de 2000.
, . 733, de 20-3-00, ao Deputado WAGNER
SAtUSTIANO, encaminhando cópia do Aviso nº
1231MF, de 10-3-00, do Ministério da Fazenda, prestandô esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nº 1.345, de 1999.
734, de' 20-3-00, à Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, 'encaminhando cópia do Aviso nº
154/GM, de 16~3-00 do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos 'sobre os quesitos constantes do
RI nº 1.415, de 1999.
735, dá' 20-3-00, à COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, encaminhando cópia do Ofício nº 164/MI, de 13-3-00,Ydo
Ministério da Integração Nacional, prestando esclarecim/?ntos sobre os quesitos constantes do RI· nº
1.481, de 1999.
736, de 20-3-00, ao Deputado WELUNGTON
DIAS, encaminhando cópia do Ofício nº 159/MI, de
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13-3-00, do Ministério da Integração Nacional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nº 1.498, de 1999.
737, de 20-3-00, ao Deputado CLEMENTINO
COELHO, encaminhando cópia do Aviso nº
247/GM/MT, de 15-3-00, do Ministério dos Transportes, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nll 1.532, de 2000.
738, de 20-3-00, ao Deputado BISPO
RODRIGUES, encaminhando cópia do Aviso n2
155/GM, de 16-3-00, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nl! 1.548, de 1999.
739, de 20-3-00, ao Deputado CUNHA BUENO,
encaminhando cópia do Aviso n2 137/MF, de 16-3-00,
do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n2 1.576, de 1999.
740, de 20-3-00, ao Deputado DA. ROSINHA,
encaminhando cópia do Aviso n2 1521GM, de
16-3-00, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n2 1.595,
de 2000.
741, de 20-3-00, ao Deputado AVENZOAR
ARRUDA, encaminhando cópia do Aviso nll 157/GM,
de 17-3-00, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n2
1.608, de 2000.
742, de 20-3-00, ao Deputado VALDECI
OLIVEIRA, encaminhando cópia do Aviso n!2141/MF,
de 17-3-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nll
1.644, de 1999.
743, de 20-3-00, ao Deputado CLEMENTINO
COELHO, encaminhando cópia do Aviso nl! 1611M1,
de 13-3-00, do Ministério da Integração Nacional,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n2 1.647, de 2000.
744, de 20-3-00, ao Deputado AVENZOAR
ARRUDA, encaminhando cópia do Aviso n2 1331MF,
de 16-3-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n2
1.652, de 2000.
745, de 20-3-00, ao Deputado CLEMENTINO
COELHO, encaminhando cópia do Aviso n2
39/GM-MDIC, de 16-3-00, do Ministério do Desenvolvimer+o, Indústria e Comércio Exterior, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nll
1.665, de 2000.
~'46, de 20-3-00, ao Deputado GIOVANNI
QUEIF t)Z, encaminhando cópia do Aviso nll 132/MF,
09 16· -00, do Ministério da Fazenda, prestando es-
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clarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nll
1.675, de 2000.
747, de 20-3-00, ao Deputado GIOVANNI
QUEIROZ, encaminhando cópia do Aviso n2 146/MF,
de 17-3-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nll
1.676, de 2000.
748, de 20-3-00, ao Deputado BEN-HUR
FERREIRA, encaminhando cópia do Ofício nº
12/DCJIDAC/ARC-MRE-CASC, de 20-3-00, do Ministério das Relações Exteriores, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n2 1.677,
de 2000.
749, de 20-3-00, ao Deputado RONALDO
VASCONCELLOS, encaminhando cópia do Aviso nll
135/MF, de 16-3-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nll 1.681, de 2000.
,
750, de 20-3-00, ao Deputado FREIRE
JÚNIOR, encaminhando cópia do Aviso nº 145/MF, de
10-3-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n2
1.685, de 2000.
751, de 20-3-00, ao Deputado CLEMENTINO
COELHO, encaminhando cópia do Àviso nº 160/M1,
de 13-3-00, do Ministério da Integração Nacional,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nll 1.691, de 2000.
752, de 20-3-00, ao Deputado VALDIR
GANZER, encaminhando cópia do Aviso nº 147/MF,
de 17-3-00, do Ministério da Fazenda, prestando escfarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nll
1.694, de 2000.
753, de 20-3-00, ao Deputado BISPO
RODRIGUES, encaminhando cópia do Aviso nll
1431MF, de 17-3-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n2 1.696, de 2000.
754, de 20-3-00, à Presidência da Câmara dos
Deputados, encaminhando cópia do Aviso nº 1401MF,
de 17-3-00, do Ministério da Fazenda, respondendo
aos quesitos constantes do RI n2 1.705, de 2000, de
autoria do Deputado VALDIR GANZEA.
755, de 20-3-00, ao Deputado VALDIR
GANZER, informando sobre o encaminhamento da
resposta do RI nIl 1.705, de 2000, dirigido ao Ministério da Fazenda.
756, de 21-3~00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n2 733,
de 2000, de autoria do Deputado PHILEMON
RODRIGUES, que sugere ao Poder Executivo, por in-
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termédio do Ministério da Previdência e Assistência
Social, a edição de Orientação Normativa dispensando as instituições religiosas do recolhimento de contribuição previdenciária incidente sobre os valores pagos aos ministros de confissão religiosa.
757, de 21-3-00, à Casa Civil da Presidência da
Q
República, encaminhando cópia da Indicação n 736,
de 2000, de autoria do Deputado JULIO REDECKER,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Fazenda, a criação de linha especial de financiamento para empresas importadoras que tiveram prejuízos com desvalorização do Real, ocorrida
em janeiro de 1999.
, 7~8, de 21-3~00, à Cas~ ~ivil da ~res~ên~ia da
Repubhca, encamJnha,ndo copia da Indlcaçao n-737,
de 2000, de autona da Deputada YANES~A
GRA~IOTIN, ~~e ~~gere ao Po~er Executivo, por Jntermed~o do Mlmste!lo do PlaneJa~e~to, Orçamento
e Gestao, a revogaçao da Resoluçao n- 2.521/98, que
sus~ende a aplicação de. recursos do Fundo de G:rantla por Tempo de ServIço - FGTS, na contrataçao
de novas opera~ões de financiamento de empreendimentos de habitação, saneamento básico e infra-estrutura urbana por órgãos públicos.
759, de 21i3-00, à Casa Civil da Presidênc.ia da
República, encaminhando cópia da Indicação nQ 738,
de 2000, de autoria do Deputado RUBENS BUENO,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Fazenda, modificação de circunscrição de
agências da Secretaria da Receita Federal.
760 de 21-3-00 à Casa Civil da Presidência da
Repúblic~, encaminh~ndo cópia da Indicação n9 741,
de 2000
de autoria da COMISSÃO DE
AGRICULTURA E POLÍTICA RURAL, que sugere ao
Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, a prorrogação do prazo
da renegociação de débitos não securitizados.
761, de 21-3-00, à Casa Civil da Presidência· da
República, encaminhando cópia da Indicação nQ 742,
de 2000, de autoria do Deputado WAGNER
SALUSTIANO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Fazenda, a criação de
mecanismos para elevação da remuneração dos depósitos de poupança.
762, de 21-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nQ 743,
de 2000, de autoria do Deputado DA. HELIO, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério
dos Transportes, determinações para emissão de tíquetes de pedágio.
763, de 21-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nQ 744,

Quarta-feira 23 44895

de 2000, de autoria da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a
implantação da Vila Olímpica de Irajá, no Estado do
Rio de Janeiro.
764, de 21-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nQ 745,
de 2000, de autoria da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO, que sugere ao Poder Exe·
cutivo, por intermédio do Ministério da Educação, a
implantação da Escola Técnica de Irajá, Estado do
Rio de Janeiro.
765 de 21-3-00 à Casa Civil da Presidência da
Repúblic~, encaminh~ndo cópia da Indicação n9 746,
de 2000, de autoria do Deputado CELSO JACOB,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, a adoção de instrumento legal que
garanta o atendimento dos cidadãos oriundos do interior do Estado na rede hospitalar do Município do Rio
de Janeiro.
"
,
'A'
, 7~6, de 21-3~00, a Cas~ ~lvll da ~res'.?en~la da
Repubhca, encaml~hando copia da Indlcaçao n-747,
de 2000, de autoria do De,putado ,CELS,? ,JACO~,
q~e ,s~gere aO,Poder Executlv,?, por Jntermedlo do MI:
ms~eno da ~~ude, a formulaçao de uma Norma Ope
~acl~n~' Baslca ,(~OB) de Recurso~ Huma~o~, por
Jne~lstlr uma pohtlca de RH para o Sistema Unrco de
Saude.
.' 767, de 21-3-00, à Casa Civil da Presidência da
Q
República, encaminhando cópia da Indicação n 777,
de 2000, de autoria do Deputado .REGIS
CAVALCANTE, que sugere ao Poder ExecutIvo, por
i~term?dio do Min!stério da ,J~stiça, a adoção de prov~ênclas n? sentido d~ c,OIblr abu~c:s na programaçao das emissoras de radlo e televlsao.
768, de 21-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nQ 778,
de 2000, de autoria do Deputado FERNANDO
CORUJA, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério dos Transportes, a doação de terreno pertencente à Rede Ferroviária Federal para a
Universidade do Contestado, na cidade de Caçadorf
Estado de Santa Catarina.
769, de 21-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nQ 780,
de 2000, de autoria da Deputada MARINHA RAlJPR
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Previdência e Assistência Social, o aumento do valor da cota do salário-família para os trabalhadores que ganham até três salários mínimos, como alternativa viável ao aumento do salário mínimo.
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770, de 21-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n2 781,
de 2000, de autoria da Deputada MARINHA RAUPP,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Trabalho e Emprego, o aumento do valor
da cota do salário-família para os trabalhadores que
ganham até três salários mínimos, como alternativa
viável ao aumento do salário mínimo.
771 de 21-3-00 à Casa Civil da Presidência da
Repúblic~, encaminh~ndo cópia da Indicação n2 782,
de 2000, de autoria da Deputada MARINHA RAUPp,
que sugere ao Poder Executivo o aumento do valor da
cota do salário-família para os trabalhadores que ganham até três salários mínimos, como alternativa viável ao aumento do salário mínimo.
772 de 21-3-00 à C s C'vil d P s'dênc'a da
a a ,I
a, re '_ º'
Repubhca, encam!nhando cópIa da Indlcaçao n 783,
de 2000, de autona da Deputada MARINHA RAUPp,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio da Secretaria-Geral da Presidência da República, o aumento da cota do salário-família para os trabalhadores
que ganham até três salários mínimos, como alternativa viável ao aumento do salário mínimo.
I

,

'

"

773, de 21-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n2 784,
de 2000, de autoria do Deputado LUIZ
BITTENCOURT, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério das Comunicações, providências junto à Anatel e à empresa de telefonia responsável pela área compreendida pelo Estado de Goiás, para ampliar os serviços prestados no Município
de Aloândia.
774, de 21-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nQ 785,
de 2000, de autoria da Deputada RITA CAMATA, que
sugere ao Poder Executivo o envio de Projeto de à
Câmara dos Deputados, alterando dispositivos da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que "estabelece
normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações, no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
775, de 21-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nll 786,
de 2000, de autoria do Deputado FERNANDO
CORUJA, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério dos Transportes, a adoção do
imóvel de propriedade da Rede Ferroviária Federal,
no Bairro Ferrovia, no Municfpio de Lages, Estado de
Santa Catarina.
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776, de 21-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 787,
de 2000, de autoria do Deputado RUBENS BUENO,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério de Minas e Energia, que determine à Agência
Nacional do Petróleo (ANP) a suspensão de todas as
providências no sentido de implementar a minuta de
portaria desse órgão, estendendo às empresas distribuidoras de combustíveis em operação no País a possibilidade de possuírem e operarem postos revendedores de seus produtos.
777, de 21-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminh~ndo cópia da Indicação n2,788,
de 2000, de autona do Deputado CONFUCIO
MOURA, que sugere ao Poder Executivo, por intermédi~ do Ministério do Desenvolvi~ent~ Agrário, alteraçoes nos programas de regulanzaçao adotados
até então para os Projetos Fundiários.
,.,
'A'
, 7~8, de 21-3~00, a Cas~ ~lvll da ~resl~en;la da
Repubhca, encamln~ando copia da Indlcaçao n 789,
de 2000, de autoria do Deputado ~ICART~ DE
FRE,ITAS, ~u? su~ere ao ~oder Executivo, por .lntermédiO do MInistériO da A9!I~ultura e do AbasteCimento, o aumento do teor mmlmo da fruta semente do
guaraná na composição dos refrigerantes à base deste produto.
.
779, de 21-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n2 790,
de 2000, de autoria do Deputado PAUDERNEY
AVELlNO, que sugere ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que restabeleça o direito à promoção de militares da reserva remunerada e reformados nas Forças Armadas.
780, de 21-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nQ 791 ,
de 2000, de autoria do Deputado SÉRGIO NOVAIS,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério de Minas e Energia, a adoção de medidas relativas ao tráfico de fósseis no Nordeste.
781, de 21-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n2 792,
de 2000, de autoria do Deputado BISPO
WANDERVAL, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Justiça, a agilização da formatação de mecanismos para o controle de veículos
particulares de passageiros de outros países, nas
fronteiras do Brasil.
782, de 21-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 793,
de 2000, de autoria do Deputado. OSMAR
SERRAGLlO, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Banco Central do Brasil, atribuição de al-
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çada de autorização para exame de capacidade de endividamento dos Municípios na Regional do Paraná.
783, de 21-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 794,
de 2000, de autoria do Deputado PAES LANDIM, que
sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério das Comunicações, a instituição de incentivos
para a disseminação da Internet..
784, de 21-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 795,
de 2000, de autoria do Deputado NEY LOPES, que
sugere ao Poder Executivo o envio de Projeto de Lei
criando, no âmbito da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - ANVS, de câmara setorial de preços de
medicamentos, materiais hospitalares, componentes,
insumos, serviços de saúde e qualidade de medicamentos e de insumos.
785, de 22-3-00, à Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Aviso nº
281/GM/MT, de 21-3-00, do Ministério dos Transportes, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.412, de 1999.
786, de 22-3-00, ao Deputado EUJÁCIO
SIMÕES, encaminhando cópia do Aviso nº
280/GM/MT, de 21-3-00, do Ministério dos Transportes, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.429, de 1999.
787, de 22-3-00, à COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, ancaminhando cópia do Aviso nº 279/GMIMT, de 21-3-00,
do Ministério dos Transportes, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.575,
de 1999.
788, de 22-3-00, ao Deputado JOVAIR
ARANTES, encaminhando cópia do Aviso nQ
276/GM/MT, de 21-3-00, do Ministério dos Transportes, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
.
constantes do RI nº 1.588, de 2000.
789, de 22-3-00, à Deputada TELMA DE
SOUZA, encaminhando cópia do Aviso nº 59/MME,
de 20-3-00, do Ministério de Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nº 1.630, de 2000.
790, de 22-3-00, ao Deputado AVENZOAR
ARRUDA, encaminhando cópia. do Ofício nº
033/GM/MEC, de 21-3-00, do Ministério da Educação, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.638, de 2000.
791, de 22-3-00, ao Deputado LUIZ SÉRGIO,
encaminhando cópia do Aviso nº 278/GM/MT, de
21-3-00, do Ministério dos Transportes, prestando es-
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clarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº
1.640, de 2000.
792, de 22-3-00, ao Deputado RUBENS
BUENO, encaminhando cópia do Aviso nº 058/MME,
de 20-3-00, do Ministério de Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nº 1.643, de 2000.
793, de 22-3-00, ao Deputado NEUTON LIMA,
encaminhando cópia do Aviso nº 061/MME, de
20-3-00, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nº 1.649, de 2000.
794, de 22-3-00, à Deputada TELMA DE
SOUZA, encaminhando cópia do Aviso nº
275/GM/MT, de 21-3-00, do Ministério dos Transportes, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.655, de 2000.
795, de 22-3-00, ao Deputado RICARDO
FERRAÇO, encaminhando cópia do Aviso nº
277/GM/MT, de 21-3-00, do Ministério dos Transportes, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.656, de 2000.
796, de 22.3.00, ao Deputado PEDRO
WILSON, encaminhando cópia do Ofício nº
035/GM./MEC., de 21.03.00, do Ministério da Educação, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.671, de 2000.
797, de 22.3.00, ao Deputado FERNANDO
FERRO, encaminhando cópia do Ofício nº
034/GM./MEC., de 21.3.00, do Ministério da Educação, prestando' esclarecimentos sobre os quesitos
constantes dos Requerimentos de Informação nºs
1.689 e 1.712, de 2000.
798, de 22.3.00, à Deputada ALCIONE
BARBALHO, encaminhando cópia do Aviso nº
41/GM.-MDIC., de 22.3.00, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nº 1.699, de 2000.
799, de 22.3.00, ao Deputado FERNANDO
FERRO, encaminhando cópia do Ofício nº
036/GM./MEC., de 21.3.00, do Ministério da Educação, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nQ 1.726, de ?OOO.
800, de 22.3.00, ao Deputado PEDRO
WILSON, encaminhando cópia do Aviso nº
060/MME., de 20.3.00, do Ministérie-de-Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.734, de 2000.
801, de 22.3.00, ao Deputado VALDEMAR
COSTA NETO, encaminhando cópia do Aviso nQ
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057IMME., de 20.3.00, do Ministério de Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº
1.755, de 2000.
802, de 23.3.00, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia do RI n2 1.739, de 2000, de
autoria do Deputado GILBERTO KASSAB, sobre atividades relacionadas à distribuição de gás natural IiqOefeito.
a03, de 23.3.00, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI n2 1.787, de 2000, de autoria
do Deputado WELLlNGTON DIAS, solicitando informações, no âmbito da Caixa Econômica Federal, sobre contrato de prestação de serviços técnicos especializados de informática firmado entre a CEF e a empresa de LeJlis Processamento de Dados Ltda.
a04, de 23.3.00, ao Ministério do Meio Ambiente, encaminhando cópia do RI n2 1.788, de 2000, de
autoria do Deputado MARCOS AFONSO, sobre a
construção da barragem de Salto da Divisa/MG.
805, de 23.3.00, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI n2 1.789, de 2000, de autoria
do Deputado MARCOS AFONSO, sobre a fusão do
Banco da Amazônia S.A - BASA com a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM.
806, de 23.3.00, ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia do RI n2 1.790, de 2000, de autoria do
Deputado PAES LANDIM, solicitando Informações,
no âmbito da INFRAERO, sobre o gasto anual para
conservação dos aeroportos brasileiros.
a07, de 23.3.00, ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia do RI nº 1.791, de 2000,
de autoria do Deputado MARCOS CINTRA, sobre a
participação da empresa Solpart no leilão de privatização do Sistema Telebrás.
808, de 23.3.00, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, encaminhando cópia do RI nº 1.792,
de 2000, de autoria do Deputado PAULO PAIM, sobre
a existência de fiscalização conjunta do INCRA com a
Receita Federal e o IBAMA.
809, de 23.3.00, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI n2 1.793, de 2000, de autoria
do Deputado PAULO PAIM, sobre impostos, contribuições e acerca de contas CC5.
a10, de 23.3.00, ao Ministério dos Transportes,
encaminhando cópia do RI n2 1.794, de 2000, de auto·
ria do Deputado ~BER SILVA, acerca dos postos de
pesagem de vefculos existentes nas rodovias federais.
811, de 23.3.00, ao Ministério da Integração Na·
cionat, encaminhando cópia do RI n2 1.795, de 2000,
de autoria do Deputado INÁCIO ARRUDA, acerca
dos projetos de irrigação que a Companhia de Desen·
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volvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF
desenvolve na região.
812, de 23.3.00, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia do RI n2 1.796, de 2000, de
autoria do Deputado INÁCIO ARRUDA, sobre atuação da Companhia Hidroelétrica do São FranciscoCHESF, na região do Vale do São Francisco.
813, de 23.3.00, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI n2 1.797, de 2000, de autoria
do Deputado INÁCIO ARRUDA, sobre os recursos arrecadados com a privatização da Companhia de Eletricidade do Estado do Ceará - COELCE.
814, de 23.3.00, ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia do RI n2 1.798, de 2000,
de autoria do Deputado FERNANDO FERRO, sobre a
relação, no Estado de Pernambuco, de pedidos de
autorização para prestação do serviço de Radiodifusão Comunitária com suas respectivas instituições e
os nomes de seus responsáveis.
815, de 23.3.00, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e ComércioExterior, encaminhando
cópia do RI n2 1.799, de 2000, de autoria do Deputado
JOSÉ DIRCEU, solicitando informações, no âmbito
do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e
Social - BNDES, sobre financiamentos concedidos
ao BFC Banco S/A.
816, de 23.3.00, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, encaminhando cópia do RI n2 1.800,
de 2000, de autoria do Deputado MARCOS
AFONSO, referente a grilagem de terra no Pará.
817, de 23.3.00, ao Ministério do Meio Ambiente, encaminhando cópia do RI nº 1.801, de 2000, de
autoria do Deputado MARCOS AFONSO, referente
ao desastre ambiental ocorrido na Lagoa Rodrigues
de Freitas/RJ.
818, de 23.3.00, ao Ministério da Defesa, ancaminhando cópia do RI n2 1.803, de 2000, de autoria do
Deputado MARCOS AFONSO, referente à ocupação
de detentos em quartéis militares.
819, de 23.3.00, ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia do RI n2 1.804, de 2000, de autoria do
Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA, sobre transações, movimentação, ingresso e saída de armas do
território nacional.
820, de 23.3.00, ao Ministério do Meio Ambiente, encaminhando cópia do RI nº 1.805, de 2000, de
autoria do Deputado CLEMENTINO COELHO, sobra
crimes ambientais cometidos na Bacia do Rio São
Francisco.
821, de 23.3.00, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, encaminhando
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cópia do RI nº 1.807, de 2000, de autoria do Deputado
CLEMENTINO COELHO, sobre a definição de índices de correção de tarifas públicas nos processos de
privatização.
822, de 23.3.00, ao Ministério da Educação, encaminhando cópia do RI nº 1.808, de 2000, de autoria
do Deputado OSVALDO REIS, acerca de recursos do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério FUNDEF, repassados a Municípios do Estado de Tocantins.
823, de 23.3.00, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia do RI nº 1.809, de 2000, de
autoria do Deputado OSVALDO REIS, sobre fiscalização e auditoria realizada pela ANEEL - Agência
Nacional de Energia Elétrica, nas empresas concessionárias de energia elétrica privatizadas.
824, de 23.3.00, ao Ministério da Previdência e
Assistência Social, encaminhando cópia do RI nº
1.810, de 2000, de autoria do Deputado DE
VELASCO, sobre o patrimônio do Instituto Nacional
do Seguro Social- INSS.
825, de 23.3.00, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia do RI nº 1.811, de 2000, de
autoria do Deputado NELSON PELLEGRINO sobre o
contrato celebrado entre Petrorecôncavo S/A e a
PETROBRÁS, cujo número de registro na
PETROBRÁS é 101.2.020.00-3.
826, de 23.3.00, à Advocacia-Geral da União,
encaminhando cópia do RI nº 1.812, de 2000, de autoria do Deputado AGNELO QUEIROZ, sobre Correição Extraordinária realizada na Procuradoria-Geral
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
- DNER.
827, de 23.3.00, ao Ministério da Previdência e
Assistência Social, encaminhando cópia do RI nº
1.813, de 2000, de autoria do Deputado WAGNER
SALUSTIANO, sobre o número total de fiscais do
INSS, por Estado, e quantos estão na ativa; qual o valor médio atual dos salários de um fiscal e se recebem
gratificações de qualquer natureza.
828, de 23.3.00, ao Ministério da Previdência e
Assistência Social, encaminhando cópia do RI nº
1.814, de 2000, de autoria do Deputado WAGNER
SALUSTIANO, sobre a arrecadação do INSS nos meses de janeiro e fevereiro de 2000 e quais os 100 maiores devedores públicos e privados do INSS.
829, de 23.3.00, ao Ministério da Previdência e
Assistência Social, encaminhando cópia do RI nº
1.815, de 2000, de autoria do Deputado WAGNER
SALUSTIANO, sobre montante de arrecadação do
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INSS no ano de 1999, e quais as empresas públicas e
privadas com débito junto ao Órgão.
830, de 23.3.00, ao Ministério da Previdência e
Assistência social, encaminhando cópia do RI nº
1.816, de 2000, de autoria do Deputado WAGNER
SALUSTIANO, sobre critérios adotados pelas superintendências regionais ou estaduais para a escolha
das empresas a serem fiscalizadas e o número de fiscalizações realizadas semestralmente por Estado e
área econômica.
831, de 23.3.00, ao Ministério da Previdência e
Assistência Social, encaminhando cópia do RI nº
1.817, de 2000, de autoria do Deputado WAGNER
SALUSTIANO, sobre qualificação de funcionários do
INSS e critérios para a escolha destes servidores.
832, de 27.3.00, ao Deputado PEDRO
VALADARES, encaminhando cópia do Aviso nº
463-C. Civil, de 23.03.00, da Casa Civil da Presidência da República que envia cópia do Aviso nº 81, de
21.3.00, do Ministério da Educação, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 383, de 1999.
833, de 27.3.00, ao Deputado EBER SILVA, encaminhando cópia do Aviso nº 464-C. Civil, de
23.3.00, da Casa Civil da Presidência da República
que envia cópia do Aviso nº 82, de 21.3.00, do Ministério da Educação, prestando esclarecimentos sobre
a Indicação nº519, de 1999.
834, de 27.3.00, à Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Aviso nº
465-C. Civil, de 23.03.00, da Casa Civil da Presidência da República que envia do cópia do Aviso nº 153,
de 16.3.00, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 642, de 1999.
835, de 27.3.00, ao Deputado JORGE COSTA,
encaminhando cópia do Aviso nº 466-C. Civil, de
23.3.00, da Casa Civil da Presidência da República
que envia cópia do Aviso nº 87, de 15.3.00, do Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nº 675, de 1999.
836, de 27.3.00, ao Deputado L1NCOLN
PORTELA, encaminhando cópia do Aviso nº 467-C.
Civil, de 23.03.00, da Casa Civil da Presidência da
República que envia cópia do Aviso nº 84, de 21.3.00,
do Ministério da Educação, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 681, de 1999.
837, de 27.3.00, ao Deputado FERNANDO
CORUJA, encaminhando cópia do Aviso nº 468-C. Civil, de 23.3.00, da Casa Civil da Presidência da República que envia cópia do Aviso nº 79, de 21.3.00, do
Ministério da Educação, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação nº 697, de 1999.
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838, de 27.3.00, ao Deputado ALDO REBELO,
encaminhando cópia do Aviso nQ 469-C. Civil, de
23.3.00, da Casa Civil da Presidência da República
que envia cópia do Aviso nQ 17, de 24.3.00, do Ministério da Cultura, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação nº 706, de 1999.
839, de 27.3.00, ao Deputado WELLlNGTON
DIAS, encaminhando cópia do Aviso nll 470-C. Civil,
de 23.3.00, da Casa Civil da Presidência da República que envia cópia do Aviso nº 26, de 13.3.00, do Ministério da Integração Nacional, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 723, de 2000.
840, de 27.3.00, ao Deputado JOVAIR
ARANTES, encaminhando cópia do Aviso nQ 471-C.
Civil, de 23.3.00, da Casa Civil da Presidência da República que envia cópia do Aviso nº85, de 21.3.00, do
Ministério da Educação, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação nll 728, de 2000.
841, de 27.3.00, ao Deputado CUNHA BUENO,
encaminhando cópia do Ofício nº291/GM.IMMA., de
22.3.00, do Ministério do Meio Ambiente prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nQ 733, de 1999.
842, de 27.3.00, ao Deputado VALDEMAR
COSTA NETO, encaminhando cópia do Aviso nº
56/MC., de 24.3.00, do Ministério das Comunicações,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº1.411 de 1999.
843, de 27.3.~, ao Deputado CLEMENTINO
COELHO, encaminhando cópia do Aviso n9 59/MC.,
de 24.3.00 do Ministério das Comunicações pres. '
, ,
tando esclareCimentos sobre os quesitos constantes
Q
do RI n 1.505, de 1999.
844, de 27.0~.00, ao Dep,utado AVE~ZOA~
ARRUDA, encaminhando CÓ~I~ d.o AVISO n
52/GM.IMTE., de 22.03.00, do ~lnlsténo do Trabalho
e. Emprego, prestando e~clareclmentos sobre os queSitOS constantes do RI n 1.611, de 2000.
845, de 27.03.00, à Deputada ANGELA
Q
GUADAGNIN, encaminhando cóp~a. d,o, Aviso n
1.664/MD.lAspar, de 24.~3.00, do Mmlsteno da D~fesa, prestando esclareCimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 1.641 , de 2000.
846, de 27.3.00, ao Deputado AGNELO
QUEIROZ, encaminhando cópia do Aviso nS!
1.611IMD.lAspar, de 23.3.00, do Ministério da Defesa, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 1.658, de 2000.
847, de 27.3.00, ao Deputado AVENZOAR
ARRUDA, encaminhando cópia do Aviso n2
290/GM.IMMA., de 22.3.00, do Ministério do Meio
A
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Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.692, de 2000.
848, de 27.3.00, ao Deputado JOSÉ CARLOS
COUTINHO, encaminhando cópia do Aviso nQ 63, de
24.3.00, do Ministério da Agricultura e do Abastecimenta, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nQ 1.697, de 2000.
849, de 27.3.00, à Deputada ÂNGELA
GUADAGNIN, encaminhando cópia do Aviso nQ
1.666/MD.IAspar, de 24.3.00, do Ministério da Defesa, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 1.703, de 2000.
850, de 27.3.00, ao Deputado DA. ROSINHA,
encaminhando cópia do Aviso nll 058/GM., de
24.3.00, do Ministério do Esporte e Turismo, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
Q
RI n 1.710, de 2000.
851, de 27.3.00, ao Deputado WERNER
WANDERER, encaminhando cópia do Aviso nº65, de
24.3.00, do Ministério da Agricultura e do Abastecimenta, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 1.720, de 2000.
852, de 27.3.00, ao Deputado FERNANDO
CORUJA, enc~~inh,ando có~ia do Aviso nº 64, d~
24.3.00, do Mlnlsténo da ~grJcultura e do Abast~clmenta, prestando esclareCimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.741 , de 2000.
853, de 27.3.00, ao Deputado CORONEL
Q
GARCIA, encaminhando, ~ópi~ do, Aviso n
~2/MME., de 23.3.00, d~ Mlnlsténo de Minas e E~ergla, prestando esclareCimentos sobre os quesitos
constantes do RI nQ 1.756, de 2000.
854 d 29 3 00 à C
C' 'I d P 'dê ' d
, , ,e .: '
asa, IVI a ,resl_ nCla a
Repubhca, encaminhando cópia da Indlcaçao nO 796,
de 2000, de autoria do Deputado ANTÔNIO DO
VALLE, que sugere ao Poder Executivo, por intermédia do Ministério da Saúde, a elaboração de um programa de assistência às pessoas portadoras de obasidade severa, enquadradas dentro do SUS.
855 de 29.3.00 à Casa Civil da Presidência da
Rapúblic~, encaminh~ndo cópia da Indicação n0 797,
de 2000, de autoria do Deputado MARÇAL FILHO,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, medidas
destinadas a reduzir distorções na comercialização
de produtos agrícolas de consumo predominantemente doméstico.
856, de 29.3.00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n2 798,
de 2000, de autoria do Deputado EVILÁSIO FARIAS,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Trabalho e Emprego, a adoção de medidas
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para que os trabalhadores admitidos por empresas
que vendem produtos de porta em porta sejam obrigatoriamente filiados à Previdência Social.
857, de 29.3.00, ao Superior Tribunal Militar, encaminhando cópia da Indicação nº 799, de 2000, de
autoria do Deputado MIRO TEIXEIRA, que sugere ao
Poder Judiciário, por intermédio do Superior Tribunal
Militar, o encaminhamento de projeto de lei dispondo
sobre a antecipação de subsídios que especifica.
858, de 29.3.00, ao Tribunal Superior Eleitoral,
encaminhando cópia da Indicação nº800, de 2000, de
autoria do Deputado MIRO TEIXEIRA, que sugere ao
Poder Judiciário, por intermédio do Superior Tribunal
Eleitoral, o encaminhamento de projeto de lei dispondo sobre a antecipação de subsídios que específica.
859, de 29.3.00, ao Superior Tribunal de Justiça,
encaminhando cópia da Indicação nº 801,2000, de autoria do Deputado MIRO TEIXEIRA, que sugere ao Poder Judiciário, por intermédio do Superior Tribunal de
Justiça, o encaminhamento de projeto de lei dispondo
sobre a antecipação de subsídios que especifica.
860, de 29-3-00, ao Supremo Tribunal Federal,encaminhando cópia da Indicação nº 802, de
2000, de autoria do Deputado MIRO TEIXEIRA, que
sugere ao Poder Judiciário, por intermédio do Supremo Tribunal Federal, o encaminhamento do projeto de
lei dispondo sobre a antecipação de subsídios que
especifica.
861, de 29-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 803,
de 2000, de autoria do Deputado GUSTAVO FRUET,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, a elaboração de um programa de agricultura irrigada na área
de influência do Projeto Itaipu.
862, de 29-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 804,
de 2000, de autoria do Deputado ALEX CANZIANI,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a nomeação do mais votado no
processo de escolha para Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná CEFET/PR.
863, de 29-3-00, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação nº
80S, de 2000, de autoria do Deputado EVILÁSIO
FARIAS, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Previdência e Assistência
Social, a adoção de medidas para que os trabalhadores admitidos por empresas que vendem produtos de porta em porta sejam obrigatoriamente filiados à Previdência Social.
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864, de 29-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 806,
de 2000, de autoria do Deputado NEUTON LIMA, que
sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Justiça, o parcelamento dos débitos contraídos pelos proprietários de veículos junto aos órgãos e
entidades de trânsito.
865, de 29-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 807,
de 2000, de autoria do Deputado FERNANDO
CORUJA, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Integração Nacional, no âmbito da Secretaria Nacional de Defesa Civil, ajuda financeira para os 19 municípios atingidos recentemente
pelas enchentes no sul do Estado de Santa Catarina,
nos valores discriminados na folha em anexo, para
minimizar os prejuízos sofridos pela população dessas cidades.
866, de 29-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 808,
de 2000, de autoria do Deputado FERNANDO
CORUJA, que sugere ao Poder Executivo ajuda financeira para os 19 municípios atingidos recentemente
pelas enchentes no sul do Estado de Santa Catarina,
nos valores discriminados na folha em anexo, para
minimizar os prejuízos sofridos pela população dessas cidades.
867, de 29-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 809,
de 2000, de autoria do Deputado FERNANDO
CORUJA, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, ajuda financeira para os 19 municípios atingidos recentemente pelas enchentes no sul do Estado
de Santa Catarina, nos valores discriminados na folha
em anexo, para minimizar os prejuízos sofridos pela
população dessas cidades.
868, de 29-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 810,
de 2000, de autoria do Deputado FERNANDO
CORUJA, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Integração Nacional, ajuda financeira para 19 municípios atingidos recentemente
pelas enchentes no sul do Estado de Santa Catarina,
nos valores discriminados na folha em anexo, para
minimizar os prejuízos sofridos pela população dessas cidades.
869, de 29-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 811,
de 2000, de autoria do Deputado HENRIQUE
FONTANA, que sugere ao Poder E;xecutivo, por inter·
médio do Ministério da Saúde, a ~omeação de Co-
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missão de Notáveis para providenciar o recadastramento de medicamentos em todo o Brasil.
870, de 29-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n2 812,
de 2000, de autoria do Deputado RAFAEL GUERRA,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Fazenda, a alteração de alíquotas da Tarifa
Externa Comum para reduzir a zero as alíquotas incidentes sobre medicamentos de uso humano.
871, de 29-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n2 813,
de 2000, de autoria da COMISSÃO PARLAMENTAR
DE INQUÉRITO DESTINADO A INVESTIGAR A
ATUAÇÃO DA FUNAI, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Justiça, a adoção de
procedimentos concernentes à política indigenista.
872, de 29-3-00, á Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 814,
de 2000, de autoria do Deputado ALCESTE
ALMEIDA, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Justiça, a composição de colégio revisor das demarcações das terras indígenas em
adiantamento à indicação da CPI da FUNAI.
873, de 29-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n2815,
de 2000, de autoria do Deputado MARCOS CINTRA,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Fazenda, a alteração da classificação tarifária dos produtos que menciona.
874, de 29-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 816,
de 2000, de autoria do Deputado MARCOS CINTRA,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério das Comunicações, a adoção de providências no sentido de coibir o funcionamento de emissoras
de radiodifusão sonora, em onda média que não geram sua própria programação.
875, de 29-3-00, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação nº
817, de 2000, de autoria do Deputado MARCOS
CINTRA, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
conteúdo de "Direito e Legislação" no currículo da
educação básica.
876, de 29-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n281 8,
de 2000, de autoria do Deputado MARCOS CINTRA,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério das Comunicações, a adoção de providências no sentido de coibir o funcionamento de emissoras
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, que
não geram sua própria programação.
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877, de 29-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n2 819,
de 2000, de autoria da Deputada MARINHA RAUPP,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério das Relações Exteriores, a adoção de providências para que seja celebrado um acordo para a
restituição de veículos roubados ou furtados no Brasil
ou na Bolívia, e localizados no território da outra parte, entre a República Federativa do Brasil e a República da Bolívia.
878, de 29-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n2 820,
de 2000, de autoria do Deputado COSTA FERREIRA,
que sugere ao Poder Executivo a criação do Ministério da Pesca.
879, de 29-3-00, à Casa Civil da Presidência
da República encaminhando cópia da Indicação n2
821, de 2000, de autoria do Deputado
PROFESSOR LUIZINHO, que sugere ao Poder
Executivo por intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o envio de projeto de
lei vinculado a realização de concursos públicos à
dotação orçamentária específica para garantir a
convocação dos candidatos aprovados num prazo
máximo de dois anos.
880, de 29-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 823,
de 2000, de autoria do Deputado JOEL DE
HOLLANDA, que sugere ao Poder Executivo o envio
de projeto de lei estabelecendo prazo de 180 dias para
nomeação de aprovados em concursos públicos.
881, de 29-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 824,
de 2000, de autoria do Deputado NEUTON LIMA, que
sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Ciência e Tecnologia, apoio à criação do Centro de Óptica de São Carlos.
882, de 29-3-00, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação nº 825,
de 2000, de autoria do Deputado CLEMENTINO
COELHO, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, a instituição de carência no pagamento dos juros
das dívidas renegociadas ao amparo do § 6º do art. 52
da Lei n29.138, de 29 de novembro de 1995, e a substituição do IGP.-M. como indexador.
883, de 29-3-00, ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia da RI nQ 1.806, de 2000, de autoria
do Deputado CLEMENTINO COELHO, solicitando informações, no âmbito do Comando da A~ronáutica,
referentes à ampliação da pista do Aeroporto de Petrolina, Estado do Pernambuco.
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884, de 29-3-00, à Presidência da Câmara dos
Deputados, encaminhando cópia do Aviso nº
153/ME, de 24-3-00, do Ministério da Fazenda, tendo em anexo pacote lacrado com carimbo de
CONFIDENCIAL, que responde aos quesitos constantes do RI nº 1.521, de 1999, de autoria do Deputado RICARDO BERZOINI.
885, de 29-3-00, ao Deptltado RICARDO
BERZOINI, informando sobre o encaminhamento da
resposta do RI nº 1.521 , de 2000, dirigido ao Ministério da Fazenda.
886, de 29-3-00, à Presidência da Câmara dos
Deputados, encaminhando cópia do Ofício nº
087/MP., de 23-3~00, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, tendo em anexo envelope lacrado com carimbo de CONFIDENCIAL, que responde aos quesitos constantes do RI n2 1.609, de 2000,
de autoria do Deputado AVENZOAR ARRUDA.
887, de 29-3-00, ao Deputado AVENZOAR
ARRUDA, informando sobre o encaminhamento da
resposta RI n2 1.609, de 2000, dirigido ao Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão.
888, de 29-3-00, à Presidência da Câmara dos
Deputados, encaminhando cópia do Aviso nº
1521ME, de 24-3-00, do Ministério da Fazenda, tendo
em anexo pacote lacrado com carimbo de
CONFIDENCIAL, que responde aos quesitos constantes do RI nº 1.686, de 2000, de autoria do Deputado JOSÉ DIRCEU.
889, de 29-3-00, ao Deputado JOSÉ DIRCEU,
informando sobre o encaminhamento da resposta
do RI nº 1.686, de 2000, dirigido ao Ministério da
Fazenda.
890, de 30-3-00, ao Deputado LUIZ
BITTENCOURT, encaminhando cópia do Aviso nº
491-C. Civil, de 29-3-00 da Casa Civil da Presidência
da República que envia cópia do Aviso nº 192, de
29-3-00, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 709, de 1999.
891, de 30-3-00, ao Deputado SÉRGIO
NOVAIS,encaminhando cópia do Ofício GB.lCADE.
nº970, de 06-3-00 do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação nº 725, de 2000.
892, de 30-3-00, à Presidência da Câmara dos
Deputados, encaminhando cópia do'Aviso nº 112, de
29-3-00, do Ministério da Previdência e Assistência
Social, tendo em anexo pacote lacrado com carimbo
de CONFIDENCIAL, que responde ao quesitos constantes do RI n2 3.939, de 1998, de autoria do Deputado PAULO PAIM.
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893, de 30-3-00, ao Deputado PAULO PAIM, informando sobre o encaminhamento da resposta do RI
nº 3.939, de 1998, dirigido ao Ministério da Previdência e Assistência Social.
894, de 30-3-00, ao Deputado LUIZ
BITTENCOUAT, encaminhando cópia do Ofício nº
316/GM/MMA, de 29-3-00, do Ministério do Meio
Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 310, de 1999.
895, de 30-3-00, à Presidência da Câmara dos
Deputados, encaminhando cópia do Aviso nº 111, de
29-3-00, do Ministério da Previdência e Assistência
Social, tendo em anexo pacote lacrado com carimbo
de CONFIDENCIAL, que responde aos quesitos
constantes do RI nº 406, de 1999, de autoria do Deputado ARLINDO CHINAGLlA.
896, de 30-3-00, ao Deputado ARLINDO
CHINAGLlA, informando sobre o encaminhamento
da resposta do RI nº406, de 1999, dirigido ao Ministério da Previdência e Assistência Social.
897, de 30-3-00, à Presidência da Câmara dos
Deputados, encaminhando cópia do Aviso nº 113, de
29-3-00, do Ministério da Previdência e Assistência
Social, tendo em anexo pacote lacrado com carimbo
de CONFIDENCIAL, que responde aos quesitos
constantes do RI nº 476, de 1999, de autoria do Deputado JOÃO CÓSER.
898, de 30-3-00, ao Deputado JOÃO CÓSER,
informando sobre o encaminhamento da resposta do
RI nº 476, de 1999, dirigido ao Ministério da Previdência e Assistência Social.
899, de 30-3-00, à Presidência da Câmara dos
Deputados, encaminhando cópia do Aviso nº 110, de
29-3-00, do Ministério da Previdência e Assistência
Social, tendo em anexo pacote lacrado com carimbo
de CONFIDENCIAL, que responde aos quesitos
constantes do RI nº 1.128, de 1999, de autoria do Deputado LUIZ SÉRGIO.
900, de 30-3-00, ao Deputado LUIZ SÉRGIO, informando sobre o encaminhamento da resposta do RI
nº1.128, de 1999, dirigido ao Ministério da Previdência e Assistência Social.
90h de 30-3-00-, à Presidência da Cãmaraaos
Deputados, encaminhando có/?ia do Aviso nº 114, de
29-3-00 do Ministério da Previdência e Assistência
Social tendo em anexo envelope lacrado com carimbo de CONFIDENCIAL, que responde aos quesitos
constantes do RI n2 1.430, de 1999, de autoria do Deputado HENRIQUE FONTANA.
902, de 30-3-00, ao Deputado HENRIQUE.
FONTANA, informando sobre o encaminhamento da
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resposta do RI nº 1.430, de 1999, dirigido ao Ministério da Previdência e Assistência Social.
903, de 30-3-00, ao Deputado JOÃO
GRANDÃO, encaminhando cópia do Ofício nº 121, de
29-3-00, do Ministério da Previdência e Assistência
Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nll 1.520, de 1999.
904, de 30-3-00, ao Deputado CUNHA BUENO,
encaminhando cópia do Ofício n!! 1631ME, de
27.03.00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n2
1.576, de 2000.
905, de 30-3-00, à Presidência da Câmara dos
Deputados, encaminhando cópia do Aviso n2 117, de
29-~-00 do Ministério da Previdência e Assistên,cia
SOCial tendo em anexo envelope lacrado com ca~lmbo de CONFIDENCIAL, que responde aos ,quesitos
constantes do RI nº 1.614, de 2000, de autOria do Deputado DA. ROSINHA.
906, de 30-3-00, ao Deputado DA. ROSINHA,
informando sobre o encaminhamento da resposta do
RI nl2 1.614, de 1999, dirigido ao Ministério da Previdência e Assistência Social.
907 de 30-3-00, ao Deputado DA. ROSINHA,
encaminhando cópia do Ofício nll 109, de 29-3-00, do
Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n2 1.615, de 2000.
908, de 30-3-00, ao Deputado AVENZOAR
ARRUDA, encaminhando cópia do Ofício nº
039IMEC., de 24-3-00, do Ministério da Educação,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n2 1.654, de 2000.
909, de 30-3-00, ao Deputado VALDEMAR
COSTA NETO, encaminhando cópia do Ofício n2
1717/MD./Aspar, de 28-3-00, do Ministério da Defesa,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes dos Requerimentos de Informação nºs 1.667 e
1.668, de 2000.
910, de 30-3-00, ao Depu:~cJ UNO ROSSI, encaminhando cópia do Ofício nº 166, de 29-3-00, do
Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n2 1.672, de 2000.
911, de 30-3-00, ao Deputado CLEMENTINO
COELHO, encaminhando cópia do Ofício nº 1771MI.,
de 22-3-00, do Ministério da integração Nacional,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n!! 1.673, de 2000.
912, de 30-3-00, ao Deputado GIOVANNI
QUEIROZ, encaminhando cópia do Aviso n2 165/ME,
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de 27-3-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nll
1.675, de 2000.
913, de 30-3-00, ao Deputado JOS~ CARLOS
COUTINHO, encaminhando cópia do Aviso nll
171/GM., de 27-3-00, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nll 1.687, de 2000.
914, de 30-3-00, ao Deputado PEDRO
EUG~NIO, encaminhando cópia do Aviso nº
44/GM.-MDIC. de 28.03.00, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n2 1.711, de 2000.
RESENHA DA CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA
RELATIVA A REQUERIMENTOS DE
INFORMAÇÃO E INDICAÇÃO
ABRIL.I2000
Offcio PSI./RI. n2
915, de 3-4-00, ao Deputado WALTER
PINHEIRO, encaminhando cópia do Aviso nº
194/GM., de 31-3-00, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nº 1.621 , de 2000.
916, de 3-4-00, ao Deputado DR. ROSINHA, encaminhando cópia do Aviso nº 194/GM, de 31-3-00,
do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nº 1.621 , de 2000.
917, de 3-4-00, ao Deputado RONALDO
VASCONCELLOS, encaminhando cópia do Aviso nll
164/MF., de 27-3-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nº 1.681 , de 2000.
918, de 3-4-00, ao Deputado RONALDO
VASCONCELLOS, encaminhando cópia do Aviso nll
071/GM., de 30-3-00, do Ministério do Esporte e Turismo, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nll 1.682, de 2000.
919, de 3-4-00, à Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Aviso n!!
055/GAB.lSEDU.lPR., de 29-3-00, da Secretaria
Especial de Desenvolvimento Urbano, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº
1.698, de 2000.
920, de 3-4-00, à Deputada LUCI CHOINACKI,
nll
encaminhando
cópia
do
Ofício
317-SENAD.lGSIPA., de 29-3-00, do Gabinete de
Segurança Institucional, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nº 1.706, de 2000.
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921, de 3-4-00, ao Deputado FERNANDO
CORUJA, encaminhando cópia do Aviso nº 72, de
30-3-00, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.718, de 2000.

.

922, de 3-4-00, ao Deputado AGNELO
QUEIROZ, encaminhando cópia do Ofício nº 093/MP.,
de 3-4-00, do Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.729, de 2000.
923, de 3-4-00, ao Deputado GILBERTO
. KASSAB, encaminhando cópia do Aviso nº
064/MME., de 29-3-00, do Ministério de Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.739, de 2000.
924, de 3-4-00, ao Deputado PAULO MOURÃO,
encaminhando cópia do Ofício nº 094/MP., de 3-4-00,
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.759, de 2000.
92p, de 4-4-00, ao Deputado PEDRO WILSON,
encaminhando cópia do Aviso nº 330/GM.lMMA., de
4-4-00, do Ministério do Meio Ambiente, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nl! 1.048, de 1999.
926, de 4-4-00, ao Deputado JOSÉ DIRCEU,
encaminhando cópia do Aviso nº 287/GM.lM I., de
31-3-00, do Ministério dos Transportes prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº
1.216, de 1999.
927,
de
4-4-00,
à COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, encaminhando cópia do Aviso nº 228/MJ., de 3-4-00, do
Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.542, de 1999.
928, de 4-4-00, ao Deputado MILTON TEMER,
encaminhando cópia do Aviso nº 62/MC., de 3-4-00,
do Ministério das Comunicação, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.642,
de 2000.
929,
de 4-4-00, ao Deputado LUIZ
BITTENCOURT, encaminhando cópia do Aviso nQ
63/MC., de 4-4-00, do Ministério das Comunicações
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.645, de 2000.
930, de 4-4-00, ao Deputado WALTER
PINHEIRO, encaminhando cópia do Aviso nº 64/MC.,
de 4-4-00, do Ministério das Comunicações, prestando esclarecimentos sobrá os quesitos constantes do
RI nl! 1.653, de 2000.
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931, de 4-4-00, ao Deputado VALDECI
OLIVEIRA, encaminhando cópia do Aviso nº 64/MC.,
de 4-4-00, do Ministério das Comunicações, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nº 1.653, de 2000.
932, de 4-4-00, ao Deputado DA. HÉLIO, encaminhando cópia do Aviso nº 193/GM., de 31-3-00, do
Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.660, de 2000.
933, de 4-4-00, ao Deputado JOVAIR
ARANTES, encaminhando cópia do Aviso nº226/MJ.,
de 3-4-00, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nl!
1.693, de 2000.
934,
de 4-4-00,
ao Deputado LUIZ
BITTENCOURT, encaminhando cópia do Aviso nº
227/MJ., de 3-4-00, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nº 1.713, de 2000.
935, de 4-4-00, ao Deputado JOSÉ CARLOS
COUTINHO, encaminhando cópia do Aviso nº
237/MJ., de 4-4-00, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nº 1.715, de 2000.
936, de 4-4-00, ao Deputado AGNELO
QUEIROZ, encaminhando cópia do Ofício nº
93/GAB.lMCT., de 3-4-00, do Ministério da Ciência e
Tecnologia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nl! 1.724, de 2000.
937, de 4-4-00, ao Deputado ALOIZIO
MERCADANTE, encaminhando cópia do Aviso nº
2321MJ., de 3-4-00, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nº 1.735, de 2000.
938, de 4-4-00, ao Deputado HENRIQUE
FONTANA, encaminhando cópia do Aviso nl!
286/GM.lMT., de 31-3-00, do Ministério dos Transportes, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.765, de 2000.
939, de 5-4-00, ao Ministério da Previdência e
Assistência Social, encaminhando cópia do Ofício nº
04/2000, de autoria do Deputado LUIZ SÉRGIO, em
que reitera o RI !lI! 1.068, de 1999.
940, de 5-4-00, ao Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, encaminhando cópia do Ofício
nº 52, de autoria do Deputado AGNELO QUEIROZ,
em que solicita complementação da resposta do RI nl!
1.188, de 1999.
. 941, de 5-4-00, ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia do RI nl! 1.818, de 2000, de autoria do
Deputado ALDIR CABRAL, sobre providências que
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tenham sido adotadas no interesse de segurança pública em conseqüência do desvio de munições na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.
942, de 5-4-00, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI nº 1.819, de 2000, de autoria
do Deputado ROBERTO JEFFERSON, sobre Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público.
943, de 5-4-00, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nº 1.821, de 2000, de autoria
da Deputada MARINHA RAUPP, sobre a dívida pública da União e dos Estados.
944, de 5-4-00, ao Ministério do Meio Ambiente,
encaminhando cópia do RI nº 1.822, de 2000, de autoria da Deputada MARINHA RAUPP, sobre as ações
desenvolvidas pelo Ministério com o intuito de conscientizar e educar a população em face à questão da
reciclagem.
945, de 5-4-00, ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia do RI nll 1.823, de 2000,
de autoria do Deputado IGOR AVELlNO, sobre os impactos da instalação de cabo de fibra óptica no Estado de Tocantins.
946, de 5-4-00, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nº 1.824, de 2000, de autoria do
Deputado EUNICIO OLIVEIRA, a respeito das providências tomadas para que se solucione o aparecimento do foco do mosquito Aedes Aegypti no Município de Juazeiro do Norte/CE.
947, de 5-4-00, ao Ministério da Previdência e
Assistência Social, encaminhando cópia do RI nll
1.825, de 2000, de autoria do Deputado PASTOR
VALOECI PAIVA, sobre os maiores devedores da Previdência em nosso País.
948, de 5-4-00 ao Ministério da Cultura, encaminhando cópia do RI nº 1.826, de 2000, de autoria do
Deputado BEN-HUR FERREIRA, sobre a titulação de
terras de remanescentes de quilombos.
949, de 5-4-00 ao Ministério da Cultura, encaminhando cópia do RI nº 1.827,de 2000, de autoria do
Deputado EDISON ANDRINO, sobre os investimentos nos municípios de Santa Catarina nos anos de
1997,1998,1999 e 2000.
950, de 5-4-00 ao Ministério da Previdência e
Assistência Social, encaminhando cópia do RI nll
1.828, de 2000, de autoria do Deputado CUNHA
BUENO, sobre irregularidades na GEAP - Fundação
de Seguridade Social.
951, de 5-4-00 ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nº 1.830, de 2000, de autoria
do Deputado CORONEL GARCIA, sobre leilões promovidos pelo Banco do Brasil S/A.
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952, de 5-4-00 ao Ministério de Minas e Energia,
encaminhando cópia do RI nQ 1.831, de 2000, de autoria do Deputado LUIZ SÉRGIO, sobre transferência
da Companhia de Pesquisa de Recursos MineraisCPRM do Rio de Janeiro para Brasília.
953, de 5-4-00 ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia do RI nll 1.832, de 2000, de autoria do
Deputado LUIZ SÉRGIO, sobre a denúncia de irregularidade no processo de demissão, pela INFRAERO,
de funcionário lotado no Aeroporto Salgado Filho, em
Porto Alegre/RS., assim como na composição da respectiva equipe de trabalho.
954, de 5-4-00 ao Ministério da Previdência e
Assistência Social, encaminhando cópia do RI nll
1.833, de 2000, de autoria do Deputado DA. HÉLIO,
acerca da dívida da Prefeitura Municipal de Campinas/SP.
955, de 5-4-00 ao Ministério do Trabalho e
Emprego, encaminhando cópia do RI nº 1.834, de
2000, de autoria do Deputado PEDRO CELSO, sobre
os cursos de qualificação profissional desenvolvidos
pela Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda do
Distrito Federal com recursos do Fundo de Amparo
ao Trabalhador - FAT.
956, de 5-4-00 ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nll 1.835, de 2000, de autoria do
Deputado BISPO RODRIGUES, a respeito das contratações de fornecedores de alimentos para hospitais federais no Estado do Rio de Janeiro.
957, de 5-4-00 ao Ministério dos Transportes,
encaminhando cópia do RI nll 1.836, de 2000, de autoria da Deputada ÂNGELA GUADAGNIN, sobre a
instalação de pedágio na Rodovia Presidente Dutra.
958, de 5-4-00 ao Ministério da Cultura, encaminhando cópia do RI nll 1.837, de 2000, de autoria do
Deputado AVENZOAR ARRUDA sobre projetos financiados pelo Ministério.
959, de 5-4-00 ao Ministério de Minas e Energia,
encaminhando cópia do RI nº 1.838, de 2000, de autoria do Deputado JOÃO CALDAS, acerca do custo
do barril de petróleo produzido no Brasil e o montante
de barris importados no período de 1997/1999 e os
respectivos valores pagos.
960, de 5-4-00 ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia do RI nº 1.839, de 2000, de autoria do
Deputado JOÃO CALDAS, acerca do programa ame·
ricano de ultra-espionagem Echelon e o grau de envolvimento e conhecimento do governo brasileiro.
961, de 5-4-00 ao Ministério da Previdência e
Assistência Social, encaminhando cópia do RI nll
1.840, de 2000, de autoria do Deputado DA.
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ROSINHA, sobre a utilização de verbas do FUNDEF
e PAB.
962, de 5-4-00 ao Ministério de Minas e Energia,
encaminhando cópia do RI nº 1.841, de 2000, de autoria do Deputado JOSÉ CARLOS COUTINHO, sobre
a razão pela qual foi reduzido o número de consumidores que pagavam a tarifa básica, solicitando um
comparativo de duas contas do mesmo consumo, antes e depois da privatização.
963, de 5-4-00 ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nº 1.842, de 2000, de autoria
do Deputado MARCOS CINTRA, sobre o impacto do
projeto de Lei nº 4.821/98 na renúncia fiscal da União.
964, de 5-4-00 ao Ministério da Previdência e
Assistência Social, encaminhando cópia do RI nº
1.843, de 2000, de autoria do Deputado MARCOS
AFONSO, referente a fraude contra o INSS.
965, de 5-4-00 ao Ministério da Previdência e
Assistência Social, encaminhando cópia do RI nº
1.844, de 2000, de autoria do Deputado BISPO
WANDERVAL, sobre ações do Instituto Nacional Seguridade SocialINSS no Estado de São Paulo.
966, de 5-4-00 ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nº 1.845, de 2000, de autoria
do Deputado FERNANDO CORUJA, sobre os valores
dos salários mínimos discriminados, ano a ano, desde 1998 e, se possível, em unidade que possa permitir a comparação dos valores.
967, de 5-4-00 ao Ministério do Transporte e Turismo, encaminhando cópia do RI nº 1.846, de 2000,
de
autoria
do
Deputado
RONALDO
VASCONCELLOS, sobre convênios firmados pelo
INDESP com entidades e prefeituras no Estado de
Minas Gerais.
968, de 5-4-00 ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nº 1.848, de 2000, de autoria
do Deputado DA. HÉLIO, sobre o refinanciamento,
pela União, da dívida mobiliária do Município de Campinas/SP.
969, de 5-4-00 ao Ministério da Cultura, encaminhando cópia do RI nº 1.849, de 2000, de autoria do
Deputado ALOIZIO MERCADANTE, sobre os projetos culturais e empresas beneficiadas pela Lei nº
8.313, de 13 de dezembro de 1991 (Lei Rouanet) no
período de 1º de janeiro de 1995 a 29 de fevereiro de
1999.
970, de 5-4-00 à Secretária de Comunicação de
Governo da Presidência da República, encaminhando cópia do RI nl! 1.850, de 2000, de autoria do Deputado ALOIZIO MERCADANTE, sobre os gastos de
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comunicação dos diversos órgãos da administração
direta e indireta do Poder Executivo Federal.
971, de 5-4-00 ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI nº 1.851, de 2000, de autoria do
Deputado ADÃO PRETTO, sobre as providências administrativas tomadas para que se solucione a questão da indenização dos ocupantes de boa fé da Área
Indígena de Monte Caseiros, Estado do Rio Grande
do Sul.
972, de 5-4-00 ao Ministério de Minas e Energia,
encaminhando cópia do RI nº 1.852, de 2000, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, sobre o
Protocolo de Intenções entre o Governo do Estado do
Amazonas e o Governo Federal, com vistas à federalização da Companhia Energética do Amazonas CEAM.
973, de 5-4-00 ao Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, encaminhando cópia do RI nº
1.853, de 2000, de autoria do Deputado EDUARDO
CAMPOS, sobre projetos apresentados pelo Estado
de Pernambuco na Secretaria de Assuntos Internacianais - SEAIN.
974, de 5-4-00 ao Ministério da Integração Nacianal, encaminhando cópia do RI nº 1.854, de 2000, de
autoria do Deputado EDUARDO CAMPOS, sobre os
gastos da SUDENE com os alistados da seca no No'rdeste.
975, de 5-4-00 ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nº 1.855, de 2000, de autoria
do Deputado EDUARDO CAMPOS, sobre incentivos
fiscais federais concedidos.
976, de 5-4-00 ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nº 1.856, de 2000, de autoria
do Deputado EDUARDO CAMPOS, sobre os empréstimos concedidos pelo Banco do Brasil, BNDES e
Banco do Nordeste.
977, de 5-4-00 à Secretaria de Comunicação de
Governo da Presidência da República, encaminhando cópia do RI nº 1.857, de 2000, de autoria do Deputado PAULO JOSÉ GOUVEIA, sobre os gastos do
Governo Federal com publicidade.
978, de 5-4-00 ao Ministério de Minas e Energia,
encaminhando cópia do RI nº 1.858, de 2000, de autoria do Deputado PAULO JOSÉ GOUVEIA, sobre os
gastos com publicidade da Petrobrás - Petróleo Brasileiro S/A.
979, de 5-4-00 ao Ministério das Comunicações,
encaminhando cópia do RI nº 1.859, de 2000, de autoria do Deputado PAULO JOSÉ GOUVEIA, sobre os
gastos com publicidade da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos.
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980, de 5-4-00 ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI n2 1.860, de 2000, de autoria
do Deputado PAULO JOSÉ GOUVEIA, sobre os gastos com publicidade do Banco do Brasil e da Caixa
Econômica Federal.
981, de 5-4-00 ao Ministério do Meio Ambiente,
encaminhando cópia do RI n2 1.861 , de 2000, de autoria do Deputado MARCOS AFONSO, referente à
produção de soja dentro da Amazônia.
982, de 5-4-00 ao Ministério do Meio Ambiente,
encaminhando cópia do RI n2 1.862, de 2000, de autoria
do Deputado MARCOS AFONSO, referente ao desmatamento que será provocado pela recuperação e pavimentação de quatro estradas na região amazônica.
983, de 5-4-00 ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI n2 1.863, de 2000, de autoria do
Deputado HENRIQUE FONTANA, sobre o ressarcimento do SUS por serviços de atendimentos prestados a consumidores e dependentes, nas instituições
públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do SUS.
984, de 5-4-00 ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nº 1.864, de 2000, de autoria
do Deputado INÁCIO ARRUDA, acerca do Programa
de Reestruturação e Ajuste Fiscal de Longo Prazo do
Estado do Ceará.
985, de 5-4-00 ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nº 1.865, de 2000, de autoria
do Deputado SÉRGIO MIRANDA, a respeito da emissão "extra-mercado" de títulos do Tesouro Nacional.
986, de 5-4-00 ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI n2 1.866, de 2000, de' autoria
do Deputado SÉRGIO MIRANDA, a respeito dos
acertos efetivados entre a União e b Banco Central do
Brasil em decorrência da Medida Provisória nl! 1.789,
de 1998, e suas reedições.
987, de 5-4-00 ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nl! 1.867, de 2000, de autoria
do Deputado SÉRGIO MIRANDA, a respeito da conta
do ativo do balancete do Banco Central "títulos vinculados a recompra.
988, de 5-4-00 ao Ministério de Minas e Energia,
encaminhando cópia do R! nll 1.868, de 2000, de autoria da Deputada ALCIONE ATHAYDE, sobre providências adotadas em benefício das famílias prejudicadas
pelo vazamento de óleo na Baía de Guanabara.
989, de 5-4-00 ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI ng 1.869, de 2000, de autoria do
Deputado FERNANDO CORUJA sobre programa
desenvolvido pelo Ministério abor\ ado a questão da
osteoporose.
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990, de 05.04.00, ao Ministério do Esporte e Turismo, encaminhando cópia do RI n2 1.870, de 2000,
de autoria do Deputado PEDRO WILSON, sobre os
bingos Papa-Tudo e Poupa-Ganha.
991, de 05.04.00, ao Ministério da Educação,
encaminhando cópia do RI n2 1.871, de 2000, de autoria do Deputado WELLlNGTON DIAS, sobre o convênio firmado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação com a Prefeitura Municipal de
Colônia do Piauí, no Estado do Piauí.
992, de 05.04.00, ao Ministério da Agricultura e
do Abastecimento, encaminhando cópia do RI n2
1.873, de 2000, de autoria do Deputado JOÃO
GRANDÃO, a respeito do desvio de 97 mil toneladas
de grãos dos armazéns da CONAB, no Estado de
Mato Grosso do Sul.
993, de 05.04.00, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia do RI nº 1.874, de 2000, de
autoria do Deputado BISPO RODRIGUES, sobre as
tarifas de energia elétrica cobradas pelas empresas
distribuidoras privatizadas.
994, de 05.04.00, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nº 1.875, de 2000, de autoria
do Deputado REGIS CAVALCANTE, solicitando informações, no âmbito da Presidência da Caixa Econômica Federal, a fim de permitir a esta Casa o alcance
de soluções para o problema de inadimplência dos
mutuários.
995, de 05.04.00, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nº 1.876, de 2000, de autoria
do Deputado RICARDO FERRAÇO, acerca do relatório do Banco Central considerando irregular operação
realizada com o Banco do Estado do Espírito Santo BANESTES.
996, de 05.04.00, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, encaminhando
cópia do RI n2 1.877, de 2000, de autoria do Deputado
VALDEMAR COSTA NETO, sobre a desburocratização da isenção governamental concedida ao IPI na
compra de carros para os taxistas.
997, de 05.04.00, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia do RI n2 1.879, de 2000, de
autoria do Deputado JOÃO CALDAS, sobre o programa de subsídio de equalização de custos da cana-de-açúcar do governo federal.
998, de 05.04.00, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, encaminhando
cópia do RI nll 1.880, de 2000, de autoria do Deputado
JOÃO CALDAS, acerca de financiamentos' concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento EcoflÔmico e Social - BNDES a outros países.

Agosto de 2000

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

999, de 05.04.00, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cóp,ja do RI n!! 1.881, de 2000, de
autoria do Deputado JOÃO CALDAS, acerca de descom
publicidade
da
distribuidora
pesas
BR-PETROBRÁS nos anos de 1998/2000.
1.000, de 05.04.00, ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia do RI n!! 1.882, de.2000, de autoria
do Deputado ALBÉRICO FILHO, sobre o Programa
Federal de Auxílio a Aeroportos (PROFAA).
1.001, de 05.04.00, ao Ministério das Relações
Exteriores, encaminhando cópia do RI n2 1.883, de
2000, de autoria do Deputado RUBENS BUENO, sobre incidente ocorrido em Portugal pertinente ao cancelamento da visita do Presidente da República Federativa do Brasil à cidade natal de Pedro Álvares Cabral.
1.002, de OS.04.00, ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia do RI n!! 1.884, de 2000, de autoria
do Deputado JAIR BOLSONARO, sobre os Colégios
Militares.
1.003, de 05.04.00, ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia do RI n2 1.885, de 2000,
de autoria do Deputado JOVAIR ARANTES, solicitando informações, por escrito, acerca da cobrança de
tarifa telefônica entre municípios vizinhos.
1.004, de 05.04.00, ao Ministério do Meio Ambiente, encaminhando cópia do RI nll 1.886, de 2000, de
autoria do Deputado VALDEMAR COSTA NETO, sobre a taxa de fiscalização ambiental.
1.005, de 05.04.00, ao Ministério da Fazenda,
encaminhando cópia do RI nll 1.887, de 2000, de
autoria do Deputado VALDEMAR COSTA NETO,
sobre a atualização dos valores relativos às deduções
e demais tabelas do Imposto de Renda 2000.
1.006, de 05.04.00, ao Ministério dos Transportes, encaminhando cópia do RI nll 1.888, de 2000, de
autoria do Deputado DJALMA PAES, sobre o contrato
de venda dos ramais ferroviários do Nordeste à
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).
1.007, de 05.04.00, ao Ministério da Fazenda,
encaminhando cópia do RI nll 1.890, de 2000, de autoria do Deputado WAGNER SALUSTIANO, sobre os
gastos com a publicidade do Banco do Brasil.
1.008, de 05.04.00, ao Ministério de Minas e
Energia, encaminhando cópia do RI n9 1.891, de
2000, de autoria do Deputado WAGNER
SALUSTIANO, sobre os gastos com publicidade da
Petróleo Brasileiro S/A. - PETROBRÁS.
1.009, de 05.04.00, ao Ministério da Fazenda,
encaminhando cópia do RI n!! 1.892, de 2000, de autoria do Deputado WAGNER SALUSTIANO, sobre os
gastos com publicidade da Caixa Econômica Federal.
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1.010, de 05.04.00, ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia do RI n!! 1.893, de 2000,
de autoria do Deputado WAGNER SALUSTIANO, sobre os gastos com publicidade da Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos.
1.011, de 05.04.00, ao Ministério da Fazenda,
encaminhando cópia do RI nll 1.895, de 2000, de autoria do Deputado WAGNER SALUSTIANO, sobre
ocorrências no Banco Exprinter Losan S/A.
1.012, de 05.04.00, ao Ministério de Minas e
Energia, encaminhando cópia do RI n9 1.896, de
2000, de autoria do Deputado LUIZ ANTONIO
FLEURY, sobre atividades exercidas pela Petróleo
Brasileiro SIA. - PETROBRÁS.
1.013, de 06.04.00, ao Deputado DA. HÉLIO,
encaminhando cópia do Aviso nll 195/GM., de
05.04.00, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes dos Requerimentos de Informação n9s 1.021, 1.027, 1.031, 1.034,
1.035 e 1.036, de 1999.
1.014, de 06.04.00, ao Deputado PAULO
MARINHO, encaminhando cópia do Aviso nll
202lGM., de 05.04.00, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n1l 1.419 de 1999.
1.015, de 06.04.00, à Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Aviso n2
196/GM., de 05.04.00, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n!l1.435 de 1999.
1.016, de 06.04.00, à COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, encaminhando cópia do Aviso n2 201/GM, de 05.04.00, do
Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nll 1.543 de 1999.
1.017, de 06.04.00, ao Deputado DA.
ROSINHA, encaminhando cópia do Aviso nll 197/GM.,
de 05.04.00, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n!!
1.598, de 2000.
1.018, de 06.04.00, ao Deputado DA. HÉLIO,
encaminhando cópia do Aviso nll 199/GM, de 05.04.00,
do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do-RI n!! 1.605, de 2000.
1.019, de 06.04.00, ao Deputado LUIZ SÉRGIO,
encaminhando cópia do Aviso nll 335/GM.lMT., de
05.04.00, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nll 1.669, de 2000.
1.020, de 06.04.00, ao Deputado PEDRO
WILSON, encaminhando cópia do Aviso n-2244/MJ:-,
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de 05.04.00, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n9
1.670, de 2000.
1.021, de 06.04.00, ao Deputado BISPO
WANDERVAL, encaminhando cópia do Aviso nll
198/GM, de 05.04.00, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
ll
do RI n 1.701, de 2000.
1.022, de 06.04.00, ao Deputado ARTHUR
VIRGfLlO NETO, encaminhando cópia do Ofício
GAB.lSECOM/PR.lNlI 130, de 03.04.00, da Secretaria de Comunicação de Governo da Presidência da
~epública, prestando es;larecimentos sobre os queSitos constantes do RI n 1.708, de 2000.
1.023, de 06.04:00, ao Dep~tado BISP?
RODRIGUES, encaminhando cópia do Oflcio/G~B.lSECOM.~PR.:NlI 131, de 03.04.00, .da S~cretana de Comumcaçao de Governo da PreSidência
da República, prestando esclarecimentos sobre os
Q
quesitos constantes do RI n 1.721, de 2000.
1.024, de ?6.04.00, ao, Deputa.do FERNANDO
li
FERRO, encamlnh~~do ?ópla do ,AVISO n 200/CM.,
de 05:04.00, do Mlnlsténo d? Saude, prestando es:
clareclmentos sobre os quesitos constantes do RI n1.727, de 2000.
1.025, de 06.04.00, ao Deputado PEDRO
CELSO, encaminhando cópia do Ofício nll
25/GM.-MDlC., de 05.04.00, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nll 1.753, de 2000.
1.026, de 06.04.00, ao Deputado BISPO
RODRIGUES encaminhando cópia do Ofício nQ
26/GM.-MDlc'., de 05.04.00, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nll 1.758, de 2000.
1.027, de 06.04.00, ao Deputado BISPO
RODRIGUES, encaminhando cópia do Ofício nll
24/GM.-MDIC. de 05.04.00 do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e CorT~ércio Exterior, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nll 1.761, de 2000.
1.028, de 06.04.00, ao Deputado JOS~
DIRCEU,
encaminhando
cópia
do
Ofício/GAB.lSECOM.lPRlNº 132,04.04.00, da Secretaria de Comunicação de Governo da Presidência da
República, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.776, de 2000.
1.029, de 06.04.00, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, encaminhando cópia do Ofício nll 25,
de 05.04.00, de autoria do Presidente da COMISSÃO
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DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE,
em que reitera o RI nll 3.749,de 1998.
1.030, de 06.04.00, ao Ministério da Previdência
e Assistência Social,encaminhando cópia do Ofício nll
25, de 05.04.00, de Autoria doPresidente da
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
CONTROLE, em que reitera o RI nll 3.304, de 1998.
1.031, de 06.04.00, ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia do RI nll 1.904, de 2000, de autoria
da COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE
DEFESA NACIONAL, sobre visita do porta-aviões
FOCH, de origem francesa, ao Brasil.
1.032, de 06.04.00, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, encaminhando
cópia do RI nll 1.906, de 2000, de autoria da
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
CONTROLE, sobre o Programa de Recuperação e
Ampliação de Meios Físicos das Instituições de Ensino Superior.
1.
033
, de 06.04.00,ao M"Imst"eno da Ed ucaçao,
encaminhando cópia do RI nº 1.898, de 2000, de autoria do Deputado EDUARDO CAMPOS, sobre o número de alunos matriculados nas Universidades Federais, oriundos de escolas públicas e privadas.
d
M"
,. d li
1.034: e 06.04.0?, ao InI~teno os ransportes, e,ncamlnhando cópia do RI n 1;899, de 20~0, d~
aut~na do Deputado ~,D.INHO ~~AUJO, sobre flscahzaçao no setor ferrovlano bras~I~lro; ,
,
1.035, de 06.04.00, ao Mlnlsteno da Saude, encaminhando cópia do RI nll 1.900, de 2000, de autoria
do Deputado C~NH~ B~ENO,. sobre a Iiberaç~o de
verba para aSSistência financeira à manutençao do
Hospital e ~aternidade de R~ncharia, no Município
de Ranchana, Est.ado de Sao Paulo, no valor ,~e
R$50.000,00 consignado no Orçamento da Umao
para o exercício de 1999.
1.036, de 06.04.00, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nll 1.901, de 2000, de autoria
do Deputado SERAFIM VENZON, sobre o programa
"Ca~panha Nacional de Mutirões de Cirurgias Eletivas .
1.037, de 06.04.00, ao Ministério da Fazenda,
encaminhando cópia do RI nll 1.902, de 2000, de autoria do Deputado JOSé PIMENTEL, acerca de aplicações de créditos no Banco do Brasil S/A.
1.038, de 06.04.00, ao Ministério da Fazenda,
encaminhando cópia do RI nll 1.903, de 2000, de autoria do Deputado SéRGIO NOVAIS, sobre o Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado do
Ceará, anexadas as avaliações do cumprimento do
contrato, referentes aos anos de 1998 e 1999.
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1.039, de 06.04.00, ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia do RI nº 1.905, de 2000, de autoria
da COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE
DEFESA NACIONAL, s~bre al~guel .de aeronave e
custos da reforma do aVia0 preSidenCial.
1.040, de 10.04.00, ao Deputado EULER
MORAIS, encaminhando cópia do Aviso nº547-C. Civil, de 05.04.00, da Casa Civil da Presidência da República que envia cópia do Aviso nº 150, de 24.03.00,
do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação nº 57, de 1999.
1.041, de 10.04.00, ao Deputado EDMAR
MOREIRA, encaminhando cópia do Aviso nº 548-C.
Civil, de 04.04.00, da Casa Civil da Presidência daRepública que envia cópia do Aviso nº 57, de 24.03.00,
do Ministério das Comunicação, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 143, de 1999.
1.042, de 10.04.00, ao Deputado LUIZ
BITTENCOURT, encaminhando cópia do Aviso nº
549-C. Civil, de 05.04.00, da Casa Civil da Presidência daRepública que envia cópia do Aviso nº 158, de
24.03.00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 212, de 1999.
1.043, de 10.04.00, ao Deputado PEDRO
CELSO, encaminhando cópia do Aviso nº 550-C. Civil, de 05.04.00, da Casa Civil da Presidência da República que envia cópia do Aviso nº 155, de 27.03.00,
do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação nº 271, de 1999.
1.044, de 10.04.00, ao Deputado MARÇAL
FILHO, encaminhando cópia do Aviso nº 551-C. Civil,
de 05.04.00, da Casa Civil da Presidência da República que envia cópia do Aviso nº 154, de 27.03.00, do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação nº 470, de 1999.
1.045, de 10.04.00, ao Deputado RUBENS
BUENO, encaminhando cópia doAviso nº 552-C. Civil, de 05.04.00, da Casa Civil da Presidência da República que envia cópia do Aviso nº160, de 27.03.00,
do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação nº 504, de 1999.
1.046, de 10.04.00, ao Deputado AUGUSTO
NARDES, encaminhando cópia do Aviso nº 554-C. Civil, de 05.04.00, da Casa Civil da Presidência da República que envia cópia do Aviso nº 159, de 27.03.00,
do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação nº 531, .de 1999.
1.047, de 10.04.00, ao Deputado LUIZ
BITTENCOURT, encaminhando cópia do Aviso nº
553-C. Civil, de 05.04.00, da Casa Civil da Presidência da República que envia cópia do Aviso n2 156, de ,
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de 27.03.00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 559, de 1999.
1.048, de 10.04.00, ao Deputado LUCIANO
CASTRO, encaminhando cópia do Aviso nº555-C. Civil, de 05.04.00, da Casa Civil da Presidência daRepública que envia cópia do Aviso nº 162, de 27.03.00,
do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação nº 645, de 1999.
1.049, de 10.04.00 ao Deputado FERNANDO
CORUJA, encaminhand~ cópia do Aviso nº556-C. Civil, de 05.04.00, da Casa Civil da Presidência da República que envia cópia do Aviso n!l66, de 23.03.00,
do Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 651,
de 1999.
1.050, de 10.04.00, ao Deputado SILAS
BRASILEIRO, encaminhando cópia do Aviso nº
557-C. Civil, de 05.04.00, da Casa Civil da Presidência da República que envia cópia do Aviso nº 06, de
23.03.00, do Ministério das Relações Exteriores,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 667,
de 1999.
1.051, de 10.04.00, ao Deputado DILCEU
SPERAFICO, encaminhando cópia do Aviso nº558-C.
Civil, de 05.04.00, da Casa Civil da Presidência da
República que envia cópia do Aviso nº 06, de
23.03.00, do Ministério das Relações Exteriores,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 674,
de 1999.
1.052, de 10.04.00, ao Deputado íRIS SIMÕES,
encaminhando cópia do Aviso nº 559-C. Civil, de
05.04.00, da Casa Civil da Presidência da República
que envia cópia do Aviso nº 157, de 27.03.00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 692, de 1999.
1.053, de 10.04.00, ao Deputado MARCUS
VICENTE, encaminhando cópia do Aviso nº 560-C.
Civil, de 05.04.00, da Casa Civil da Presidência da
República que envia cópia do Aviso nº 161, de
27.03.00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 707, de 1999.
1.054, de 10.04.00, ao Deputado MARCOS
CINTRA, encaminhando cópia do Aviso nº 561-C. Civil, de 05.04.00, da Casa Civil da Presidência da República que envia cópia do Aviso nº 104, de 24.03.00,
do Ministério da Educação, prestando esclarecimento
sobre a Indicação nº 714, de 2000.
1.055, de 10.04.00, ao Deputado FERNANDO
CORUJA, encaminhando cópia do Aviso nº562-C. Civil, de 05.04.00, da Casa Civil da Presidência da República que envia cópia do Aviso nº 60, de 27.03.00,
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do Ministério do Desenvolvimento Agrário, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nll 716, de 2000.
de
10.04.00,
ao
Deputado
1.056,
CLEMENTINO COELHO, encaminhando cópia do
Aviso nll 563-C. Civil, de 05.04.00, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso nll
30, de 23.03.00, do Ministério da Integração Nacional, prestando esclarecimentos sobre a Indicação n!!
729, de 2000.
1.057, de 10.04.00, ao Deputado MIRO
TEIXEIRA, encaminhando cópia do Ofício nº 240/GP.,
de 05.04.00, do Superior Tribunal de Justiça, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nll 801 , de 2000.
1.058, de 10.04.00, ao Deputado LUIZ
BITTENCOURT, encaminhando cópia do Aviso nll
28/MinC., de 07.04.00, Ministério da Cultura, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nll 370, de 1999.
1.059, de 10.04.00, ao Deputado INÁCIO
ARRUDA, encaminhando cópia do Ofício nll 195/MI.,
de 04.04.00, do Ministério da Integração Nacional,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nll 1.309, de 1999.

menta, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.770, de'2000.
1.066, de 10.04.00, ao Deputado MARCOS
AFONSO, encaminhando cópia do Aviso nº2471MJ:",
de 06.04.00, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nll
1.782, de 2000.
1.067, de 12.04.00, ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia do RI n1l 1.748 de 2000,
de autoria do Deputado LUIZ BITTENCOURT, solicitando informações, no âmbito da ANATEL, sobre
cumprimento de metas por parte da Tele Centro Sul.
1.068, de 12.04.00, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, encaminhando
cópia do RI nll 1.889, de 2000, de autoria do Deputado
WAGNER SALUSTIANO, sobre operações realizadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social- BNDES.
1.069, de 12.04.00, ao Ministério do Trabalho e
Emprego, encaminhando cópia do RI nll 1.872, de
2000, de autoria da Deputada MARINHA RAUPp, sobre o salário-família.

1.060, de 10.04.00, ao Deputado VALDEMAR
COSTA NETO, encaminhando cópia do Aviso nll
68IMC., de 07.04.00, do Ministério das Comunicações, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n1l 1.41 O, de 1999.
1.061, de 10.04.00, ao Deputado PEDRO
EUG~NIO, encaminhando cópia do Ofício nll 1961MI.,
de 04.04.00, do Ministério da Integração Nacional,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n1l 1.478, 1999.
1.062, de 10.04.00, ao Deputado DA.
ROSINHA, encaminhando cópia do Aviso nll 135, de
10.04.00, do Ministério da Previdência e Assistência
Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n1l 1.604, de 2000.
1.063, de 10.04.00, ao Deputado AVENZOAR
ARRUDA, encaminhando cópia do Aviso nll
63/CM.IMTE., de 06.04.00, do Ministério do Trabalho
e Emprego, prestando esclarecimemos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.611, de 2000.
1.064, de 10.04.00, ao Deputado HENRIQUE
FONTANA, encaminhando cópia do Aviso nll 69/MC.,
de 07.04.00, do Ministério das Comunicações, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n" 1.766, de 2000.
1.065, de 10.04.00, ao Deputado GERALDO
MAGELA, encaminhando cópia do Aviso nº ao, de
07.04.00, do Ministério da Agricultura e do Abasteci-

1-.070, de 12.04.00, ao Ministério da Previdência
e Assistência Social, encaminhando cópia do RI nll
1.878, de 2000, de autoria da Deputada MARINHA
RAUPp, sobre o salário-família.
1.071, de 12.04.00, ao Ministério da Fazenda,
encaminhando cópia do RI n!! 1.847, de 2000, de autoria do Deputado RICARDO BERZOINI, sobre as denúncias de fraude em fundos de investimentos administrados pela distribuidora de valores BB-DTVM.
1.072, de 13.04.00, ao Deputado GUSTAVO
FRUET, encaminhando cópia do Aviso nll 587-C. Civil,
de 11.04.00, da Casa Civil da Presidência da República que envia cópia do Aviso nº 230, de 03.04.00, do
Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos sobre Indicação nº 295, de 1999.
1.073, de 13.04.00, ao Deputado ALDO
REBELO, encaminhando cópia do Ofício nº421MEC.,
de 10.04.00, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n1l 1.296, de 2000.
1.074, de 13.04.00, ao Deputado PEDRO
WILSON, encaminhando cópia do Ofício nll 43IMEC.,
de 10.04.00, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nº 1.357, de 2000.
1.075, de 13.04.00, ao Deputado WAGNER
SALUSTIANO, encaminhando cópia do Aviso nll
721MME., de 12.04.00, do Ministério de Minas e Ener-
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gia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.695, de 2000.
1.076, de 13.04.00, ao Deputado JOÃO
---.GBANDÃO, encaminhando cópia do Aviso nº
206/GM./MS., de 10.04.00, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.730, de 2000.
1.077, de 13.04.00, ao Deputado JOÃO
CALDAS, encaminhando cópia do Aviso nº
2.118/MD.lAspar, de 12.04.00, do Ministério da Defesa, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.732, de 2000.
1.078, de 13.04.00, ao Deputado PAULO
DELGADO, encaminhando cópia do Aviso nº
2.117/MD.lAspar, de 12.04.00, do Ministério da Defesa, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.736, de 2000.
1.079, de 13.04.00, ao Deputado RODRIGO
MAIA, encaminhando cópia do Aviso nº
2.120/MD.IAspar, de 12.04.00, do Ministério da Defesa, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.763, de 2000.
1.080, de 13.04.00, ao Deputado RODRIGO
MAIA, encaminhando cópia do Aviso nº
2.119/MD.lD.lAspar, de 12.04.00, do Ministério da
Defesa, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.764, de 2000.
1.081, de 14.04.00, ao Ministério da Agricultura
e do Abastecimento, encaminhando cópia do RI nº
1.897, de 2000, de autoria do Deputado FERNANDO
FERRO, sobre a contaminação de alimentos por
agrotóxicos.
1.082, de 14.04.00, ao Deputado DA.
ROSINHA, encaminhando cópia do Ofício nº
051/MinC., de 15.04.00, do Ministério da Cultura,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 857, de 1999.
1.083, de 13.04.00, ao Deputado JOSÉ
CARLOS COUTINHO, encaminhando cópia do Aviso
nº 181/MF., de 12.04.00, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.714, de 2000.
1.084, de 14.04.00, ao Deputado HAROLDO
LIMA, encaminhando cópia do Ofício nº
28/GM.-MDIC., de 11.04.00, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nº 1.745, de 2000.
1.085, de 14.04.00, ao Deputado RODRIGO
MAIA, encaminhando cópia do Ofício nº
31/GM.-MDIC., de 12.04.00, do Ministério do Desen-

Quarta·feira 23 44913

volvimento, Indústria e Comércio Exterior, prestandp
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nº 1.762, de 2000.
1.086, de 14.04.00, ao Deputado IGOR
AVELlNO, encaminhando cópia do Aviso nº211/GM.,
de 12.04.00, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nº1.775, de 2000.
1.087, de 14.04.00, ao Deputado BISPO
RODRIGUES, encaminhando cópia do Aviso nº
611-C. Civil, de 13.04.00, da Casa Civil da Presidência da República, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI nº 1.783, de 2000.
1.088, de 14.04.00, ao Deputado JOSÉ
DIRCEU, encaminhando cópia do Ofício nº
29/GM.-MDIC., de 12.04.00, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nº 1.799, de 2000.
1.089,
de
14.04.00,
ao
Deputado
CLEMENTINO COELHO, encaminhando cópia do
Ofício nº30/GM.-MDIC., de 12.04.00, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.807, de 2000.
1.090, de 18.04.00, ao Deputado MIRO
TEIXEIRA, encaminhando cópia do Ofício nº
198-Pres., de 17.04.00, do Superior Tribunal Militar,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 799,
de 2000.
1.091, de 18.04.00, ao Deputado JOÃO
HERRMANN NETO, encaminhando cópia do Ofício
nº 366/GM./MMA., de 17.04.00, do Ministério-do Meio
Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.462, de 1999.
1.092, de 18.04.00, ao Deputado LAMARTINE
POSELLA, encaminhando cópia do Aviso nº
71/GM.lMTE, de 14.04.00, do Ministério do Trabalho
e Emprego, prestando esclarecimentos sobre os que·
sitos constantes do RI nº 1.690, de 2000.
1.093,
de
18.04.00,
ao
Deputado
WELLlNGTON DIAS, encaminhando cópia do Ofício
nº 111/MP., de 14.04.00, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.723,
de 2000.
1.094, de 18.04.00, ao Deputado AGNELO
QUEIROZ, encaminhando cópia do Aviso nº 21 O/MF.,
de 14.04.00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº
1.725, de 2000.
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1.095, de 18.04.00, ao Deputado FERNANDO
FERRO, encaminhando cópia do Aviso n" 191/MF., de
13.04.00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n"
1.737, de 2000.
1.096, de 18.04.00, ao Deputado PEDRO
CELSO, encaminhando cópia do Aviso nll 1971MF., de
13.04.00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nll
1.749, de 2000.
1.097, de 18.04.00, ao Deputado PEDRO
CELSO, encaminhando cópia do Aviso n1l 1921MF., de
13.04.00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n!!
1.750, de 2000.
1.098, d~ 18.04.0?" ao DE7putado PEDRO
ll
CELSO, enca~l~han?o copia do AVIso n 190/MF., de
13.~4.00, do MInistériO da ~azenda, prestando escla~
reclmentos sobre os quesitos constantes do RI n
1.751, de 2000.
1.099, d~ 18.04.00,. ao D7put~do PEDRO
CELSO, enca~l~han?o cópIa do AVISO n 188/ME, de
13.~4.00, do MinistériO da ~azenda, prestando escla~
recimentos sobre os quesitos constantes do RI n
1.752, de 2 0 0 0 . ,
1.100, de 18.04.00, a Deputada MIRIAM REID,
encaminhando cópia do Aviso nll 194/MF., de
13.04.00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os auesitos constantes do RI nll
1 757 de 2000
•
l' .101 ,e
d . 18.04 .00 , a'P resl'd encla da Camara
dos Deputados, em atendimento ao disposto no artigo 98, § 512, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, encaminhando cópia do Aviso nIl 209/MF., de
14.04.00, do Ministério da Fazen'da, tendo em anexo
2 pacotes lacrados com carimbo de CONFIDENCIAL,
que responde aos quesitos constantes do RI nll 1.768,
de 2000, de autoria dos Deputados WELLlNGTON
DIAS e RICARDO BERZOINI.
de
18.04.00,
ao
Deputado
1.102,
WELLlNGTON DIAS, informando sobre o encaminhamento da resposta do RI nº1.768, de 2000, dirigido ao Ministério da Fazenda.
1.103, de 18.04.00, ao Deputado RICARDO
BERZOINI, informando sobre o encaminhamento da
resposta ao RI nfl 1.768, de 2000, dirigido ao Ministério da Fazenda.
1.104, de 18.04.00, ao Deputado BEN-HUR, encaminhando cópia do Ofício nll 110/MP., de 14.04.00,
do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n1l 1.772, de 2000.
4

•

4
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1.105,
de
18.04.00,
ao
Deputado
WELLlNGTON DIAS, encaminhando cópia do Aviso
n" 1951ME, de 14.04.00, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nll 1.781, de 2000.
1.106, de 18.04.00, ao Deputado RICARDO
BERZOINI, encaminhando cópia do Aviso nº 1951MF.,
de 14.04.00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nll
1.781, de 2000.
1.107, de 18.04.00, ao Deputado EDINHO
ARAÚJO, encaminhando cópia do Aviso nº 189IMF.,
de 13.04.00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nll
1.786, de 2000.
1.108, de 18.04.00, ao Deputado MARCOS
AFONSO, encaminhando cópia do Aviso nll 208IMF.,
de 14.04.00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nll
1.789, de 2000.
1.109, de 18.04.00, ao Deputado DA. HÉLIO,
encaminhando cópia do Aviso nll 1931ME, de
13.04.00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nll
1.848, de 2000.
1.110, de 1~.04.00, ao. Deputa?~ E~UARDO
CAMPOS, encamln~~n~o. cópIa do Of!CIO n 109/MP.,
de 14.04.00, _do Mlnlsteno do Pla~eJamento, Orçamento e Gestao, prestando esclareCimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.853, de 2000.
1:111, de 19.0~.00, ao De~utadoll DA. HELENO,
encaminhando, ~ÓPI~ do AVIso. n ?3IMC., de
19.04.00, d~ MInistériO das Comu~lcaçoes, prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do
ll
RI n 1.709, de 2000.
_
1.112, de 19.04.00, ao Deputado JOAO
CALDAS, encaminhando cópia do Aviso nll 74/MC.,
de 19.04.00, do Ministério das Comunicações, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n2 1.731, de 2000.
1.113, de 19.04.00, ao Deputado FERNANDO
CORUJA,
encaminhando
cópia
do
Ofício/GAB.lSECOM.lPR.lNº 162, de 14.04.00, da Secretaria de Comunicação de Governo da Presidência
da República, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nll 1.740, de 2000.
1.114, de 19.04.00, ao Deputado FERNANDO
CORUJA, encaminhando cópia do Aviso nll 237/GM.,
de 15.04.00, do Ministério da Saúde, pre~tando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nll
1.742, de 2000.
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1.115, de 19.04.00, ao Deputado WAGNER
SALUSTIANO, encaminhando cópia do Ofício nº
115/MP., de 18.04.00, do Ministério do Planejamento
Orçamento e Gestão, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n2 1.778, de 2000.
1.116, de 19.04.00, ao Deputado INÁCIO
ARRUDA, encaminhando cópia do Ofício n2 209/MI,
de 13.04.00, do Ministério da Integração Nacional,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.795, de 2000.
1.117, de 19.04.00, ao Deputado FERNANDO
FERRO, encaminhando cópia do Aviso n9 71/MC., de
19.04.00, do Ministério das Comunicações, prestando esclarecimentÇ>s sobre os quesitos constantes do
RI º 1 798 d 2000
n.
,e
.
1.118, de .19.04.00, a~ Depu~~do ºVALDIR
GANZER, encamJn~~ndo. cópIa do Oflc~o n 2~5/MI,
de 13.04.00, do M~nlstérro da Integraçao ,NaCional,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n9 1.746, de 2000.
1.119,
de
19.04.00,
ao
Deputado
WELLlNGTON DIAS, encaminhando cópia do Ofício
nSl 204/MI, de 13.04.00, do Ministério da Integração
Nacional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.780, de 2000.
1.120, de 24.04.00, ao Deputado FERNANDO
CORUJA, encaminhando cópia do Ofício n9 214/MI,
de 18.04.00, do Ministério da Integração Nacional,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n9 807,
de 1999.
1.121, de 24.04.00, ao Deputado FERNANDO
CORUJA, encaminhando cópia do Ofício n9 215/MI,
de 18.04.00, do Ministério da Integração Nacional,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 808, de 1999.
1.122, de 2~.04.00, a~ ~eputad~ ,FE~NANDO
CORUJA, encamln~~nd,o. copia do Oflc~o n 21.S/MI,
de 18.04.00, do M~nrsterro da Integraçao,NaCional,
prestando esc~areclmentos sobre os quesitos constantes do RI n-810, de 1999.
1.123, de 24.04.00, ao Deputado DR.
ROSINHA, encaminhando cópia do Aviso nº
435/GM/MI, de 20.04.00, do Ministério dos Transpor·
tes, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.603, de 2000.
1.124, de 24.04.00, ao Deputado AVENZOAR
ARRUDA, encaminhando cópia do Aviso nº
076/GM./TEM., de 19.04.00, do Ministério do Traba·
lho e Emprego, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.611, de 2000.
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1.125, de 24.04.00, à Deputada TELMA DE
SOUZA, encaminhando cópia do Ofrcio n2
064/DEHAB.lSEPURB.lSEDU.lPR., de 14.04.00, da
Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.769, de 2000.
1.126, de 2~.04.00, ao ~eputado I.NÁCIO
ARRUDA, encaminhando c~p~a ?O AVI~o n2
0821MME., de 20.04.00, do Mlnrstérro de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesi·
tos constantes do RI nº 1.796, de 2000.
1.127, ~e 24.04.00~ ao D~puta~o OSVALDO
REIS, encamln~~ndo.cópla ~o AVISO n O~1/MME, de
20.04.00, d~ Mlnlstérro de Minas e. Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI n9 1.809, de 2000.
1.128, de 24.04.00, ao Deputado NELSON
PELLEGRINO, encaminhando cópia do Aviso nº
083/MME., de 20.04.00, do Ministério de Minas e
Energia prestando esclarecimentos sobre os quesitos con~tantes do RI nº 1.811, de 2000.
1.129, de 24.04.00, à Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Ofício
MDA./nº091, de 20.04.00, do Ministério do Desenvol·
vimenta Agrário, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes dos Requerimentos de Informa·
ção nºs 1.925 e 1.990, de 2000.
1.130, de 25.04.00, ao Ministério da Fazenda,
encaminhando cópia do RI nº 2.059, de 2000, de au·
toria do Deputado CESAR BANDEIRA, sobre opera·
ções ativas do Banco do Estado do Maranhão S/A.
1.131, de ~6.04.00, ao ~eputado RE~~ALD~
LEAL, encaminhando cópia ~~ ~ICIO ~
401/~M.lMMA., de 25.04.00, .do MInistériO do MeiO
.A:mblente, prestando es;lareclmentos sobre os que·
SitOS constantes do RI n- 979, de 1999.
_
1.132, de 26.04.00, à COMISSAO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, enca.
minhando cópia do Ofício nº 393fG M.lMMA., de
25.04.00, do Ministério do Meio Ambiente, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nº 1.402, de 1999.
1.133, de 26.04.00, ao Deputado AGNELO
QUEIROZ, encaminhando cópia do Ofício nº
392/GM.lMMA., de 25.04.00, do Ministério do Meio
Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os que·
sitos constantes do RI nº 1.485, de 1999.
1.134,
de
26.04.00,
ao
Deputado
WELLlNGTON DIAS, encaminhando cópia do Ofício
n9 398/GM.lMMA., de 25.04.00, do Ministério do Meio
Ambiente, -prestando esclarecimentos-sobre-os-que·
sitos constantes do RI nº 1.495, de 1999.
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1.135,
de
26.04.00,
ao
Deputado
WELLlNGTON DIAS, encaminhando cópia do Ofício
MDA.ln1l 116, de 25.04.00, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n2 1.779, de 2000.
1.136, de 26.04.00, ao Deputado MARCOS
AFONSO, encaminhando cópia do Ofrcio n2
399/GM.lMMA., de 25.04.00, do Ministério do Meio
Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n1l 1.788, de 2000.
1.137, de 26.04.00, ao Deputado EDISON
ANDRINO, encaminhando cópia do Ofrcio nº
018IMinC., de 19.04.00, do Ministério da Cultura,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n1l 1.827, de 2000.
1.138, de 26.04.00, ao Deputado AVENZOAR
ARRUDA, encaminhando cópia do Otrcio nº
0191MinC., de 19.04.00, do Ministério da Cultura,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n1l 1.837, de 2000.
1.139, de 26.04.00, ao Deputado MARCOS
AFONSO, encaminhando cópia do Ofício nll
400/GM.lMMA., de 25.04.00, do Ministério do Meio
Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n!2 1.861, de 2000.
1.140, de 26:04.00, ao D~putado MA~CO~
AFONSO, encaminhando cópia do OfíCIO n
395/GM.IMMA., de 25.04.00, do Ministério do Meio
Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n1l 1.862, de 2000.
1.141, de 26.04.00, ao Deputado MARINHA
RAUPP. encaminhando cópia do Ofício nl!
397/GM./MMA., de 25.04.00, do Ministério do Meio
Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n21.822 de 2000.
,
1.142, de 26.04.00, ao Deputado VALDEMAR
COSTA NETO, encaminhando cópia do Ofício nll
396/GM.lMMA., de 25.04.00, do Ministério do Meio
Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.886, de 2000.
1.143 de 26.04.00 à Casa Civil da Presidência
I

.'

•

'

•

•

_

!l

da Repubhca, encamlnh~ndo cópia da Indlcaçao n
779, de 2000, de autorra do Dep~tado ~UBENS
BUENO, que sugere ao Poder Executivo, por Intermédia do Ministério da Fazenda, as correções dos saldos das contas vinculadas no FGTS, pelos índices de
inf_lação expurgados nos planos econômicos em relação aos trabalhadores não beneficiados pelas decisões judiciais.
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1.144, de 26.04.00, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação nll
826, de 2000, de autoria do Deputado RUBENS
BUENO, que sugere ao Poder Executivo, por intermédia do Ministério da Fazenda, a criação de linha especial de financiamento de material de construção para
os micros e pequenos empresários.
1.145, de 26.04.00, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação nll
827, de 2000, de autoria do Deputado RUBENS
BUENO, que sugere ao Poder Executivo, por intermédia do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, a
liberação de recursos para comercialização da safra
de feijão.
1.146, de 26.04.00, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação nll
828, de 2000, de autoria do Deputado RUBENS
BUENO, que sugere ao Poder Executivo, por intermédia do Ministério da Fazenda, que não seja reeditado
dispositivo da Medida Provisória n2 1.973, que estabelece exigên~ia de depósito para interpo~iç~o de rec~r~o v~luntárro aos Conselhos de Contrrbulntes do
Mlnlstérro da Fazenda.
1.147, de 26.04.00, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação nll
829, de 2000, de autoria do Deputado RICARDO
FERRAÇO, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Fazenda, aumento da alfquota
do imposto para a borracha vegetal.
1.148, de 26.04.00, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação nll
830, de 2000, de autoria do Deputado ALCESTE
ALMEIDA, que sugere ao Poder Executivo a criação
~a superin~nd~ncia do Banco da Amazônia S.A. no
stado de oralma.
,
. .
.
1.1,4~, de 26.04.~0, a Cas~ ~IVJl da Pr~sld:mcla
da Repubhca, encaminhando copia da Indlcaçao nll
831, de 2000, de autoria do Deputado CUNHA
BUENO, que sugere ao Poder Executivo que inste o
Conselho de Segurança das Nações Unidas a realização de novo referendum para que a população do
Timor Leste se manifeste sobre sua autonomia.
1.1,5~, de 26.04.~O, à Cas~ ~ivil da pr~sid~ncia
da Repubhca, encaminhando copia da Indlcayao nl!
832, de 2000, de autoria do Deputado FETTER
JÚNIOR, que sugere ao Poder Executivo, por intermédia do Ministério das Comunicações, a adoção de medidas quanto ao acesso dos portadores de deficiência
visual aos serviços de Auxílio à Lista Telefônica.
1.151, de 26.04.00, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação nl!833,
de 2000, de autoria do Deputado EDUARDO JORGE,
A

•
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que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Previdência e Assistência Social e do Ministério da Saúde, que seja analisada a conveniência de se
formar convênios entre esses Órgãos e hospitais públi·
cos de excelência, para que estes possam atender segurados, vitimas de acidente de trabalho.
1.152, de 26.04.00, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação nº
834, de 2000, de autoria do Deputado RUBENS
BUENO, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Previdência e Assistência Social,
a adoção de medidas para eliminar a retenção, nos
caixas automáticos, de parte do valor dos benefícios
pagos pela Previdência Social.
1.153, de 26.04.00, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação nº
835, de 2000, de autoria do Deputado COSTA
FERREIRA, que sugere ao Poder Executivo que determine estudos e providências no sentido de propiciar a instalação de uma refinaria de petróleo na cidade
de São Luís, Estado do Maranhão.
1.154, de 26.04.00, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação nº
836, de 2000, de autoria do Deputado EVILÁSIO
FARIAS, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Meio Ambiente, a inclusão da disciplina EDUCAÇÃO AMBIENTAL no currículo escolar
do ensino fundamental.
1.155, de 26.04.00, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação nº
837, de 2000, de autoria do Deputado EVILÁSIO
FARIAS, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão da disciplina EDUCAÇÃO AMBIENTAL no currículo escolar do
ensino fundamental.
1.156, de 26.04.00, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação nº
838, de 2000, de autoria da Deputada MARINHA
RAUPp, que sugere ao Poder Executivo o aumento do
valor da cota do salário-família a que se refere a Lei nº
8.112 para os servidores públicos federais que ga·
nham até R$376,60, mediante a suspensão desse
pagamento nos termos da Emenda Constitucional nll
20, artigos 7º e 13.
1.157, de 26.04.00, à Casa Civil,da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação nº
839, de 2000, de autoria\' do Deputado NEUTON
LIMA, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio
do Ministério da Educação, a inclusão da disciplina
"Prevenção ao uso de drogas" no currículo escolar da
educação básica e superior.
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1.158, de 26.04.00, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação nll
840, de 2000, de autoria do Deputado DA. HÉLIO,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Mi·
nistério da Justiça, a suspensão de multas de veiculos roubados.
1.159, de 26.04.00, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação nº
841, de 2000, de autoria da COMISSÃO
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR A ATUAÇÃO DA FUNAI, que sugere ao
Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Justiça, a adoção de procedimentos concernentes à política indigenista.
1.160, de 26.04.00, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação nº842,
de 2000, de autoria do Deputado RUBENS BUENO,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, medidas de
incentivo à produção e ao incremento da comercialização de aviões agrícolas de produção nacional.
1.161 , de 26.04.00, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação nº
843, de 2000, de autoria do Deputado FERNANDO
CORUJA, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério dos Transportes, a retomada das
obras de duplicação da BR-470, no Estado de Santa
Catarina.
1.162, de 26.04.00, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação nll
844, de 2000, de autoria do Deputado FERNANDO
CORUJA, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério dos Transportes, a possibilidade
de regularização da situação da BR·280, no Estado
de Santa Catarina.
1.163, de 26.04.00, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação nº
845, de 2000, de autoria do Deputado MARÇAL
FILHO, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério dos Transportes, a construção de via
local paralela à BR-376, no trecho compreendido en·
tre os quilômetros 62,3 e 73,2 de acesso à cidade de
Glória de Dourado~ e circunvizinhanças, no Estado
do Mato Grosso do Sul.
1.164, de 26.04.00, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação nº
846, de 2000, de autoria do Deputado LUIZ
BITTENCOURT, que sugere ao Poder Executivo, por
interm~dio do Ministério da Fazenda, a criação de
programa, no âmbito da Caixa Econômica Federal,
destinado ao financiamento para aquisição de equi-
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pamentos de informática pelos professores da rede
pública de ensino.
1.165, de 26.04.00, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n2
847 de 2000 de autoria do Deputado GUSTAVO
FRUET, que s~gere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Justiça, a adoção de medidas
para impedir o uso indevido das vagas destinadas a
pessoas portadoras de deficiência física, nos estacionamentos públicos.
1.166, de 26.04.00, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação nº
848, de 2000, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério de Minas e Energia, a adoção
de medidas urgentes para a conclusão das obras da
Usina de Gás Natural no município de Carauari
Estado do Amazonas '
,
"

•

•

•

A'

1.1,6~, de 26.04.~0, a Cas~ ~lvll da Pr~sld~mcl~
da Repubhca, encamlnh~ndo copia da Indlcaçao n
849, de 2000, de autona da Deputada ~ANES~A
GRA~IOTIN, ~~e sugere ao Poder Exe~~tlvo, por I~term~dlo do MI~I~tro-Ch~!e d~ Casa CIVIl d~ Presldêncl~ ~a Repubhca, aglhza~ao nos pr~cedlme.ntos
de analise para Rees,tr~turaçao da Carreira de Fiscal
de Defesa Agropecuarla.
1.168, de 26.04.00, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminh~ndo cópia da Indicação nº
850, de 2000, de autoria da Deputada ~ANES~A
GRA~IOTIN, ~~e ~~gere ao Po~er Executivo, por Interméd~o do ~.Inlst:no do Planej~mento, Orçam~~to
e Gestao, aglllzaç:o nos pro?edlme~tos de analIse
para Rees:r~turaçao da Carreira de Fiscal de Defesa
Agropecuana.
1.169, de 26.04.00, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação nº
851, de 2000, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, que sugere ao Poder.Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, que sejam tomadas
medidas urgentes para combater a febre tifóide no
Estado do Amazonas.
1.170, de 26.04.00, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n!2
852, de 2000, de autoria da Deputada MARINHA
RAUPp, que sugere ao Poder Executivo, por intermé. dio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o aumento do valor da cota do salário-família à
que se refere a Lei n2 8.112, para os servidores púbJicos federais que ganham até R$376,60, mediante a
suspensão desse pagamento nos termos da Emenda
Constitucional nQ 20, art. 72 e 13.
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1.171 , de 26.04.00, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n2
853, de 2000, de autoria do DeptJtado-SÉRGIO REIS
e outros, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Fazenda, o restabelecimento de
isen9ã~ do Imposto sobre ~rodutos IndustrializadosIPI, incidente sobre sucedaneo do fumo.
1.172, de 26.04.00, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação nº
854, de 2000, de autoria do Deputado REGIS
~AVALC~NTE, ~~e s~gere ao ~oder E~ec..utivo, ~or
Inter,~édlo d~ ~1~lsténo ~~ Justiça, a. cnaç,ao de ~ISte:matl~s polICIaIS espe~lflcas. ~om vistas a locallzaçao eficaz de desaparecidos CIVIS.. .
..
1.1,7~, de 26.04.~0, à Casa ~IVJl da pr~sld~ncl~
da Republlca, encamlnha~do cópia da Indlcaçao n
855, de 2000, de autoria do Deputado INÁCIO
ARRUDA e outros, que sugere ao Poder Executivo a
criação de Grupo de Trabalho Interinstitucional para
promover estudos e ações relativas à proteção e recuperação do rio São Francisco.
1.174, de 26.04.00, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação nº
856, de 2000, de autoria do Deputado COSTA
FERREIRA, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério dos Transportes, a recuperação e
pavimentação da BR-226, no Estado do Maranhão.
1.175 de 26.04.00 à Casa Civil da Presidência
da Repúbli~a, encaminhando cópia da Indicação n2
857, de 2000, de autoria do Deputado PEDRO
VALADARES, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão, a extensão do pagamento da Gratificação
por Operações Especiais aos servidores da Carreira
Policial Rodoviário Federal.
1.176, de 26.04.00, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n2
858, de 2000, de autoria do Deputado JORGE
ALBERTO, que sugere ao Poder Executivo a inclusão
da Carreira de Policial Rodoviário Federal no texto da
Medida Provisória nº 2.009, assegurando a percepção de gratificação.
1.177, de 26.04.00, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação n9
859, de 2000, de autoria do Deputado ANTONIO DO
VALLE, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Justiça, a adoção de medidas
para a regulamentação dos equipamentos eletrônicos utilizados na fiscalização do trânsito.
1.178, de 26.04.00, à Casa Civil da Presidência
da República, encaminhando cópia da Indicação nl!
860, de 2000, de autoria do Deputado FLÁVIO
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DERZI, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Meio Ambiente, providências
para agilizar prIDcesso relativo à fauna silvestre.
1.179, de 27.04.00, ao Deputado PAES
LANDIM, enêaminhando cópia do Aviso nº
2.357/MD.lAspár, de 24.04.00, do Ministério da Defesa, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nR 1.790, de 2000.
1.180, de 27.04.00, ao Deputado INÁCIO
ARRUDA, encaminhando cópia do Aviso nº2251MF., de
25.04.00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes dos Requerimentos de Informação nºs 1.797 e 1.864, de 2000.
1.181, de 27.04.00, ao Deputado MARCOS
AFONSO, encaminhando cópia do Aviso nº
2.355/MD.lAspar, de 24.04.00, do Ministério da Defesa, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.803, de 2000.
1.183, de 28.04.00, ao Deputado EDINHO
ARAÚJO, encaminhando cópia do Aviso nº 646-C. Civil, de 26.04.00, da Casa Civil da Presidência da República que envia cópia do Aviso nº 198, de 13.04.00,
do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação nº 139, de 1999.
1.184, de 28.04.00, ao Deputado FERNANDO
CORUJA, encaminhando cópia do Aviso nº633-C. Civil, de 26.04.00, da Casa Civil da Presidência da República que envia cópia do Aviso nº 205, de 14.04.00,
do Ministério daFazenda, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação nº 400, de 1999.
1.185, de 28.04.00, ao DeputadQ RUBENS
BUENO, encaminhando cópia do Aviso nº 635-C. Civil, de 26.04.00, da Casa Civil da Presidência da República que envia cópia do Aviso nº207, de 14.04.00,
do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação nº 469, de 1999.
1.186, de 28.04.00, ao Deputado RUBENS
BUENO, encaminhando cópia do Aviso nl! 647-C. Civil, de 26.04.00, da Casa Civil da Presidência da República que envia cópia do Aviso nº 199, de 13.04.00,
do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação nº 530, de 1999.
1.187, de 28.04.00, ao Deputado WELLlNGTON
DIAS, encaminhando cópia do Aviso nº634-C. Civil, de
26.04.00, da Casa Civil da Presidência da República
que envia cópia do Aviso nº 78, de 05.04.00, do Ministério do Meio Ambiente, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação n.o 647, de 1999.
1.188, de 28.04.00, ao Deputado LUIZ
BITTENCOURT, encaminhando cópia do Aviso nº
632-C. Civil, de 26.04.00, da Casa Civil da Presidêneia da República que envia cópia do Aviso nR 201, de
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13.04.00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nR 662, de 1999.
1.189, de 28.04.00, ao Deputado ALCEU
COLARES, encaminhando cópia do Aviso nº 648-C.
Civil, de 26.04.00, da Casa Civil da Presidência da
República que envia cópia do Aviso nº 200, de
13.04.00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre a Ind:,::ação nº 664, de 1999.
1.190, de 28.04.00, ao Deputado LUIZ
BITTENCOURT, encaminhando cópia do Aviso nº
645-C. Civil, de 26.04.00, da Casa Civil da Presidência da República que envia cópia do Aviso nº 341, de
05.04.00, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nR 698, de 1999.
1.191, de 28.04.00, à Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Aviso nº
644-C. Civil, de 26.04.00, da Casa Civil da Presidência da República que envia cópia do Aviso nº 206, de
14.04.00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 704, de 1999.
1.192, de 28.04.00, à Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do Aviso nº
643-C. Civil, de 26.04.00, da Casa Civil da Presidência da República que envia cópia do Aviso nº208, de
12.04.00, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 705, de 1999.
1.193, de 28.04.00, ao Deputado DA. HÉLIO,
encaminhando cópia do Aviso nº 642-C. Civil, de
26.04.00, da Casa Civil da Presidência da República
que envia cópia do Aviso nº 204, de 07.04.00, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação nº 721, de 2000.
1.194, de 28.04.00, à COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, encaminhando cópia do Aviso nº649-C. Civil, de 26.04.00, da
Casa Civil da Presidência da República que envia cópia do A~iso nº 117, de 10.04.00, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº744, de 2000.
1.195, de 28.04.00, ao Deputado CUNHA
BUENO, encaminhando cópia do Aviso nº 638-C.
Civil, de 26.04.00, da Casa Civil da Presidência da
República que envia cópia do Aviso nº 07, de
11.04.00, do Ministério das Relações Exteriores,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº
755, de 2000.
1.196, de 28.04.00, ao Deputado LUIZ
BllTENCOURT, encaminhando cópia do Aviso nº639-C.
Civil, de 26.04.00, da Casa Civil da Presidência da
República que envia cópia do Aviso nº 41, de 07.04.00,
do Ministério da Integração Nacional, prestando
esclarecimentos sobre a I,rldicação n!l769, de 2000.
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1.197, de 28.04.00, ao Deputado FERNANDO
CORUJA, encaminhando cópia do Aviso nº650-C. Civil, de 26.04.00, da Casa Civil da Presidência da
República que envia cópia do Aviso nº 70, de
07.04.00, do Ministério das Comunicações, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 774, de
2000.
1.198, de 28.04.00, ao Deputado ANTONIO DO
VALLE, encaminhando cópia do Aviso nQ 640-C. Civil,
de 26.04.00, da Casa Civil da Presidência da República que envia cópia do Aviso nQ 21 O, de 12.04.00, do
Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 796, de 2000.
1.199, de 28.04.00, ao Deputado AGNELO
QUEIROZ, encaminhando cópia do OHcio nQ
091/AGU.lSG.-CT., de 24.04.00, da Advocacia-Geral da União, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.812, de
2000.
1.200, de 28.04.00, ao Deputado PAULO JOSÉ
GOUVEIA, encaminhando cópia do Aviso nº 75/MC.,
de 27.04.00, do Ministério das Comunicações, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nº 1.859, de 2000.
RESENHA DA CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA
RELATIVA A REQUERIMENTOS DE
INFORMAÇÃO E INDICAÇÕES
ABRIL.I2000

Aviso nº 621MC., de 3-4-00, do Ministério das
Comunicações, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.642, de 2000, de autoria do Deputado MILTON TEMER.
Ofício nº 93/MP., de 3-4-00, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nQ
1.729, de 2000, de autoria do Deputado AGNELO
QUEIROZ.
OHcio nº 93/MCT., de 3-4-00, do Ministério da
Ciência e Tecnologia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI 1.724, de 2000, de
autoria do Deputado AGNELO QUEIROZ.
Ofício nº 094/MP., de 3-4-00, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, prestando esclarecimentos sobre constantes do RI nQ1.759, de 2000,
de autoria PAULO MOURÃO.
Offcio nº 130/SECOM, de 3-4-00, da Secretaria
de Comunicação de Governo da Presidência da República, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
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constantes do RI n 1.708, de 2000, de autoria do Deputado ARTHUR VIRGíLIO NETO.
. Q
' .
OfíCI~ n ~31/SECOM, de 3-4-00: ~a ~ecretarIa
d: ~omunrcaçao de Gover~o da Presldencla da ~epublica, prestando esclarecImentos sobre os quesitos
constantes do RI nQ 1.708, de 2000, de autoria do Deputado BISPO RODRIGUES.
Aviso nº 226/MJ., de 3-4-00, do Ministério da
Justiça, prestando esclarecimentos sdbre os quesitos
constantes do RI nQ 1.693, de 2000, de autoria do Deputado JOVAIR ARANTES.
Aviso nº 227/MJ., de 3-4-00, do Ministério da
Justiça, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.713, de 2000, de autoria do Deputado LUIZ BITTENCOURT.
Aviso nQ 228/MJ., de 3-4-00, do Ministério da
Justiça, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nQ 1.542, de 1999, de autoria da
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
CONTROLE.
Aviso nQ 232/MJ., de 3-4-00, do Ministério da
Justiça, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nQ 1.735, de 2000, de autoria do Deputado ALOIZIO MERCADANTE.
Aviso nº 63IMC., de 4-4-00, do Ministério das
Comunicações, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.645, de 2000, de autoria do Deputado LUIZ BITTENCOURT.
Q

Aviso nº 64/MC., de 4-4-00, do Ministério das
Comunicações, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nQ 1.653, de 2000, de autoria dos Deputados WALTER PINHEIRO e VALDECI
OLIVEIRA.
Ofício nº 132/SECOM., de 4-4-00, da Secretaria
de Comunicação de Governo da Presidência da República, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.776, de 2000, de autoria do Deputado JOSÉ DIRCEU.
Ofício nº 195/MI., de 4-4-00, do Ministério da
Integração Nacional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.309, de 1999,
de autoria do Deputado INÁCIO ARRUDA.
Ofício nQ 196/MI., de 4-4-00, do Ministério da
Integração Nacional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.478, de 1999,
de autoria da Deputada PEDRO EUGÊNIO.
Aviso nº 237/MJ., de 4-4-00, do Ministério da
Justiça, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
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nll

constantes do RI nº1.715, de 2000, de autoria do Deputado JOSÉ CARLOS COUTINHO.

tantes do RI
1.543, de 1999, de autoria da
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

Ofício nº 330/MMA., de 4-4-00, do Ministério do
Meio Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.048, de 1999, de autoria do Deputado PEDRO WILSON.
Ofício nº 24/MDIC., de 5-4-00, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.761, de 2000, de autoria do Deputado BISPO RODRIGUES.
.
Ofício nº 25/MDIC., de 5-4-00, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos con~tantes do RI nº 1.753, de 2000, de autoria do Deputado PEDRO C~LSO.
Ofício nº 26/MDIC., de 5-4-00, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.758, de 2000, de autoria do Deputado BISPO RODRIGUES.
Aviso nº 195, de 5-4-00, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes dos Requerimentos de Informação nºs 1.021,
1.027, 1.031, 1.034, 1.035 e 1.036, de 1999, de autoria do Deputado DA. HÉLIO.
Aviso nº 196, de 5-4-00, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.435, de 1999, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.
Aviso nº 197, de 5-4-00, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.598, de 2000, de autoria do Deputado DA. ROSINHA.

CONTROLE.
Aviso nl! 202, de 5-4-00, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nl! 1.419, de 1999, de autoria do Deputado PAULO MARINHO.
Ofício nl! 240, de 5-4-00, do Superior Tribunal de
Justiça, prestando esclarecimentos sobre a Indicação
nl! 801, de 2000, de autoria do Deputado MIRO
TEIXEIRA.
Aviso nl! 244IMJ., de 5-4-00, do Ministério da
Justiça, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nll 1.670, de 2000, de autoria do Deputado PEDRO WILSON.
Aviso nl! 3351MT., de 5-4-00, do Ministério dos
Transportes, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nll 1.669, de 2000, de autoria do Deputado LUIZ SÉRGIO.
Aviso nl! 547- C. Civil, de 5-4-00, da Casa Civil
da Presidência da República que envia cópia do
Aviso nl! 150, de 24-3-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre a Indicação
nl! 57, de 1999, de autoria do Deputado EULER
MORAIS.
Aviso nl! 548-C. Civil, de 5-4-00, da Casa Civil
da Presidência da República que envia cópia do
Aviso nl! 57, de 24-3-00, do Ministério das Comunicações, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nl! 143, de 1999, de autoria do Deputado
EDMAR MOREIRA.
Aviso nl! 549-C. Civil, de 5-4-00, da Casa Civil
da Presidência da República que envia cópia do
Aviso nº 158, de 27-3-00, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nl!
212, de 1999, de autoria do Deputado LUIZ
BITIENCOURT.
Aviso nll 550-C. Civil, de 5-4-00, da Casa Civil
da Presidência da República que envia cópia do
Aviso nl! 155, de 27-3-00, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº
271, de 1999, de autoria do Deputado PEDRO
CELSO.
Aviso nll 551-C. Civil, de 5-4-00, da Casa Civil
da Presidência da República que envia cópia do
Aviso nº 154, de 24-3-00, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre a Indicacão nll
470, de 1999, de autoria do' Õepütado MAÃÇAL
FILHO.

Aviso nº 198, de 5-4-00, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.701, de 2000, de autoria do Deputado BISPO WANDERVAL.
Aviso nº 199, de 5-4-00, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.605, de 2000, de autoria do Deputado DA. HÉLIO.
Aviso nº 200, de 5-4-00, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.727, de 2000, de autoria do Deput~do FERNANDO FERRO.
Aviso nº 201, de 5-4-00, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos cons-
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Aviso n2 552-C. Civil, de 5-4-00, da Casa Civil
da Presidência da República que envia cópia do
Aviso n2 160, de 27-3-00, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nll
504, de 1999, de autoria do Deputado RUBENS
BUENO.
Aviso nll 553-C. Civil, de 5-4-00, da Casa Civil
da Presidência da República que envia cópia do
Aviso nº 156, de 27-3-00, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nll
559, de 1999, de autoria do Deputado LUIZ
BITTENCOURT.
Aviso n2 554-C. Civil, de 5-4-00, da Casa Civil
da Presidência da República que envia cópia do
Aviso nº 159, de 27-3-00, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nll
531, de 1999, de autoria do Deputado AUGUSTO
NARDES.
Aviso n2 555-C. Civil, de 5-4-00, da Casa Civil
da Presidência da República que envia cópia do
Aviso nº 162, de 27-3-00, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nll
645, de 1999, de autoria do Deputado LUCIANO
CASTRO.
Aviso nº 556-C. Civil de 5-4-00, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso nll
66, de 28-3-00, do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação nº 651, de 1999, de autoria do Deputado
FERNANDO CORUJA.
Aviso nº 557-C. Civil, de 5-4-00, da Casa Civil
da Presidência da República que envia cópia do
Aviso nº 06, de 23-3-00, do Ministério das Relações
Exteriores, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nll 667, de 1999, de autoria do Deputado
SILAS BRASILEIRO.
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692, de 1999, de autoria do Deputado rRIS
SIMÓES.
Aviso nIl 560-C. Civil, de 5-4-00, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso nll
161, de 27-3-00, do Ministério da Fa~enda, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n1l 707, de 1999,
de autoria do Deputado MARCUS VICENTE.
Aviso nll 561-C. Civil, de 5-4-00, da Casa Civil
da Presidência da República que envia cópia do
Aviso nll 104, de 24-3-00, do Ministério da Educação, prestando esclarecimentos sobre a Indicação
nll 714, de 2000, de autoria do Deputado MARCOS
CINTRA.
Aviso nll 562-C. Civil, de 5-4-00, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso nll
60, de 27-3-00, do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nll 716, de 2000, de autoria do Deputado
FERNANDO CORUJA.
Aviso nIl 563-C. Civil de 5-4-00, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso nll
30, de 23-3-00, do Ministério da Integração Nacional,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nll 729,
de 2000, de autoria do Deputado CLEMENTINO
COELHO.
Aviso nSl 63/MTE., de 6-4-00, do Ministério do
Trabalho e Emprego, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nSl 1.611, de
2000, de autoria do Deputado AVENZOAR
ARRUDA.
Aviso nº 247IMJ., de 6-4-00, do Ministério da
Justiça, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nSl 1.782, de 2000, de autoria do Deputado MARCOS AFONSO.
Aviso nSl 28IMinC., de 7-4-00, do Ministério da
Cultura, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nll 370, de 1999, de autoria do
Deputado LUIZ BIITENCOURT.

Aviso nº 558-C. Civil de 5-4-00, da Casa Civil
da Presidência da República que envia cópia do
Aviso n2 06, de 23-3-00, do Ministério das Relações
Exteriores, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 674, de autoria do Deputado DILCEU
SPERAFICO.

Aviso nll 681MC., de 7-4-00, do Ministério das
Comunicações, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nSl 1.410, de 1999, de autoria do Deputado VALDEMAR COSTA NETO.

Aviso nSl 559-C. Civil, de 5-4-00, da Casa Civil
da Presidência da República que envia cópia do
Aviso nº 157, de 27-3-00, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nll

Aviso nSl 69IMC., de 7-4-00, do Ministério das
Comunicações, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nSl 1.766, de 2000, de autoria do Deputado HENRIQUE FONTANA.
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Aviso n2 80, de 7-4-00, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n21.770,
de 2000, de autoria do Deputado GERALDO
MAGELA.
Ofrcio n2 421MEC., de 10-4-00, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n2 1.296, de 2000, de autoria
do Deputado ALDO REBELO.
Ofício n2 43IMEC., de 10-4-00, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobre os que,sitos constantes do RI n2 1.357, de 1999, de autoria
do Deputado PEDRO WILSON.
Aviso n2 135, de 10-4-00, do Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n2 1.604,
de 2000, de autoria do Deputado DA. ROSINHA.
Aviso n2 206, de 10-4-00, do Ministério da
Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI~ nº
1.730, de 2000, de autoria do Deputado JOAO
GRANDÃO.
Oncio n2 28IMDIC., de 11-4-00, do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n2 1.745, de 2000, de autoria do Deputado HAROLDO LIMA.
Aviso n2 587-C. Civil, de 11-4-00, da Casa
Civil da Presidência da República que envia cópia
do Aviso n2 230, de 03-4-00, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos sobre a Indicação
2
n 295, de 1999, de autoria do Deputado
GUSTAVO FRUET.
Ofício n2 29IMDIC., de 12-4-00, do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n2 1.799, de 2000, de autoria do Deputado JOSÉ DIRCE,U.
Ofício n2 30IMDIC., de 12-4-00, do Ministério
do Desenvolvim~nto, Indústria e Comércio Exterior,
prestando esclar:ecimentos sobre os qu~sitos constantes do RI n2 1,.807, de 2000, de auto~la do Deputado CLEMENTI~O CO ELH 9:
Aviso n2 0721MME., de'~12-4-oo, ,do Ministério
de Minas e Energia, prestan~o esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n2 1.695, de 2000,
de autoria do Deputado WA~~ER SALUSTIANO.
Aviso n!l181/MF.• de 12.:4-00, do Ministério da
Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os que-
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sitos constantes d~ RI nº 1.714, de 2000, de autoria
do Deputado JOSE CARLOS COUTINHO.
Aviso nº 211, de 12-4-00, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.775, de 2000, de autoria do
Deputado IGOR AVELlNO.
Aviso n2 2.117IMD., de 12-4-00, do Ministério
da Defesa, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n2 1.736, de 2000, de autoria do Deputado PAULO DELGADO.
Aviso n2 2.118/MD., de 12-4-00, do Ministério
da Defesa, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n2 1.732, de 2000, de autori~ do Deputado JOÃO CALDAS.
Aviso n2 2.119/MD., de 12-4-00, do Ministério
da Defesa, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.764, de 2000, de autoria do Deputado RODRIGO MAIA.
Aviso nº 2.120/MD., de 12-4-00, do Ministério
da Defesa, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.763, de 2000, de autoria do Deputado RODRIGO MAIA.
Ofício nº 31/MDIC., de 13-4-00, do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.762, de 2000, de autoria do Deputado RODRIGO MAIA.
Aviso n2 188/MF., de 13-4-00, do Ministério da
Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n2 1.752, de 2000, de autoria
do Deputado PEDRO CELSO.
Aviso n2 189/MF., de 13-4-00, do Ministério da
Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n2 1.786, de 2000, de autoria
do Reputado EDINHO ARAÚJO.
Aviso n2 190/MF. de 13-4-00 do Ministério da
F~enda, prestando e~clareciment~s sobre os quesitos constantes do RI n2 1.751, de 2000, de autoria
do Deputado PEDRO CELSO.
Aviso n2 191/MF., de 13-4-00, do Ministério da
Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n2 1.737, de 2000, de autoria
do Deputado FERNANDO FERRO.
Aviso nll 1921MF., de 13-4-00, do Ministério da
Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n2 1.750, de 2000, de autoria
do Deputado PEDRO CELSO.
. Aviso n21931MF., de 13-4-00, do Ministério da
Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesii
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tos constantes d~ RI n!2 1.848, de 2000, de autoria do
Deputado DA. HELIO.
Aviso nº 194/MF., de 13-4-00, do Ministério da
Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n1l 1.757, de 2000, de autoria da
Deputada MIRIAM REID.
Aviso nll 195/MF., de 13-4-00, do Ministério da
Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nll 1.781 , de 2000, de autoria
dos Deputados WELLlNGTON DIAS e RICARDO
BERZOINI.
Aviso nll 1971MF., de 13-4-00, do Ministério da
Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n1l 1.749, de 2000, de autoria do
Deputado PEDRO CELSO.
Ofício nll 204/MI., de 13-4-00, do Ministério da
Integração Nacional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n1l 1.780, de 2000,
de autoria do Deputado WELLlNGTON DIAS.
Ofício nll 2051M1., de 13-4-00, do Ministério da
Integração Nacional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nll 1.746, de 2000,
de autoria do Deputado VALDIR GANZEA.
Ofício nll 2091M1., de 13-4-00, do Ministério da
Integração Nacional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n2 1.795, de 2000,
de autoria do Deputado INÁCIO ARRUDA.
Aviso n2 611-C. Civil, de 13-4-00, da Casa Civil
da Presidência da República que envia cópia do Memorando nll 52, de 13-4-00, da Diretoria-Geral da
Administração da Presidência da República, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nº 1.783, de 2000, ae autoria do Deputado BISPO
RODRIGUES.
Ofício nº 064/SEDU, de 14-4-00, da Secretaria
Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência
da República, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n2 1.769, de 2000, de autoria da Deputada TELMA DE SOUZA.
Aviso n!l71/MTE, de 14-4-00, do Ministério do
Trabalho e Emprego, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nll 1.690, de
2000, de autoria do Deputado LAMARTINE
POSELLA.
Ofício n1l 109/MP., de 14-4-00, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nll 1.853, de 2000, de autoria do Deputado
EDUARDO CAMPOS.
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Ofício nº 11 O/MP., de 14-4-00, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, prestando esclarecimentos sobre os quesitos- constantes do ftf ~
1.772, de 2000, de autoria do Deputado BEN-HUR
FERREIRA.
Ofício n1l 111/MP., de 14-4-00, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nll 1.723, de 2000, de autoria do Deputado
WELLlNGTON DIAS.
Ofício nll 162/SECOM., de 14-4-00, da Secretaria de Comunicação de Governo da Presidência da
República, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n2 1.740, de 2000, de autoria
do Deputado FERNANDO CORUJA.
Aviso nº 208/MF., de 14-4-00, do Ministério da
Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n!l1.789, de 2000, de autoria do
Deputado MARCOS AFONSO.
Aviso nll 209/ME, de 14-4-00, do Ministério da
Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os que·
sitos constantes do RI n1l 1.768, de 2000, de autoria
dos Deputados WELLlNGTON DIAS e RICARDO
BERZOINI.
Aviso nll 2101ME, de 14-4-00, do Ministério da
Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.725, de 2000, de autoria do
Deputado AGNELO QUEIROZ.
Ofício n2 51/MinC, de 15-4-00, do Ministério da
Cultura, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n!l 857, de 1999, de autoria do
Deputado DA. ROSINHA.
Aviso n1l 237, de 15-4-00, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n!l1.742, de 2000, de autoria do Deputado FERNANDO CORUJA.
Ofício nll 198, de 17-4-00, do Superior Tribunal
Militar, prestando esclarecimentos sobre a Indicação
11!l 799, de 2000, de autoria do Deputado MIRO
T~IXEIRA.

Otrcio nll 3661MMA, ,de 17-4-00, do Ministério
do Meio Ambiente, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI nll 1.462, de 1999, de
autoria do Deputado JOÃO HERMANN NETO.
Ofício nll 46, de 18-4-00, do Supremo Tribunal
Federal, prestando esclarecimentos sobre a Indicação n!l 802, de 2000, de autoria do Deputado MIRO
TEIXEIRA.
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Ofício nº 115/MP, de 18-4-00, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, prestando escla-recimentos sobre os quesitos constantes do RI nº
1.778, de 2000, de autoria do Deputado WAGNER
SALUSTIANO.
Ofício nº 214/MI, de 18-4-00, do Ministério da
Integração Nacional, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 807, de 2000, de autoria do Deputado FERNANDO CORUJA.
Ofício nº 215/MI, de 18-4-00, do Ministério da
Integração Nacional, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 808, de 2000, de autoria do Deputado FERNANDO CORUJA.
Ofício nº 216/MI, de 18-4-00, do Ministério da
Integração Nacional, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 810, de 2000, de autoria do Deputado FERNANDO CORUJA.
Ofício nº 18/MinC, de 19-4-00, do Ministério da
Cultura, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.827, de 2000, de autoria
do Deputado EDISON ANDRINO.
Ofício nº 19/MinC, de 19-4-00, do Ministério da
Cultura, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.837, de 2000, de autoria
do Deputado AVENZOAR ARRUDA.
Aviso nº 71/MC, de 19-4-00, do Ministério da
Cultura, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.798, de 2000, de autoria
do Deputado FERNANDO FERRO.
Aviso nº 73/MC, de 19-4-00, do Ministério da
Cultura, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.709, de 2000, de autoria do
Deputado DA. HELENO.
Aviso nº 74/MC, de 19-4-00, do Ministério da
Cultura, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.731, de 2000, de autoria do
Deputado JOÃO: CALDAS.
Aviso nº 76/MTE, de 19-4-00, do Ministério
do Trabalho e Emprego, prestando esclarecimentos sobre os qL!Jesitos constantes do RI nº 1.611,
de 2000, de autoria do Deputado ,AVENZOAR
ARRUDA.
Aviso nº 81/MME, de 20-4-00, do Ministério de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre
Q
os quesitos constantes do RI n 1.809, de 2000, de
autoria do Deputado OSVALDO REIS.
Aviso nº 821MME, de 20-4-00, do Ministério de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
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quesitos constantes do RI nº 1.796, de 2000, de autoria do Deputado INÁCIO ARRUDA.
Ofício nº 91 /MDA, de 20-4-00, do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.925, de
2000, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN.
Ofício nº 113/MDA, de 20-4-00, do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nº4.01 O, de 1998,
de autoria do Deputado LUCIANO ZICA.
Aviso nº 435/MT, de 20-4-00, do Ministério dos
Transportes, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.603, de 2000, de autoria do Deputado DA. ROSINHA.
Aviso nº 83/MME, de 24-4-00, do Ministério de
Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.811, de 2000, de autoria do Deputado NELSON PELLEGRINO.
Ofício nº 91/AGU, de 24-4-00, da Advocacia-Geral da União, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI nº 1.812, de 2000, de
autoria do Deputado AGNELO QUEIROZ.
Aviso nº 2.355/MD, de 24-4-00, do Ministério
da Defesa, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.803, de 2000, de autoria do Deputado MARCOS AFONSO.
Aviso nº 2.356/MD, de 24-4-00, do Ministério
da Defesa, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.804, de 2000, de autoria do Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA.
.Aviso nº 2.357/MD, de 24-4-00, do Ministério da
Defesa, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nº 1.790, de 2000, de autoria do Deputado PAES LANDIM.
Ofício nº 116/MDA, de 25-4-00, do Ministério do
O~senvolvimento Agrário, prestando esclarecimentos
sQbre os quesitos constantes do RI nº1.779, de 2000,
de. autoria do Depl:Jtado WELLlNGTON DIAS.
':n; Aviso nº 225/MF, de 25'..4-00, do Ministério da
Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.797, de 2000, de autoria
do Deputado INÁCIO ARRUDA.
Ofício nº 392iMMA, de 25-4-00, do Ministério
do Meio Ambiente, prestandó esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI nº 1.485, de 1999, de
autoria do Deputado AGNELO QUEIROZ.
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Ofício nS! 393/MMA, de 25-4-00, do Ministério
do Meio Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.402, de 1999,
de autoria da Comissão de Fiscalização Financeira
e Controle.
Ofício nS! 394IMMA, de 25-4-00, do Ministério do
Meio Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 3.992, de 1998, de autoria do Deputado GILNEY VIANA.
Ofício nll 395/MMA, de 25-4-00, do Ministério do
Meio Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nS! 1.862, de 2000, de autoria do Deputado MARCOS AFONSO.
Ofício nS! 3961MMA, de 25-4-00, do Ministério do
Meio Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nS! 1.886, de 2000, de autoria do Deputado VALDEMAR COSTA NETO.
Ofício nº 397/MMA, de 25-4-00, do Ministério do
Meio Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nS! 1.822, de 2000, de autoria da Deputada MARINHA RAUPP.
Ofício nll 398/MMA, de 25-4-00, do Ministério do
Meio Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n2 1.495, de 1999, de autoria do Deputado WELLlNGTON DIAS.
Ofício nS! 399/MMA, de 25-4-00, do Ministério do
Meio Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nS! 1.788, de 2000, de autoria do Deputado MARCOS AFONSO.
Ofício
de 25-~oo, do Ministério do
Meio Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nS! 1.861 , de 2000, de autoria do Deputado MARCOS AFONSO.
n2 400IMMA,

Ofício nS!401/MMA, de 25-4-00, do Ministério do
Meio Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nS! 979, de 1999, de autoria
do Deputado RENILDO LEAL.
Ofício nS! 402lMMA, de 25-4-00, do Ministério
do Meio Ambiente, prestando esclarecimentos sobre
os quesltos constantes do RI n" 3.803, de 1998, de
autoria do Deputado FÁBIO FELDMANN.
Ofício n2 403/MMA, de 25-4-00, do Ministério do Meio Ambiente, prestando esclarecimentos
)bre os quesitos constantes do RI nS! 3.943, de
1998,
de
autoria
do
Deputado
FÁBIO
FELD' 'ANN.
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Aviso nS! 632-C.Civil, de 26-4-00, da Casa Civil da Presidência da República que envia cópia
do Aviso nS! 201, de 13-4-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nS! 662, de 1999, de autoria do Deputado LUIZ
BITTENCOURT.
Aviso nS! 633-C.Civil, de 26-4-00, da Casa Civil da Presidência da República que envia cópia
do Aviso nº 205, de 14-4-00, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre a Indicação n" 400, de 1999, de autoria do Deputado
FERNANDO CORUJA.
Aviso nº 634-C.Civil, de 26-4-00, da Casa Civil da Presidência da República que envia cópia
do Aviso nº 78, de 5-4-00, do Ministério do Meio
Ambiente, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação nS! 647, de 1999, de autoria do Deputado WELLlNGTON DIAS.
Aviso nº 635-C.Civil, de 26-4-00, da Casa Civil
da Presidência da República que envia cópia do
Aviso n2 207, de 14-4-00, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº
469, de 1999, de autoria do Deputado RUBENS
BUENO.
Aviso n" 637-C.Civil, de 26-4-00, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso n"
209, de 12-4-00, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nS! 747, de 2000, de
autoria do Deputado CELSO JACOB.
Aviso n"638-C.Civil, de 26-4-00, da Casa Civil
da Presidência da República que envia cópia do
Aviso n Q 7, de 11-4-00, do Ministério das Relações
Exteriores, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 755, de 2000, de autoria do Deputado
CUNHA BUENO.
Aviso n"639-C.Civil, de 26-4-00, da Casa Civil
da Presidência da República que 'envia cópia do
Aviso n" 41, de 7-4-00, do Ministério da Integração
Nacional, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nQ 769, de 2000, de autoria do Deputado
LUIZ BITTENCOURT.
Aviso n2 640-C.Civil, de 26-4-00 da Casa Civil
da Presidência da República que envia cópia do
Aviso n2 210, de 12-4-00, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre a indicação n"
796 de 2000, de autoria do Deputado ANTONIO DO
VALLE.
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Aviso nº641-C.Civil, de 26-4-00 da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso nº
203, de 6-4-00, do Ministério da Saúde prestando esclarecimentos sobre a indicação nº 731, de 2000, de
autoria do Deputado CELSO JACOB.
Aviso nº 642-C.Civil, de 26-4-00 da Casa Civil
da Presidência da República que Emvia cópia do Aviso
nº 204, de 7-4-00, do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nº 721 de 2000,
de autoria do Deputado DA. HÉLIO.

Aviso nº 650-C.Civil, de 26-4-00, da Casa Civil da Presidência da República que envia cópia
do Aviso nº 70, de 7-4-00, do Ministério das Comunicações, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação nº 774, de 2000, de autoria do Deputado FERNANDO CORUJA.
Aviso nº 75/MC, de 27-4-00, do Ministério das
Comunicações, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nº 1.859, de 2000, de autoria do Deputado PAULO JOSÉ GOUVEIA.

Aviso nº 643-C.Civil, de 26-4-00, da Casa Civil
da Presidência da República que envia cópia do Aviso
nº 208, de 12-4-bo, do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nº 705 de 1999,
de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.
Aviso nº 644-C.Civil, de 26-4-00 da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso nº

Ofício nº 232/MI, de 27-4-00, do Ministério da
Integração Nacional, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nº 1.854, de
2000, de autoria do Deputado EDUARDO CAMPOS.
Ofício nº 21/MinC, de 28-4-00, do Ministério da
Cultura, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.771, de 2000, de autoria
do Deputado GERALDO MAGELA.

206, de 14-4-00, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nº 704 de 1999, de
autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.
Aviso nº 645-C.Civil, de 26-4-00, da Casa Civil
da Presidência da República que envia cópia do
Aviso nº 341, de 5-4-00, do Ministério dos
Transportes prestando esclarecimentos sobre a
Indicação nº 698 de 1999, de autoria do Deputado
FERNANDO CORUJA.
Aviso nº 646-C.Civil, de 26-4-00 da Casa Civil da Presidência da República que envia cópia
do Aviso nº 198, de 13-4-00, do Ministério da Fazenda prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº 139 de 1999, de autoria do Deputado
EDINHO ARAÚJO.
Aviso nº 647-C.Civil, de 26-4-00 da Casa Civil
da Presidência da República que envia cópia' do
Aviso nº 199 de 13-4-00, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nº
530 de 1999, de autoria do Deputado RUBENS
BUENO.
Aviso nº648-C.Civil, de 26-4-00, da Casa Civil
da Presidência. da República que envia cópia do
Aviso nº 200, de 13-4-00, do Ministério da Fazenda
prestando esclarecimentos sobre a indicação nº
664 de 1999, de autoria do Deputado ALCEU
COLARES.
Aviso nº 649-C.Civil, de;26-4-00,' dà Casa Civil
da Presidência da República'que envia cópia do Aviso
nº 117, de 10-4-00, do Ministério dá Educação,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação º 744,
de 200, de autoria da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO.

Ofício nº 1201MDA, de 28-4-00, do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nº 4.037, de 1998,
de autoria do Deputado GILNEY VIANA.
Ofício nº 121/MDA, de 28-4-00, do Ministério
do Desenvolvimento Agrário, prestando esclarecimentos sobre 05 quesitos constantes do RI nº
3.749, de 1998, de autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle.
Aviso nº 293/MJ, de 28-4-00, do Ministério da
Justiça, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.851, de 2000, de autoria
do Deputado ADÃO PRETTO.
COMISSÕES
PARECERES
*PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 407·1, DE 1996
',' Reda,çã{) para o Segundo Turno de Discussão
d? ~ubstitutivo do Senado Federal à Proposta de
Emenda à Constituição Nº 407-E, de 1996, que
"Altera a redação do artigo 100 da Constituição Federal e acrescenta o artigo 77 no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias,. referente ao pagamento
de precatórios judiciários".
*Substitutivo do Senado Federal publicado no
OCO de 26-4-00. ,
- Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação publicado no OCO de 18-5-00
- Parecer da Comissão Especial publicado no
DCD de 28-6-00.
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~Jjesas

da Câmara dos Cepc::ados

e do Senado Federal, nos
Federal, promulgam a

§
3° do art. 60 da ~onstituição
seguin~e L~enda ao tex~o constitucional:

~ermos

Art. l° 8 art. :00 da Consti~uição Federal passa a vigorar com
a seguinte redaçào:
"Art .100 .•.....•..•.•.......•.•••.•..••..........•..•.. "
"§ 1°-A. Os débitos de natureza alimenticia compreendem
aqueles decorrentes de salár:).cs, vencimentos, proventos,
pensões e suas complementações, beneficios previdenciários
e ::.ndeni=acões oor morte :)u invalidez,
:undadas na
responsab:"2.~dade ê::.vil, em '.-::.rtude de sentença ~::::ansitada
em 3ulgadc." :AC)'
"§
. "
S :::oricratória a :'nclusão, :1.0 orçamento das
ent::.dades je direito públ:'co, de verba necessária ao
pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas
em
julgado,
oonstantes
de
precatórios
judiciários,
apresentados at:é l° de julho, :azendo-se o pagamentO até o
final do exerc:'cio seguinte, quando terão seus valores
atualizados monetar~amente." (NR)
"§ 2° .1:\s dotações orc;:amem:árias e os créditos abertos
serão consignados àiretamen~e ao Poder Judiciário, cabendo
ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exeqüenda
determinar o pagamento segundo as possibilidades do
depósito,
e autorizar, a ~equerimento do credor, e
exclusivamente para o caso àe preterimento de seu direito
de precedência; o sequestro da quantia necessária à
satisfaçlc do débito." (NR)
"§ 3 c :- disposto r:.o capu:: ieste artigo, relatiTlamente à
expedi.;:ão de precató=ios, ::ào se aplica aos pagamentos de
obrigações definidas em ':".;i ::omo de pequeno valor que a
Fazenda ?ederal, Estadual, Distrital ou Munic:'oal deva
fazer em vircude de sentença judicial transitada em
:ulgado." 'NR)
"§ 4" .; lei ooderá ::'xar 'lalores distintos Dara o fim
previsto ~o § 3° deste art~go, segundo as "diferentes
capacidades das entidades de direito público." (AC)
.'''§ 5° O Presidente do Tribunal competente que, por ato
comissivo ou omissivo, =etaràar ou tentar frustrar a
liquidação regular de precatório incorrerá em crime de
responsabilidade." (AC)
Att. 2° É: acrescido, no ;;to das Disposições Constitucionais
:ransic6rias, c art. 77, com a segui~te redação:
"Art. 77. ~essalvados os créditos definidos em lei coma
de pequeno '"Talar, os de ::at:ureza ali:nenticia, os de que
trata o art. 33 deste Ata das Disposicões Cons1:itucionais
Transitórias e suas complemen~ações e os que já tiverem os'
seus ~espectivos recursos ~iberados ou depositados em
juizo, as precatórios penàentes na data de promulgação
desta Emenda e os que decorram de ações iniciais ajuizadas
até 31 de dezembro de 1999 serao liquidados pelo seu valor
real, em moeda corrente, acrescido de juros legais, em
prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de
dez anos, permit:ida a cessão dos créditos." (AC)
"5 1" É permitida a decomposição de parcelas, a
critério do c~edor." (AC)
l
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2 o As prescações. ::nuais a que se ::::-efere o caput
artigo :erão, se ~ão liquidadas até o final do
eXerc~cio a que se referem, poder liberatório do pagamento
de tributos da entidade devedora. H (AC)
""§ 3 o O prazo referiào no caput deste artigo fica
::::-eduzido para dois anos, nos casos de precatórios judiciais
originários de desapropriação de imóvel residencial do
credor, desde que comprovadamente único à época da imissão
na posse.
(AC)
""§ 4 o O Presidente do Trinunal competente deverá,
vencido o prazo ou em caso de omissão no orçamento, ou
precerição ao direi to de t::recedência, a requerimento do
credor, re.quisitar ou dete.rminar o seqúestro de recursos
"§

deste

H

financeiros da entidade
da prestação." fAC)
Art.

execu~ada,

suficientes à satisfação

3° Esta Emenda Const:itl,lcional entra em vigor na data de

sua publicação.

*PROJETO DE LEI N!2841-A, DE 1999
(Do Sr. Robson Tuma)
Dispõe sobre a denominação de medicamentos a ser utilizada em prescrições de médicos e odontólogos; tendo
parecer da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, pela
aprovação (Relator: Oep. LUCIANO
PIZZATTO).
(Às Comissões de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; de Seguridade Social e Família; e de Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24, li)
*Projeto inicial publicado no OCO de 24-6-99
PARECER DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS
SUMÁRIO

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS
TERMp DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
: PROJETO OE LEI N!2 841/99
Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
da Comissão determinou a abertura e divulgação, na
Ordem do Dia das Comissões, de prazo para recebimento de emendas (5 sessões), no período de
10-8-99 à 16-8-99. Findo o prazo, não foram recebid~~ emendas.
Sala da Comissão, 17 de agosto de 1999. Aurenilton Araruna de Almeida, Secretário.
I - Relatório
O Projeto de Lei em epígrafe, em síntese, obrigaque todas as prescrições médicas e odontólogas
sejam feitas utilizando-se a Denominação Comum
Brasileira ou a Internacional, caso não haja ainda
uma denominação genérica nacional.

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

Em sua justificação, o autor do projeto argumenta ser incompreensível a norma atual que exige
apenas que as prescrições contenham o nome ge-
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nérico dos medicamentos quando forem feitas no
âmbito do SUS, ficando livres dessa exigência as
prescrições realizadas nos consultórios, clínicas e
hospitais particulares.
Findo o prazo regimental, não foram apresentadas emendas ao projeto.
É o relatório.

11- Voto Do Relator

Estiveram presentes os Senhores Deputados,
Salatlel Carvalho, Presidente, Arlindo Chinaglia,
Vice-Presidente, Márcio Bittar, José Borba, Expedlto Júnior, Luciano Pizzatto, Ronaldo Vasconcellos, Tilden Santiago, Femand~ Gabeira, ~astor_
Valdecl Paiva, Vanessa Grazziotln, Marcos Afonso
e Fernando Coruja.
Sala da Comissão, 22 de agosto de 2000. - Deputado Salatiel Carvalho (PMDB - PE) Presidente.
*PROJETO DE LEI N2 1.158-B, DE 1999
(Do Sr. Regis Cavalcante)

Como é sabido, e foi destacado na justificação
do projeto em discussão, a legislação atual exige
apenas que as prescrições contenham o nome genérico dos medicamentos quando forem feitas no
âmbito do SUS.

Estabelece a obrigatoriedade de
proteção ambiental por Estados e Municípios que recebem royalties pela produção de energia elou combustíveis; tendo
pareceres: da Comissão de Minas e Energia, pela rejeição (relator: OEP. JOSÉ
JANENE); e da Comissão de Defesa do
Consumidor, Melo Ambiente e Minorias,
pela aprovação, com substitutivo (relator: Dep. PAULO BALTAZAR).
(Às Comissões de Minas e Energia; de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias; de Finanças e Tributação (Art. 54);
e de Constituição e Justiça e de Redação
(Art. 54) - Art. 24, 11, g)

É do conhecimento de todos, igualmente, que
a instituição dos. medicamentos genéricos no Brasil
trouxe, e vem trazendo, inúmeros benefícios, em especial, a possibilidade de que sejam oferecidos medicamentos a preços mais baixos à população.
O Projeto de Lei nO 841, de 1999, de autoria do
Ilustre Deputado Robson Tuma, ao exigir que todas
as prescrições médicas e odontológicas sejam feitas
utilizando-se a Denominação Comum Brasileira ou a
Intemacional, caso não haja ainda uma denominação
genérica nacional, merece ser apoiado integralmente.
Merece apoio, em especial, pelos benefícios
que pode gerar aos consumidores em geral, aperfeiçoando, sobremaneira, a legislação atual, que, conforme já destacado, beneficia os pacientes atendidos no âmbito do SUS.

* Projeto inicial publicado no OCO de 28-8-99
- Parecer da Comissão de Minas e Energia publicado no OCO de 20-11-99
PARECER DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO

É de se acrescentar, ainda, que a proposição
permite maior disseminação da denominação genérica, dando maiores informações aos consumidores
para que possam comparar melhor os preços dos
medicamentos que são equivalentes, em termos terapêuticos, desvinculando o consumidor da marca
do medicamento.
Isto posto, e considerando o caráter altamente
meritório do projeto, solicito aos Ilustres Parlamentares o apoio para a aprovação do presente projeto.
Sala da Comissão, 7 de maio de 2000. - Deputado Luciano Pizzatto, Relator.
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AMBIENTE E MINORIAS
SUMÁRIO
-

termo de recebimento de emendas
parecer do Relator
substitutivo oferecido pelo Relator
termo de recebimento de emendas ao substitutivo
parecer da Comissão
substitutivo adotado pela Comissão
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nO
841/99, nos termos do parecer do relator, Deputado
Luciano Pizzatto.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI NS!1.158199
Nos termos do an. 119, caput, I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi-
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dente da Comissão determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das Comissões, de prazo para
recebimento de emendas (5 sessões), no perío~o
de 24-3-2000 a 30-3-2000. Esgotad.o o prazo, nao
foram apresentad~s e:.mendas ao proJeto.
Sala da Comlssao, 31 de março de 2000. - Aurenilton Araruna de Almeida Secretário.
,
I - Relatório
O Projeto de Lei nº 1.158, de 1999, determina
que 40% da compensação financeira paga aos
Estados, Distrito Federal e Municípios pelo resultado
da exploração de petróleo, gás natural, recursos hídricos ou outros destinados a produção de energia
de qualquer natureza, serão aplicados diretamente
na preservação do meio ambiente.
Os recursos de que trata a proposição serão
aplicados preferencialmente:
- em reflorestamento ciliar com espécies vegetais da região e repovoamento de mananciais com
espécies piscícolas nativas, nas áreas onde a compensação financeira provém da produção de energia por hidrelétricas ou termelétricas (sic);
- em obras de saneamento, quando os recursos energéticos forem extraídos na plataforma continenta!.
No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas à proposição em análise.
O PL 1.158/99 foi submetido anteriormente à
Comissão de Minas e Energia, na qual foi rejeitado.
É o relatório.

11 - Voto Do Relator
A compensação financeira a que se refere o PL
1.158/99 é devida, conforme determina a
Constituição Federal (art. 20, § 12), aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios pela exploração de
petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins
de geração de energia elétrica e de outros recursos
minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva.
A Lei n2 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e a
Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, definiram os
critérios e os percentuais relativos à compensação financeira mencionada. No caso de recursos minerais,
a compensação financeira será de até 3% sobre o valor do faturamento líquido resultante da venda do produto mineral, obtido após a última etapa do processo
de beneficiamento adotado e antes de sua transformação industrial. Para o petróleo, o xisto betuminoso
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e o gás natural, o percentual pode variar de 5% a 10%
sobre o valor do produto. A compensação financeira
pela exploração de recursos hídricos é de 6% sobre o
valor da energia produzida excluídos os tributos e empréstimos compulsórios.
'_ ,
_
,
Apenas em relaçao a exploraçao de petroleo,
durante o período de abril de 1999 a março de 2000 a
compensação financeira paga aos Estados foi de
R$488.024.663,89 e aos Municípios foi de
R$487.048.169,03, conforme dados da Agência
Nacional do Petróleo.
Relativamente à exploração de recursos hídricos
para fins de geração de energia elétrica, no ano de
1999, os Municípios receberam R$233.895.825,92, segundo dados divulgados na página eletrônica da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Embora não
constem os dados do total pago aos Estados, conforme
a legislação vigente o valor é o mesmo daquele pago
aos Municípios.
A lei em vigor não define como Estados e
Municípios devem utilizar os recursos recebidos
devidos à compensação financeira. Consoante o art.
80 da Lei 7.990/89, é vedada a sua aplicação em
pagamento de dívida e no quadro permanente de
pessoal, exceto dívidas para com a União e suas
entidades (MP 1.977-16). Os recursos podem ser
usados também, conforme a mesma medida
provisória, para a capitalização de fundos de
previdência.
Todos sabemos quão escassos são os recursos
destinados ao meio ambiente em nosso País. O
Ministério do Meio Ambiente gastou em 1999 pouco
mais de R$600 milhões e seu orçamento para 2000 é
de R$728.650.751,00, o que corresponde a
aproximadamente 0,07% do orçamento da União. Ou
seja, a área federal de meio ambiente dispõe, para
atuar em todo o território nacional, de quantia
equivalente aos royalties recebidos pelos Municípios
pela exploração de petróleo e de recursos hídricos
para geração de energia elétrica.
O montante destinado pelos Estados e
municípios de forma a assegurar o direito de todos ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme
estatuído em nossa Carta Magna (art. 225, caput)
certamente não é superior, nem mesmo igual, ao da
União. Do contrário, não teríamos tantos problemas
de degradação da natureza, a começar pelos
resultantes da falta de saneamento básico, visto que
menos de 40% da população brasileira é atendida por
redes de esgoto, dos quais apenas 20% recebe a
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algum tipo de tratamento e só 3% dos Municípios
dispõem seu lixo de maneira adequada. As
conseqüências são a contaminação do solo e a
poluição dos corpos d'água. Um triste exemplo,
cartão postal do Rio de Janeiro e do Brasil, é a Baía
da Guanabara, completamente poluída por óleo,
esgoto e lixo. O pior, é que a prevenção seria muito
menos onerosa que a reparação dos danos. Vale
dizer que o Programa de Despoluição da Baía da
Guanabara, em sua primeira fase, está orçado em
R$1,4 bilhão
A proposição preocupa-se, ainda, com as matas
ciliares. Com efeito, a retirada da vegetação marginal
de rios e lagoas tem comprometido os recursos
hídricos. Sem a vegetação, aumenta a erosão e o
conseqüente assoreamento dos cursos d'água. Com
a formação de um reservatório para a operação de
uma usina hidrelétrica, as novas margens devem ser
reflorestadas de forma a assegurar a própria vida útil
da usina. Além disso, como costuma ocorrer com
grandes empreendimentos, cresce o contingente
populacional e a demanda por recursos naturais. Na
maior parte, os Municípios não estão preparados
para conter o desmatamento da área de entorno e
avolumam-se os problemas ambientais.
Consideramos, portanto, que a proposição em
análise deve ser aprovada com pequenos ajustes, um
dos quais referente à técnica legislativa. Neste aspecto, é mais apropriado que as medidas propostas sejam incorporadas à Lei n2 7.990/89 ao invés da criação de uma nova lei. Quanto ao mérito, deve-se ressaltar que as usinas termelétricas não estão sujeitas
ao pagamento de royalties. Outróssim, não nos parece conveniente destinar a aplicação de recursos para
reflorestamento da vegetação ciliar ou para obras de
saneamento conforme sejam os recursos advindos
da exploração de petróleo ou de geração de energia
hidrelétrica, mas prever que esses sejam projetos prioritários qualquer que seja a origem da compensação
financeira.
Assim, nosso voto é favorável à aprovação do
PL n2 1.158/99, na forma do Substitutivo em anexo.
Sala da Comissão, 20 de julho de 2000. - Deputado Paulo Baltazar, Relator.
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
LEI Nº 1.158, DE 1999
Lei

Acrescenta parágrafos ao art. 82 da
7.990, de 1989.

n2
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Esta Lei acrescenta dois parágrafos ao
art. 8º da Lei n2 7.990, de 28 de dezembro de 1989,
que "institui, para os Estados, Distrito Federal e Municípios, compensação financeira pelo resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, de rscursos minerais em seus respectivos territórios, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, e dá outras providências", de forma a destinar
parte dos recursos na preservação do meio ambiente.
Art. 2 2 O art. 82 da Lei n2 7.990, de 28 de dezembro de 1989, passa a vigorar acrescido dos seguintes
§§ 211 e 312, passando o parágrafo único a ser o § 111 :
"Art.811

..

§ 22 Do total arrecadado pelos Estados, Distrito Federal e Municípios com a
compensação financeira de que trata esta
lei, quarenta por cento devem ser aplicados
diretamente na preservação do meio ambiente. (AC)
§ 3 2 Os recursos de que trata o § 2º
devem ser aplicados preferencialmente em:
I - reflorestamento de áreas de preservação permanente e recuperação da fauna
aquática, ambos com espécies nativas;
11 - obras de saneamento básico.
(AC)"
Art. 32 Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Sala da Comissão, 20 de julho de 2000. - Deputado Paulo Baltazar, Relator.
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N2 1.158-A/99
Nos termos do art. 119, caput, 11, do Regimento
Interno da Câmal'4' dos Deputados, o Sr. Presidente
da Comissão determinou a abertura e divulgação, na
Ordem do Dia das Comissões, de prazo para recebimento de emendas (5 sessões), no período de
2-8-2000 a 8-8-2000. Esgotado o prazo, não foram
apresentadas emendas ao substitutivo oferecido pelo
relator.
Sala da Comissão, 19 de junho de 2000. - Aurenllton Araruna de Almeida, Secretário.
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111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei n2
1.158-A/1999, com substitutivo, nos termos do parecer do relator, Deputado Paulo Baltazar.
Estiveram presentes os Senl)ores Deputados,
Salatiel Carvalho, Presidente, Arlindo Chinaglia, Vice-Presidente, Márcio Bittar, José Borba, Expedito
Júnior, Luciano Pizzatto, Ronaldo Vasconcellos, TiIden Santiago, Fernando Gabeira, Pastor Valdeci Paiva, Vanessa Grazziotin, Marcos Afonso e Fernando
Coruja.
Sala da Comissão, 22 de agosto de 2000. - Deputado Salatiel Carvalho, (PMDB - PE) Presidente.
PROJETO DE LEI NlI 1.158, DE 1999
Acrescenta parágrafos ao art. 811 da
Lei 7.990, de 1989.
n2

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Esta Lei acrescenta dois parágrafos ao
art. 82 da Lei n9 7.990, de 28 de dezembro de 1989,
que "institui, para os Estados, Distrito Federal e Municípios, compensação financeira pelo resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, de recursos minerais em seus respectivos territórios, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, e dá outras providências", de forma a destinar
parte dos recursos na preservação do meio ambiente.
Art. 2 9 O art. 82 da Lei n2 7.990, de 28 de dezembro de 1989, passa a vigorar acrescido dos seguintes
§§ 22 e 3 2 passando o parágrafo único a ser o § 12 :
"Art. 8 2
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Art. 3 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala da Comissão, 22 de agosto de 2000. - Deputado Salatiel Carvalho, Presidente.
9

..

§ 22 Do -total arrecadado pelos Estados, Distrito Federal e Municípios com a
compensação financeira de que trata esta
lei, quarenta por cento devem ser aplicados
diretamente na preservação do meio ambiente. (AC)
§ 32 Os recursos de que trata o § 22
devem ser aplicados preferencialmente em:
I - reflorestamento ·de áreas de preservação permanente e recuperação da fauna
aquática, ambos com espécies nativas;
11 - obras de saneamento básico.
(AC) 11

PROJETO DE LEI NS! 1.444-A, DE 1999
(Do Sr. Rubens Bueno)
Dispõe sobre a obrigatoriedade de
instalação de serviço médico de urgência
e estabelecimentos comerciais e shopping centers; tendo parecer da Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, pela aprovação, com emendas (relator: Dep. Pedro Bittencourt).
(Às Comissões de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - art. 24, 11»
SUMÁRIO
I - Projeto Inicial
11 - Na Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias:
Termo de recebimento de emendas
Parecer do Relator
Emendas oferecidas pelo Relator (3)
Parecer da Comissão
Emendas adotadas pela Comissão (3)
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI Ne 1.444/99
Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
da Comissão determinou a abertura e divulgação, na
Ordem do Dia das Comissões, de prazo para recebimento de emendas (5 sessões), no período de
18-10-99 a 25-10-99. Findo o prazo, não foram recebidas emendas.
Sala da Comissão, 26 de outubro de 1999. - Aurenilton Araruna de Almeida, Secretário.
I - Relatório
O Projeto de Lei em epígrafe obriga à instalação
de serviço médico de urgência em estabelecimentos
comerciais e shopping centers com área superior a
2.000m2 (dois mil .metros quadrados), para atendimento aos consumidores, durante o período em que
permanecerem abertos ao público.
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A proposição não recebeu emendas, no prazo
Pelas razões expostas acima, votamos pela
regimental, e cabe a este Órgão Técnico apreciá-Ia
aprovação do Projeto de Lei nQ1.444, de 1999, com
no que tange à defesa do consumidor e às relações
as três emendas modificativas em anexo.
de consumo.
Sala da Comissão, 10 de agosto de 2000. - DeNa justificação da proposta, o autor expõe que a
putado Pedro Bittencourt, Relator.
legislação trabalhista em vigor obriga os estabeleciEMENDA MODIFICATIVA Nll 1
mentos comerciais, com mais de mil empregados, a
Dê-se à ementa do projeto a seguinte redação:
manterem serviço médico de urgência, devido ao
grande número de pessoas circunscritas a um local e
"Dispõe sobre a obrigatoriedade de
ao grau de risco da atividade. Na sua opinião, os coninstalação de pronto-socorro de emergência
sumidores que circulam por esses estabelecimentos
em estabelecimentos comerciais, shopping
expõem-se aos mesmos riscos dos empregados, sicenters, estádios, aeroportos, terminais rotuação que é agravada pelo grande número de criandoviários e outros locais onde haja grande
ças, idosos, cardiopatas e outras categorias de pesfluxo de pessoas."
soas mais frágeis, entre os consumidores.
Sala da Comissão, 10 de agosto de 2000. - DeAinda de acordo com o autor, a medida teria um
putado
Pedro Blttencourt.
custo pequeno para os fornecedores e seria um enorme benefício para os consumidores, em sintonia com
EMENDA MODIFICATIVA NQ 2
o Código de Defesa do Consumidor, que preceitua o
Dê-se ao art. IQ do projeto a seguinte
respeito à saúde e à segurança do consumidor.
redação:
"Art. 1QOs estabelecimentos comer11 - Voto do Relator
ciais, shopping centers, estádios, aeroJulgamos altamente positiva a disponibilização
portos, terminais rodoviários e outros locade atendimento médico de emergência aos consumiis onde haja grande fluxo de pessoas fidores, em estabelecimentos de grande porte, uma
cam obrigados a manter pronto-socorro
vez que tal serviço é amiúde demandado, seja por pemédico de emergência para prestar atenquenos acidentes, seja por verdadeiras tragédias,
dimento de emergência aos consumidores
como a explosão de gás ocorrida há alguns anos no
durante o período em que permanecerem
shopping center de Osasco, onde, provavelmente,
abertos ao público.
muitas mortes teriam sido evitadas se no local houParágrafo único, O Poder Executivo
vesse condições para o socorro imediato às vítimas.
adotará as normas específicas que se fizeEntretanto, entendemos que o disposto no prorem necessárias para o cumprimento do disjeto em análise deve estender-se a outros tipos de esposto nesta Lei."
tabelecimento em que há grande fluxo de pessoas,
tais como estádios, aeroportos e terminais rodoviáriSala da Comissão, 10 de agosto de 2000. Deos, a fim de ampliar a segurança dos cidadãos.
putado Pedro Bittencourt.
Na nossa maneira de ver, o autor não pretende
EMENDA MODIFICATIVA Nº 3
que o atendimento de emer.9ência ora proposto venha a substituir o Serviço Unico de Saúde - SUS,
Dê-se ao art. 2Qdo projeto a seguinte
obrigação constitucional do Estado, mas simplesredação:
mente prestar socorro de emergência para atender
"Art. 2º Esta lei entra em vigor 90 (noocorrências geradas no decorrer da relação de conventa) dias após a data de sua publicação."
sumo entre fornecedor e consumidor. Portanto, para
restringir o atendimento médico unicamente aos caSala da Comissão, 10 de agosto de 2000. Desos em que é imprescindível a prestação de socorro
putado Pedro Bittencourt.
imediato, acreditamos que seja apropriado substituir,
11I - Parecer da Comissão
no projeto, a expressão "atendimento de urgência",
que tem sentido amplo, pela expressão "pronA Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
to-socorro de emergência", que define um tipo de serAmbiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
viço médico mais restrito aos casos realmente urgenhoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nQ
tes, conforme o espírito da proposta.
1.444/1999, com emendas, nos termos do parecer do
Discordamos do autor quanto à vigência imediarelator, Deputado Pedro Bittencourt.
ta da lei, pois julgamos necessário conceder um praEstiveram presentes os Senhores Deputados, Sazo para que os estabelecimentos alcançados pela
latiel Carvalho, Presidente, Arlindo Chinaglia, Vimedida possam adaptar-se às novas exigências.
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ce-Presidente, Márcio Bittar, José Borba, Expedito Júniar, Luciano Pizzatto, Ronaldo Vasconcellos, Tilden Santiago, Fernando Gabeira, Pastor Valdeci Paiva, Vanessa
Grazziotin, Marcos Afonso e Fernando Coruja.
Sala da Comissão, 22 de agosto de 2000. DeputadoSalatiel Carvalho (PMDB - PE), Presidente.
EMENDA ADOTADA PELA CG· ;';3SÃO,
Nº1-CDCMM
Dê-se à ementa do projeto a seguinte
redação:
"Dispõe sobre a obrigatoriedade de
instalação de pronto-socorro de emergência
em estabelecimentos comerciais, shopping
centers, estádios, aeroportos, terminais rodoviários e outros locais onde haja grande
fluxo de pessoas."
Sala da Comissão, 22 de agosto da 2000. - Deputado Salatiel Carvalho, Presidente.
EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO
Nº2-CDCMM
Dê-se ao art. Iº do projeto a seguinte redação:
"Art. Iº Os estabelecimentos comerciais, shopping centers, estádios, aeroportos, terminais rodoviários e outros locais onde haja grande fluxo de pessoas ficam obrigados a manter pronto-socorro médi·
co de emergência para prestar atendimento de emergência aos consumidores durante o período em que
permanecerem abertos ao público.
Parágrafo único. O Poder Executivo adotará as
normas específicas que se fizerem necessárias para
o cumprimento do disposto nesta Lei."
Sala da Comissão, 22 de agosto de 2000. - Deputado Salatiel Carvalho, Presidente.
EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO
NQ 3-CDCMM
Dê-se ao art. 2º do projeto a seguinte
redação:
"Art. 2!l Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação."
Sala da Comissão, 22 de agosto de 2000. Deputado Salatiel Carvalho, Presidente.
PROJETO DE LEI N!l1.907-A, DE 1999
(DO SR. DA. HÉLIO)
Cria a Área de Proteção Ambiental APA - do Rio Capivari; tendo parecer da
Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, pela aprovação (relator: Dep. Ricardo Izar)
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(Às Comissões de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; e
de Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54) - Art. 24, ii)
*Projeto inicial publicado no OCO de 20-11-99
PARECER DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS
SUMÁRIO
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI NQ 1.907/99
Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
da Comissão determinou a abertura e divulgação, na
Ordem do Dia das Comissões, de prazo para recebimento de emendas (5 sessões), no período de
24-3-2000 a 30-3-2000. Esgotado o prazo, não foram
apresentadas emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 31 de março de 2000. - Aurenilton Araruna de Almeida, Secretário.
I - Relatório
O nobre Deputado Dr. Hélio propõe, mediante o
projeto em epígrafe, a criação da Área de Proteção
Ambiental- APA, do Rio Capivari, abrangendo a planície de inundação do rio do mesmo nome, desde a
sua nascente no município de Junci'"'lí, até o município de Rafard, passando pelos municípios de Louveira, Vinhedo, Valinhos, Campinas, Monte-Mor, Elias
Fausto, Capivari, no Estado de São Paulo, com o objetivo de preservar os remanescentes de Mata Atlântica, promover a melhoria e conservação da qualidade
e quantidade dos recursos hidrícos, prevenir enchentes e ocupação de ár.eas de risco, garantir o uso sustentável dos recursos naturais e promover a melhoria
da qualidade de vida da população.
O projeto estabelece critérios para o zoneamento ecológico-econômico da APA; indica as atividades
proibidas, como o pastoreio excessivo, o uso de agrotóxicos. atividades que possam causar a erosão das
terras, o despejo de poluentes nos rios e atividades
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industriais danosas ao meio ambiente; diz que a APA
será administrada por um conselho deliberativo composto por representantes dos governos estadual e
municipais e da sociedade civil; e confere ao referido
conselho competência para licenciar obras e atividades na área da APA.
Na sua justificativa, o nobre proponente afirma
que a APA visa controlar a ocupação do fundo do vale
do rio Capivari, assegurando a conservação dos bens
ambientais e a segurança da população, especialmente com relação a enchentes. lembra também que
os limites propostos para a APA baseiam-se em estudos já existentes que recomendam a criação de um
parque intermunicipal na região.
No previsto prazo regimental não foram apresentadas emendas.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A cidades, como é evidente, não vivem sem um
abastecimento regular de água. Também não podem
prescindir de um tratamento de esgotos domésticos e
industriais eficaz. A ocupação desordenada do entorno dos corpos d'água prejudica tanto o abastecimento de água quanto o tratamento dos esgotos. Além
disso, as populações que ocupam as margens dos
rios vivem, em regra, sob a ameaça permanente das
enchentes. Além de construfrem suas casas em área
de risco, agravam o problema das enchentes derrubando as florestas ciliares. São inúmeras as cidades
brasileiras que enfrentam hoje graves problemas dessa natureza. Portanto, é fundamental controlar o processo de ocupação antrópica das áreas vizinhas aos
mananciais hidrícos.
A Área de Proteção Ambiental é um valioso instrumento de ordenamento do uso do solo. Através do
zoneamento ecológico-econômico é possível disciplinar a distribuição das atividades econômicas, controlar os empreendimentos de maior impacto ambiental,
e conciliar o desenvolvimento com a conservação. A
administração da APA por um conselho deliberativo,
com participação da sociedade civil, cria um canal de
comunicação entre o governo e a população, facilita o
diálogo e a identificação dos principais problemas e
desafios, e estimula o envolvimento e a participação
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ativa da comunidade na busca e implementação de
soluções.
Nosso voto, portanto, é pela aprovação do Projeto de lei n2 1.907, de 1999.
B fi'
d
d
O
Ri
ras la, 10 e agosto e 2000. - eputado •
cardo Izar, Relator.

111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o Projeto de lei n2
1.907/99, nos termos do parecer do relator, Deputado
Ricardo Izar.
Estiveram presentes os Senhores Deputados,
Salatiel Carvalho, Presidente, Arlindo Chinaglia, Vice-Presidente, Márcio Bittar José Borba, Expedito Júnior, Luciano Pizzatto, Ronaldo Vasconcellos, Tilden
Santiago, Fernando Gabeira, Pastor Valdeci Paiva,
Vanessa Grazziotin, Marcos Afonso e Fernando Coruja.
Sala da Comissão, 22 agosto de 2000. - Deputado Salatiel Carvalho (PMDB - PE), Presidente.

*PROJETO DE lEI Ni 2.2M-A, DE 1999
(DA SRA. MARINHA RAUPP)

Altera a Lei ni 9.615, de 24 de março
de 1998, que "Institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências";
tendo parecer da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
pela rejeição, com voto em separado da
Deputada Vanessa Grazzlotin (Relator:
Dep. Ronaldo Vasconcellos).
(Às Comissões de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; de Educação, Cultura e Desporto; de Finanças e Tributação (art. 54); e de Constituição e Justiça e de Redaçao (Art. 54) - Art. 24, ii)

SUMÁRIO
- Projeto Inicial
11 - Na Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias:
- termo de recebimento de emendas
- parecer vencedor
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- parecer da Comissão
- voto em separado
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SEÇÃO 11
Do Instituto Nacional do Desenvolvimento
do Desporto

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q Acrescente-se o seguinte artigo à Lei nº
9.615, de 24 de março de 1998:
"Art. 92-A. Anualmente, a renda líquida de um
dos testes da Loteria Esportiva Federal será destinada para a promoção e o desenvolvimento do
Esporte Indígena nas Comunidades Indígenas em
todo o território nacional."
Art. 2 2 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação
As comunidades indígenas demonstram uma
enorme diversidade nas formas da manifestação de
suas tradições e, dentre estas diversas formas encontram-se os esportes indígenas.
São diversas modalidades de esportes que demonstram inúmeras habilidades e formas de expressão da cultura e das diversas etnias de nossos povos indígenas.
Com essa iniciativa será garantido o provimento de recursos para auxiliar no fomento e na realização dessas práticas esportivas. Propiciar-se-ão condições para que as comunidades indígenas possam
aprimorar suas técnicas esportivas e sejam realizadas competições entre as diversas tribos, promovendo a integração e a troca de informações entre
as comunidades indígenas e divulgando suas tradições para o restante da população.
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1999. Deputada Marinha Raupp.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS CeDI

LEI N2 9.615, DE 24 DE MA~~O DE 1998
Institui normas gerais sobre desporto e
dá outras providências.

Art. 9º Anualmente, a renda líquida total de um
dos testes da Loteria Esportiva Federal será destinada ao Comitê Olímpico Brasileiro - COB, para treinamento e competições preparatórias das equipes
olímpicas nacionais.

§ 1º Nos anos de realização dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Panamericanos, a renda líquida de
um segundo teste da Loteria Esportiva Federal será
destinada ao Comitê Olímpico Brasileiro - COB,
para o atendimento da participação de delegações
nacionais nesses eventos.
§ 22 Ao comitê Paraolímpico Brasileiro serão
concedidas as rendas líquidas de testes da Loteria
Esportiva Federal nas mesmas condições estabelecidas neste artigo para o Comitê Olímpico Brasileiro
-COB.
Art. 10. Os recursos financeiros correspondentes
às destinações previstas no inciso 11I do art. 8º e no
art. 9º, constituem receitas próprias dos beneficiários
que lhe serão entregues diretamente pela Caixa Econômica Federal- CEF, até o décimo dia útil do mês
subseqüente ao da ocorrência do fato gerador.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N.Q 2.264/99
Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Intemo da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
da Comissão determinou a abertura e divulgação, na
Ordem do Dia das Comissões, de prazo para recebimento de emendas (5 sessões), no período de
4-4-2000 a 10-4-2000. Esgotado o prazo, não foram
apresentadas emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 11 de abril de 2000. - Aure-

nilton Araruna de Almeida, Secretário.
PARECER VENCEDOR

CAPfTULO M ,.
Do Sistema Brasileiro do Desporto

I - Relatório
A nobre Deputada Marinha Raupp apresentou
o Projeto de Lei n2 2.264/99, que visa acrescentar
um artigo à Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998,
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que "institui normas gerais sobre desporto e dá oU
tras providências", denominada "Lei Pelé", destinan
do, anualmente, a renda líquida de um dos testes da
Loteria Esportiva Federal, para a promoção e o desenvolvimento do Esporte Indígena nas Comunida
des Indígenas em todo o território nacional.
. A i~ustre Deputada Vane~sa Grazziotin, tendo
Sido designada Relatora do proJeto, apresentou parecer favorável à proposição.

Júnior, Luciano Pizzatto, Ronaldo Vasconcellos, Til
den Santiago, Fernando Gabeira, Pastor Valdeci Paiva, Vanessa Grazziotin, Marcos Afonso e Fernando
Coruja.
Sala da Comissão, 22 de agosto de 2000. - Deputado Sslatlel Carvalho (PMDB-PE), Presidente.
VOTO EM SEPARADO

Tendo a Comissão rejeitado este parecer, fomos
designados pelo Presidente para redigir o Parecer
Vencedor, contrário ao Projeto de Lei nll 2.264/99.

A ilustre Deputada Marinha Raupp oferece à
Casa o projeto de lei epigrafado, que acrescenta um
artigo 9ll-A à Lei nll 9.615, de 1998, pelo qual anual
mente, a renda líquida de um dos testes da Loteria
Esportiva Federal será destinada para a promoção e
o desenvolvimento do Esporte Indígena nas Comunidades Indígenas em todo o território nacional.
Distribuída a esta Comissão, a proposição não
recebeu emendas.
É o Relatório.

R

R

R

11 - Voto Do Relator
Durante a discussão do projeto, na reunião ordinária realizada hoje, foi ressaltado o aspecto, que as
Loterias Esportivas Federais têm por objetivo prover
de recursos a Área Social do Governo Federal para
aplicação em projetos de âmbito Nacional. O projeto
de lei em questão conflita com a missão das loterias,
já que restringe o benefício aos habitantes das comunidades indígenas, atendendo apenas a um pequeno
segmento da população brasileira. Outro aspecto
também ressaltado é que os incisos 11 e 111 do art. 7ll
da Lei 9.615, destinam recursos para as várias modalidades de Desporto e, nesse contexto, estão contem
piados os esportes indígenas.
Diante dos argumentos aqui expendidos e referendando a decisão proferida por este Colegiado, manifestamo-nos contrários à aprovação do Projeto de
Lei nll 2.264/99.
Sala da Comissão, 22 de agosto de 2000. Deputado Ronaldo Vasconcellos, Relator do Vencedor.
R

111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, rejeitou unanimemente o Projeto de Lei nll
2.264/99, nos termos do parecer do Deputado Ronaldo Vasconcellos, designado Relator do Vencedor. O
parecer da Deputada Vanessa Grazziotin passou a
constituir voto em separado.
Estiveram presentes os Senhores Deputados,
Salatiel Carvalho, Presidente, Arlindo Chinaglia, Vice-Presidente, Márcio Bittar, José Borba, Expedito

R

I - Relatório

R

11 - Voto do Relator
A proposição tem inegáveis méritos. O esporte
carrega notórias potencialidades na formação das
pessoas, incentivando nelas suas melhores qualida
des e contribuindo para a consolidação da solidariedade, socialização e cidadania. Nos últimos anos, a
emergência dos esportes tradicionais indígenas e, ao
lado destes, a apropriação indígena dos esportes
aprendidos, têm catalisado sadiamente as energias
emocionais e físicas dos índios que se envolvem em
sua prática e difusão.
Por outro lado, contudo, são notórias as restrições orçamentárias que vitimam o órgão indigenista
federal, e de todo modo não se pode supor que um órgão, apenas, da administração pública, dê conta de
todo o universo de interações entre as comunidades
indígenas e a sociedade envolvente. Assim, o projeto
em comento reveste-se também de oportuna criatividade, ampliando o alcance social das arrecadações
dos testes da Loteria Esportiva Federal para que delas também se beneficiem os índios brasileiros.
Por estas razões, o voto é favorável ao projeto.
Sala da Comissão, 28 de abril de 2000. - Deputada
Vanessa Grazziotln, Relatora.
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Luis Carlos Heinze
Telmo Kirst
PDT

João Caldas (PL)
1 vaga

Giovanni Queiroz
Pompeu de Mattos
Bloco (PSB, pedoB)

Aldo Rebelo
Paulo José Gouvêa (PL)
Bloco (PL, PSL)
Lincoln Portela
Valdir Ganzer (PT)
PPS
Rubens Bueno
Adelson Ribeiro (PSC)

João Tota (PPB)
Romel Anizio (PPB)

PV
Roberto Balestra (PPB)
Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo "
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

1 vaga

COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Presidente: Santos Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
22 Vice-Presidente: José de Abreu (PTN)
32 Vice-Presidente: lris Si~s (PTB)
Suplentes
Titulares
Bloco (PSDB, PTB)
A1dlr Cabral
Albérico Cordeiro
Alax Canzlani
Alberto Goldman
Átila Lira
Augusto Franco
José Carlos Martinez
lris Simões
Léo Alcântara
João Almeida
Julio Semeghini
Magno Malta
Luiz Moreira (S. Part.)
Marcus Vicente
Nilson Pinto
Luiz Piauhylino
Rafael Guerra
Narcio Rodrigues
Renato Silva
Oswaldo SoIer
Romeu Queiroz
Pedro Canedo
Sampaio Dória
Salvador Zimbaldi
Walfrido Mares Gula
SilasCâmara
Bloco (PMDB, PST, PTN)
Francistônio Pinto
Antônio José Mota
Gessivaldo lsaias
Hélio Costa
Hermes Parcianello
Henrique Eduardo Alves
Jorge Pinheiro
Jorge Costa
Jorge Wilson
José Priante
José de Abreu
Mendes RibeIro Rlho
Marçal Filho
Zeire Rezende
Marcelo Barbieri
3 vagas
Mattos Nascimento
Nelson Proença
PFL
Adauto Pereira
Arolde de Oliveira
Francisco Coelho
casar Bandeira
Gerson Gabrielli
Corauci Sobrinho
Gilberto Kassab
José Mendonça Bezerra
José Carlos Aleluia
José Rocha
Neuton Lima
Maluly Netto
Ney Lopes
Mário Assad Júnior
Paulo Magalhães
Reginaldo Germano
Paulo OCtávio
Santos Filho
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco
PT
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia
Babá
Esther Grossi
João Grandão
Paulo Delgado
1 vaga

Jorge Bittar
Marcos de Jesus (PSDB)
Paulo José Gouvêa (PL)
Pedro lrujo (PMDB)
Pinheiro Landim (PMDB)
Walter Pinheiro
PPB

José Janene
Nelson Meurer
Wigberto Tartuce
Yvonilton Gonçalves
1 vaga

Odelmo Leão
Oliveira Filho
Paudemey Avelino (PFL)
Robério Araújo (PL)
VVagner~ustiano

PDT
Dr. Hélio
Eurípedes Miranda

Vivaldo Barbosa
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)
Paulo BaJtazar
Roberto Rocha (PSOB)

Evandro Milhomen
Luiza Erundina

Bloco (PL, PSL)
Bispo Rodrigues
José A1eksandro

Bispo Wanderval
1 vaga

PPS
Agnaldo Muniz
João Herrmann Neto
Secretária: Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo 11, Sala 13-T
Fax: 318-2143
Telefones: 318-6906/6908

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
Presidente: Ronaldo Cesar Coelho (PSOB)
1!2 Vice-Presidente: Inaldo Leitão (PSOB)
2!2 Vice-Presidente: lédio Rosa (PMOB)
3!2 Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Titulares

Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)
Alexandre Cardoso (PSB)
André Benassi
Anivaldo Vale
Edir Oliveira
Átila Lira
Eduardo Paes
Bonifácio de Andrada
Fernando Gonçalves
João Almeida
lnaldo Leitão
João Leão
Jutahy Junior
Luiz Antonio Fleury
Léo Alcântara
Mareus Vicente
Nelson Marchezan
Max Rosenmann
Nelson Otoch
Nelson Marquezelli
Ronaldo Cezar Coelho
Nicias Ribeiro
Vicente Arruda
Odrlio Balbinotti
Zenaldo Coutinho
Sérgio Reis
Zulaiê Cobra
Bloco (PMDB, PST, PTN)
Gustavo Fruet
cezar Schirrner
João Henrique
Coriolano sales
Mauro Benevides
Geovan Freitas
Nelo Rodorto
Henrique Eduardo Alves
Pedro lrujo
lédio Rosa
Pedro Novais
Júlio Delgado
Ricardo Izar
Mendes Ribeiro Filho
Themfstocles sampaio
Nair Xavier Lobo
Udson Bandeira
Osmar Serraglio
1 vaga
Renato Vianna
PFL
Átila Lins
Claudio Cajado
Coraucl Sobrinho
Jairo Carneiro
José Ronaldo
Luis Barbosa
Maluly Netto
Paes Landim
RobsonTurna
Vic Pires Franco

Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
Moroni Torgan
Ney Lopes
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
Roland Lavigne
VílmarRocha
1 vaga

Or. Rosinha
José Machado
Marcos Rolim
Nelson Pellegrino
Professor Luizlnho
Teima de Souza
PPB

Ary Kara
Augusto Farias

POT
Fernando Coruja
Alceu Callares
José Roberto Batochio
Pompeo de Mattos
Bloco (PSB, PCdoB)
Or. Evilásio
José Antonio Almeida
Sérgio Miranda
Gonzaga Patriota
Bloco (PL, PSL)
Bispo Wanderval
Bispo Rodrigues
Ojalrna Paes (PSB)
Luciano Bivar
PPS
Ayrton Xerêz
Rubens Furlan
Secretário: Sérgio sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6922/6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS
Presidente: SaJatiel Carvalho (PMOB)
1!2 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
2!2 Vice-Presidente: Pedro Blttencourt (PFL)
3!2 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (Pf)
Suplentes
TItulam
Bloco (PSDB, PTB)
A1ofzio Santos
Badu Picanço
Ouilio Plsaneschi
Itamar Serpa
Fátima Pelaes
João CoIaço (PMDB)
Maria Abadia
Márcio Bittar (PPS)
Vanessa Grazziotin (PCdoB)
Ricarte de Freitas
XIco Graziano
Sebastião Madeira
Bloco (PMDB, PST, PTN)
José de Abreu
Flávio Derzi
Paulo de Almeida (PPB)
José Borba
Remi Trinta
Luiz Bittencourt
Sílas Brasileiro
Ricardo Izar
Udson Bandeira
Salatiel Carvalho
PFL
Aroldo Cedraz
Expedito Júnior
Euler Ribeiro
Luciano pjzzatto
Jaime Femandes
Paes Landim
Laura Carneiro
Pedro Bittencourt
Pedro Pedrossian
Ronaldo Vasconcellos
PT
Fernando Ferro
Arlindo Chinaglia
João Paulo
Ben-Hur Ferreira
Marcos Afonso
1 vaga
PPB
Alcione Atf1ayde
Cunha Bueno

Celso Russomanno
Fernando Gabeira (PV)

POT
Fernando Coruja

Fernando Zuppo
Bloco (PSB, PCdoB)

Inácio Arruda

Paulo Baltazar
Bloco (PL, PSL)

PT
Geraldo Magela
João Paulo
José Dirceu
José Genoíno
Marcelo Déda
Waldir Pires

Eurico Miranda
Jair Bolsonaro
Wagner salustiano

Edrnar Moreira
Ibrahim Abi-Ackel
Murilo Domingos (PTB)

Cleonâncio Fonseca
Or. Benedito Dias

Valdemar Costa Neto

Pastor Valdeci Paiva
PPS
Regis Cavalcante

Edinho Araújo

Secretário: Aurenllton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6929/6935

Fax: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
. URBANO E INTERIOR
Presidente: José índio (PMOB)
11! Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
21! Vice-Presidente: Marinha Raupp (PSOB)
311 Vice-Presidente:
suplentes
Titulares
Bloco (PSOB, PTB)
Adolfo Marinho,
Albérico Cordeiro
Alex Canziani
Oino Fernandes.
João Castelo .
Antonio Carlos Pannunzio
Carlos Mosconi
João Leão
Juquinha
Marinha Raupp
Manoel Salviano
1 vaga
Bloco (PMOB, PST, PTN)
Ana Catarina
Gustavo Fruet
José Chaves
João Mendes
José índio ',"
Waldir Schmidt
2 vagas
Norberto Tei)(~iré
Zaire Rezende
PFL
Cesar Bandeira
Costa Ferreira
Jonival Lucas Junior
Francisco Garcia
Mário Assad Júnior
Jorge Tadeu Mudalen (PMOB)
Pedro Fernandes
Mauro Fecury
Zila Bezerra
Sérgio Barcellos
PT
Nilmário Miranda
Iara Bernardi..
Valdeci Oliveira
Márcio Matos"
Valdir Ganzer
Maria do Carmo Lara
PPB
João Pizzolattl
Euler Ribeiro (PFL)
Simão Sessim
1 vaga
POT
Sérgio Novais (PSB)
Francisco Sousa
Bloco (PSB, PCdoB)
Inácio Arruda,

Or. Evilásio
Bloco (PL, PSL)
João Sampaio (POT)

1 vaga
PPS

Rubens Furlà!'l.
Eliseu Moura (PPB)
Secretário: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo 11, piso superior, sala 184-C
Telefones: 318.7072/7073
Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Marcos Rolim (PT)
1I! Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
21! Vice-Presidente: Miriam Reid (POT)
31! Vice-Presidente: José Antonio Almeida (PSB)
Titulares
Suplentes
Bloco (PSOB~ rTB)
Eduardo Barbosa
Oanilo de Castro
Flávio Ams
Fernando Gabeira (PV)
Givaldo Carimbão (PSB)
Marcos de Jesus
José Antonio Almeida (PSB)
Nilmário Miranda (PT)
Max Mauro
Oswaldo Soler
Sebastião Madeira
Walter Pinheiro (PT)
Bloco (PMOB, PST, PTN)
Elcione Barbalho
Alberto Fraga
Udson Bandeira
Flávio Oerzi
3 vagas
Júlio Delgado
Rita Camata
1 vaga

PFL
Marcondes Gadelha
Neuton Lima
Nice Lobão
Reginaldo Germano
1 vaga

Jaime Martins
Laura Carneiro
Moroni Torgan
Roland Lavigne
Zila Bezerra
PT

Marcos Rolim
Nelson Pellegrino
Padre Roque

Fernando Ferro
2 vagas
PPB

José Linhares
1 vaga

Eurico Miranda
Jair Bolsonaro
POT

MiriamReid

EberSilva
Bloco (PSB, PCdoB)

Agnelo Queiroz

Paulo Baltazar
Bloco (PL, PSL)

Wilson Cunha

Lincoln Portela
PPS
Márcio Bittar

Regis Cavalcante
Secretário: Mareio Marques de Araujo
Local: Anexo 11
Telefone: 318-8285

Fax: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E, COMÉRCIO
Presidente: Enio Bacci (POT)
111 Vice-Presidente: João Sampaio (POT)
211 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
311 Vice·Presidente: Paulo Octávio (PFL)
Titulares

Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)
Antonio Cambraia
Alex Canziani
Antonio Kandir
Emerson Kapaz (PPS)
Eduardo Paes
Mareio Fortes
Lidia Quinan
Maria Abadia
Marisa Serrano
Ricardo Ferraço
Xico Graziano
Sérgio Guerra
Bloco (PMOB, PST, PTN)
Edison Andrino
Germano Rigotto
Nelson Proença
Zaire Rezende
1 vaga

Ana Catarina
AntÔnio do Valle
Armando Monteiro
Jurandil Juarez
MúcioSá
PFL

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Ricardo Fiuza
Ronaldo Vasconcellos
1 vaga

Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Paulo Octávio
Roberto Pessoa
Rubem Medina
PT

Carlito Merss
Geraldo Simões
João Fassarella

Clementino Coelho (PPS)
José Machado
Luiz Mainardi
PPB

Augusto Nardes
Chico Sardelli (PFL)

João Pizzolattl
Júlio Redecker
POT

Celso Jacob
Bloco (PSB, PCdoB)
João Sampaio (PDT)
Veda Crusius (PSDB)
Bloco (PL, PSL)
Marcos Cintra
João Caldas
EnioBaccl

PPS
Rubens Bueno
secretário: Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo 11
Telefones: 318-7024/7026

Agnaldo Muniz

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO
Presidente:
1Q Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
~ Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
3Q Vice-Presidente: Nelo Rodolfo (PMDB)
Suplentes
Titulares
Bloco (PSDB, PTB)
Clovis VoIpl
Ademir Lucas
Dino Fernandes
Átila Lira
Fernando Gonçalves
Bonifácio de Andrada
Lidia Quinan
Eduardo Seabra
Nelson Marchezan
FlávioAms
Paulo Mourão
Marisa Serrano
Raimundo Gomes de Matos
Nilson Pinto
Bloco (PMDB, PST, PTN)
Alberto Mourão
João Matos
Gastão Vieira
Maria Elvira
Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo
Milton Monti
Osvaldo Biolchi
Osmar Serraglio
Paulo Uma
Rita Camata
Zé Gomes da Rocha
PFL
Joel de HoIlanda
Celcita Pinheiro
Mauro Fecury
Luis Barbosa
Raimundo Santos
Nice Lobão
Santos Filho
Osvaldo Coelho
1 vaga
Zezé Perrella
PT
Iara Bernardi
Esther Grossi
Professor Luizinho
Gilmar Machado
Walter Pinheiro
1 vaga
PPB
Antonio Joaquim Aralljo
Eurico Miranda
Clamentino Coelho (PPS)
Rafael Greca (PFL)
José Unhares
Renato Silva (PSDB)
PDT
Miriam Reid
EberSilva
Bloco (PSB, PC do B)
1 vaga
Agnelo Queiroz
Bloco (PL, PSL)
Luciano Blvar
Jonival Lucas Junior (PFL)
PPS
Walfrido Mares Guia (PPS)
Agnaldo Muniz
Secretário(a): Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11
Telefone: 318-6900/6905/701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO
Presidente: Manoel castro (PFL)
1Q Vice-Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
2l! Vice-Presidente: lbere Ferreira (PPB)
3l' Vice-Presidente: Antonio Cambraia (PSDB)
Titulares
Suplentes
Bloco (PSDB, PTB)
Adolfo Marinho
Antonio Cambraia
Anivaldo Vale
Antonio Kandir
lris SirnlSes
Custódio Mattos

José Militão
Max Rosenmann
Rodrigo Maia
Sampaio Dória
Silvio Torres
Yêda Crusius
1 vaga

Juquinha
Luiz Carlos Hauly
Paulo Mourão
Ricardo Ferraço
3 vagas

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Antônio José Mota
Antônio do Valle
Edinho Bez
Armando Monteiro
Gastão Vieira
Coriolano Sales
Germano Rigotto
Luiz Dantas
José Aleksandro (PSL)
4 vagas
José Prlante
Milton Menti
Pedro Novais
PFL
Ciro Nogueira
Chico Sardelli
José Carlos Vieira
Deusdeth Pantoja
José Lourenço
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
José Ronaldo
Nice Lobão
Lael Varella
Osvaldo Coelho
Manoel Castro
Paudarney Avelino
MussaDemes
1 vaga
Roberto Brant
PT
Antonio Palocci
carlito Merss
Geraldo Magela
João Paulo
Henrique Fontana
José Pimentel
Milton Tamer
Ricardo Berzoini
PPB
Herculano Anghinetti
Eni Volto/ini
Luis Carlos Heinze
FetterJúnior
2 vagas
Iberê Ferreira
1 vaga
PDT
Wanderley Martins
2 vagas
1 vaga
Bloco (PSB, PC do B)
Dr. Eviláslo
Eduardo Campos
Bloco (PL, PSL)
Eujácio Simões
Marcos Cintra
PPS
Pedro Eugênio
Emerson Kapaz
Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
1Q Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
~ Vice-Presidente: Luiz Fernando (PPB)
3Q Vice-Presidente: Manoel Salviano (PSDB)

Tltulal'88

- Suplentes
Bloco (PSDB, PTB)

Dr. Heleno
João Almeida
Eliseu Moura (PPB)
João Leão
Manoel Sa/viano
Josué 8engtson
Max Mauro
Mário Negrornonte
Rommel Feijó
Sebastião Madeira
Wlgberto Tartuce (PPB)
Zenaldo Coutinho
Bloco (PMDB, PST, PTN)
Damião Feliciano
Anfbal Gomes
Gastão Vieira
Delfim Netto (PPB)
João Henrique
Hélio Costa
Jorge Tadeu Mudalen
João Magalhães
1 vaga
Mauro Benevides

PFL

PDT
Deusdeth Pantoja
Jaime Martins
José Egydio
Medeiros
Ursicino Queiroz

Antônio Geraldp
JairoAzi
Paulo Marinho
Robson Tuma
1 vaga
PT

Gilmar Machado
Pedro Celso
1 vaga

W.ellington Dias
2 vagas
PPB

Dilceu Sperafico
1 vaga

Márcio Reinaldo Moreira
Simão Sessim
PDT

1 vaga
Bloco (PSB,PC do B)
Sérgio Novais
Luiz Femando (PPB)
J Bloco (PL, PSL)
1 vaga
Valdemar CO$ta Neto
PPS
Regis Cavalcanti
Moisés Lipnik (PL)
Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexb 11
Fax: 318·2176
Telefones: 318·6888/6887
Celso Jacob

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
12 Vice-Presidente: Moreira Ferreira (PFL)
22 Vice-Presidente: Nicias Ribeiro (PSDB)
32 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
Titulares

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)
Renildo Leal
Ricardo Rique
Sérgio Barros
Sérgio Guerra
Sérgio Reis
1 vaga

Antônio Jorge
Juquinha
Luiz Antonio Fleury
Marcus Vicente
Nicias Ribeiro
Paulo Feij6

Edinho Bez
Luiz Piauhylino (PSDB)
Salatiel Carvalho
2 vagas

Eliseu Resende
Lael Varella
Pedro Bittencourt
Rafael Greca
1 vaga

Gervásio Silva
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira
Pedro Pedrossian
PT

Adão Pretto
Iara Bemardi
Virgllio Guimarães

Fernando Ferro
Luiz Sérgio ,
Professor Luizinho
PPB
José Janene
VadãoGomes
Yvonilton Gonçalves

Bloco (PSB,PC do B)
Haroldo Lima

Alexandre Cardoso

Bloco (PL, PSL)
Uncoln Portela
Eduardo Campos (PSB)
Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Anexo 11, Sala T-56 - Reunião: 4Gs feiras
Telefones: 318·6944/6946
Fax: 318-2137

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMrLlA
Presidente: Cleuber Cameiro (PFL)
12 Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
22 Vice-Presidente: Remi Trinta (PST)
32 Vice-Presidente: Celso Giglio (PTB)
Suplentes
Titulares
Bloco (PSDB, PTB)
Arnon Bezerra
Alcione Athayde (PPB)
Custódio Mattos
Carlos Mosconi
Eduardo Seabra
Celso Gigllo
Feu Rosa
Eduardo Barbosa
Jovair Arantes
Lidia Quinan
Jutahy Junior
Lúcia Vânia
Pedro Canedo
Rafael Guerra
Ricarte de Freitas
Raimundo Gomes de Matos
Rornrnel Feij6
Renildo Leal
Saulo Pedrosa
Sérgio Carvalho
1 vaga
Vicente Caropreso
Bloco (PMDB, PST, PTN)
Confúcio Moura
Glycon Terra Pinto
Laire Rosado
6 vagas

Darcísio Perondi
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmânio Pereira
Remi Trinta
Rita Camata
Sa~aiva Felipe
1 vaga
PFL

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Alceste Almeida
Antonio Feijão
Betinho Rosado CPFL)
Félix Mendonça (PTB)
Marcos Lima '

Airton Dipp

Olimpio Pires

B. Sá (PSDB)
Ricardo Barros
Romel Anizio

Affonso Camargo
A1merinda de Carvalho
Cleuber Carneiro
Dr.Benedito Dias (PPB)
José Egydio
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Ursidno Queiroz

Antônio Ge~l8o
Celcita ~iliheiro
Costa 'Ferreira
I1defonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra
Paulo Marinho
Ronaldo Caiado
Wilson Braga
1 vaga

PT
Arlindo Chlnaglia
Luci Choinackl
Paulo Paim
Ricardo Berzoini
1 vaga

Antonio Paloccl
Dr. Roslnha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana
João Fassarella
PPB

Eni \,(oltolinl
Euler Ribeiro (PFL)
Iberê Ferreira
Oliveira f!lho

Antonio Joaquim Araújo
José Unhares
Nilton Baiano
1 vaga
PDT
Alceu Collares
Serafim Venzon

Dr. Hélio
1 vaga

Bloco (PSB,PC do B)
DjalmaPaes
Jandira Feghali

Agnelo Queiroz
Luiza Erundina

Bloco (PL, PSL)
Armando Abmo (PMOB)

Pedro Eugênio

PPS
Angela Guadagnin (PT)

Pedro Eugênio

Secretário: Eloízio Neves Guimarães
Local: Anexo 11, Sala 155-A
Telefones: 318·7016 à 7021

Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO
Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
12 Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
22 Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
32 Vice-Presidente:
Titulares

Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)
Arthur Virgmo
José Milltão
Lúcia Vânia
Narcio Rodrigues
Rodrigo Mala
2 vagas

Alexandre Santos
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Nilton Capixaba
Pedro Henry
Ricardo Rique
1 vaga

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Edinho Bez
Laire Rosado
Geovan Freitas
Paulo de Almeida (PPB)
lédio Rosa
Paulo Paim (PT)
Júlio Delgado
Paulo Rocha (PT)
Osvaldo Blolchi
2 vagas
1 vaga
PFL
A1merinda de Carvalho
Expedito Júnior
João Ribeiro
1 vaga
Roland Lavlgne

José Carlos Vieira
José Múcio Monteiro
Luciano Castro
Medeiros
Wilson Braga
PT

Carlos Santana
Fernando Marrani
José Pimentel

Avenzoar Arruda
Babá
Jair Meneguelli
PPB

Hugo Biehl
JoãoTota
Wigberto Tartuce

Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa
~ ~icardo Barros
POT
Vivaldo Barbosa

Eurípedes Miranda

Secretária: Anamélia Ribeiro COrreia é1e Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318-69871 69901700417007

COMISSÃO DE VIAçAo E TRANSPORTES
Presidente: Barbosa Neto (PMDB)
12 Vice-Presidente:Pedro Femandes (PFL)
22 Vice-Presidente: Chiquinho Feitosa (PSDB)
32 Vice-Presidente: João Ribeiro (PFL)
Titulares

Coronel Garcia
A1oizio Santos
Chico da Princesa
Dr. Heleno
Narcio Rodrigues
Chiquinho Feitosa
Pastor Valdeci Paiva (PSL)
Dullio Pisaneschi
Paulo Feij6
Feu Rosa
SilasCâmara
Mário Negromonte
Silvio Torres
Pedro Chaves (PMDB)
Vittorio Medioli
Roberto Rocha
3 vagas
Romeu Queiroz
Sérgio Barros
Sergio Reis
Bloco (PMDB,PST,PTN)
Alceste Almeida
Alberto Mourão
Anibal Gomes
Barbosa Neto
Carlos Dunga
Domiciano Cabral
Francistõnio Pinto
Eunfcio Oliveira
Hermes Parcianello
João Henrique
3 vagas
José Chaves
Olavo Calheiros
Waldir Schmiclt
PFL
Affonso Camargo
Aracely De Paula
Antônio Carlos Konder Reis
Eliseu Resende
JairoAzi
i1defonço Cordeiro
Leur Lomanto
João Ribeiro
Mussa Demas
NeutonUma
Paulo Braga
Oscar Andrade
Rubem Medina
Pedro Fernandes
1 vaga
1 vaga
PT
Luiz Sérgio
carlos Santana
Márcio Matos
Damião Feliciano (PMDB)
Maria Do carmo Lara
Fernando Marroni
Nilson Mourao
João Coser
Pedro Celso
Marcos Afonso
Wellington Dias
Teima De Souza
PPB
JoãoTota
Albérico Rlho (PMDB)
Nilton Baiano
Almir Sá
Pedro Valadares (PSB)
Glicon Terra Pinto (PMDB)
Telmo Kirst
Philemon Rodrigues (PL)
1 vaga
Raimundo Santos (PFL)
POT
Miriam Reid
Francisco Sousa
Olímpio Pires
Luis Eduardo

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PSB,PCdoB)
1 vaga

Vanessa Grazziontin

Bloco (PL,PSL)
DeVe/asco
PPS

Cabo Júlio
PPS

Pedro Celso (PT)

Jandira Feghali

Gonzaga Patriota
Eujácio Simões

Bloco (PL, PSL)
Eduardo Campos (PSB)

Suplentes

Bloco PSOB,PTB

1 vaga

Edinho Araújo
Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6973 à 6976

Moisés Lipnik (PL)

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Presidente: Evandro Milhomen (PSB)
12 Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
22 Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
3 2 Vice-Presidente: Jorge Costa (PMDB)
Titulares

Suplentes

Bloco (PSOB.PTS)
Badu Picanço
João Castelo
Marinha Raupp
Nilson Pinto
Pedro Henry
Sérgio Reis

Anivaldo Vale
Josué Bengtson
Nilton Capixaba
Renildo Leal
. Ricarte de Freitas
Sérgio Carvalho
Bloco (PMOB,PST,PTN)

Confúcio Moura
Mário De Oliveira
3 vagas

Elcione Ba~lho
Jorge Costa·
Jurandil Juarez
Udson Bandeira
1 vaga
PFL

Euler Ribeiro
João Ribeiro
KátiaAbreu
Sérgio Barcellos
1 vaga

Átila Lins
Luciano Castro
Raimundo Santos
Vic Pires Franco
Zila Bezerra
PT

José Pimentel
Valdir Ganzer
Wellington Dias

Babá
Marcos Afonso
Paulo Rocha
PPB

Luiz Fernando
Salomão Cruz

Dr. Benedito Dias
Vanessa Gr~iotin (PCdoB)

Arnon Bezerra
Bonifácio de Andrada
Arthur Virgilio
Celso Giglio
Clovis Volpi
Feu Rosa
Coronel Garcia
João Castelo
José Carlos Martinez
José Carlos Elias
José Teles
Ricardo Rique
Luiz Carlos Hauly
Silvio Torres
Magno Malta
Vicente Arruda
Paulo Mourão
Vicente Caropreso
Vittorio Medioli
Zulaiê Cobra
Bloco (PMOB,PST,PTN)
Alberto Fraga
Antonio Feijão
De Velasco (PSL)
Edson Andrino
Elcione Barbalho
Fernando Gabeira (PV)
Fernando Diniz
Gessivaldo Isaias
Lamartine Posella
Jorge Pinheiro
Mário de Oliveira
Mattos Nascimento
Moacir Micheletto
Paulo Kobayashi (PSDB)
Paulo Lima
Synval Guazzelli
1 vaga
1 vaga
PFL
Abelardo Lupion
Aroldo Cedraz
Aracely de Paula
Átila Lins
Claudio Cajado
Jorge Khoury
Lavoisier Maia
Francisco Rodrigues
Luciano Castro
Joaquim Francisco
José Lourenço
Luciano Pizzatto
José Thomaz Non6
Manoel Castro
Mário Assad Júnior
Leur Lomanto
Werner Wanderer
Vilmar Rocha
PT

PPB

POT
Euripedes Miranda

Giovanni Queiroz

Evandro Milhomen

Bloco (PSB,PCdoB)
José Antonio Almeida
Bloco (PL,PSL)
PPS

Márcio Bittar

Agnaldo Muniz

Secretário: James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6998/6999 e 6970

POT

Bloco (PSOB',PTB)
Antonio Carlos Pannunzio

Fernando Zuppo
Wanderley Martins

Airton Dipp
Neiva Moreira
Aldo Rebelo
Pedro Valadares

Bloco (PSB,PCdoB)
Manoel Salviano (PSDB)
Ricardo Ferraço (PSDB)
Bloco (PL,PSL)

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL
Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
12 Vice-Presidente: Vittorio Medioli (PSDB)
22 Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
32 Vice-Presidente:
Titulares

Celso Russornanno
Edmar Moreira
Murilo Domingos (PTB)
Pedro Corrêa
Roberto Balestra

Aldir Cabral (PSDB)
Cunha Bueno
Haroldo Lima (PCdoB)
Jair Bolsonaro
1 vaga

José Aleksandro

Robierio Araújo

Eduardo Jorge
José Dirceu
José Genurno
Marcelo Déda
1 vaga

Milton Temer
Nilmário Miranda
Paulo Delgado
Virgilio Guimarães
Waldomiro Fioravante

Dr. Heleno (PSDB)

WilsOhCunha
PPS

Ayrton Xerez

João Herrmann Neto
PHS

Roberto Argenta '
Suplentes
Augusto Franco

Júlio Redeckek (PPB)

Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Anexo 11
Telefones: 318·8266 / 6992 à 6996

FAX: 318·2125

COMISSÕES TEMPORÁRIAS
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUIÇÃO NSl 308-A, DE 1996,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO 2V
DO ART. 17 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL"
(ACUMULAÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO)
Proposição: PEC 308-N96

Autor: Jandira Feghali
e Outros

Presidente: Claudio Cajado (PFL)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
32 Vice-Presidente:
Titulares

Suplentes

Bloco PSDB • PTB
Antonio carlos Pannunzio
Raimundo Gomes de Matos
Rommel Felj6
5 vagas

Adolfo Marinho
Antônio Jorge
Dr. Heleno
Eduardo Seabra
Fátima Pelaes
José Teles
Pedro Henry
Ricardo Rique

PPS
Agnaldo Munjz

Rubens Bueno
PHS
1 vaga

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 CONSTITUCIONAL NSl618, DE 1998
QUE "ACRESCE INCISO AO ART. 20 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (INCLUI ENTRE OS
BENS DA UNIÃO O PATRIMÓNIO GENÉTICO)
Proposlão: PEC 618198
Autor: Poder Executivo
Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
12 Vice-Presidente: Francistônio Pinto (PMDB)
22 Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
32 Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)
Titulares
Suplentes

Bloco· PMDB • PST· PTN

6 vagas

lédio Rosa
Laire Rosado
Luiz Dantas
Pedro Irujo
Remi Trinta
Zaire Rezende

Bloco PSOB • PTB

B.Sá

PFL
Almerinda e carvalho
José Carlos Vieira
Moron; Torgan
Ney Lopes
Robson Tuma
Wilson Braga

Átila Lins
Claudio Cajado
Jairo Carneiro
José Múcio Monteiro
Luciano Castro
Mário Assad Júnior

Félix Mendonça
Féu Rosa
Léo Alcântara
Rafael Guerra
Renildo Leal
3 vagas

Fernando Gonçalves
Max Mauro
Nilson Pinto
Rlcarte de Freitas
Saulo Pedrosa

PT

4 vagas

Angela Guadagnin
Avenzoar Arruda
Dr. Rosinha
1 vaga

Sebastião Madeira
Xlco Graziano
Bico PMOB • PST· PTN
Elcione Barbalho
Moacir Mlcheletto
5 vagas

Carlos Dunga
Franci8tônio Pinto
Glycon Terra Pinto
JorgeCoeta
Luiz Blttencourt
Remi Trinta
Saraiva Felipe
PFL

PPB

3 vagas

Alcione Athayde
Almir Sá
Antonio Joaquim Araújo
POT

Olimpio Pires

João Sampaio
Bloco PSB • PC do B

1 vaga

Jandira Feghali

PT
João Grandão
Mateos Afonso
2 vagas

Adão Pretto
Fernando Ferro
Padre Roque
Valdeci Oliveira
PPB

Bloco PL, PSL
Philemon Rodrigues

Gervásio Silva
Jairo Azi
José Egydio
José Mendonça Bezerra
Medeiros
Paulo Marinho
Zezé Perrella

Cláudio cajado
Euler Ribeiro
Francisco Rodrigues
Gerson Gabrielli
Moreira Ferreira
Raimundo santos
Sérgio Barcellos

José Aleksandro

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico

Augusto Nardes
Jonival Lucas Júnior (PFL)

Hugo Biel

1 vaga
PDT

Milton Temer
Ricardo Berzoini
1 vaga

Henrique Fontana
João Fassarella
Virgflio Guimarães

Femando Coruja

Pompeo de Mattos
Bloco - PSB • PCdoB

1 vaga

Vanessa Grazziotin

PPB

Fetter Júnior
João Pizzolatti
Romel Anizio
Sampaio Dória (PSDB)

Eliseu Moura
Gerson Peres
2 vagas

Bloco - PL - PSL

Pastor Valdeci Paiva

Paulo José Gouvêa
PPS

PTB

Celso Giglio
Eduardo Paes

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Femando Gabeira (PV)

Ayrton Xerêz

Bloco PSB - PCdoB

Fax: 318·2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Proposição: PEC 175/95
Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
12 Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
22 Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
32 Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares
Suplentes
PFL

Betinho Rosado
Cleuber Cameiro
Deusdeth Pantoja
José Carlos Aleluia
Manoel Castro
Paudemey Avelino
Pedro Pedrossian
Wilson Braga

Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Pedro Fernandes
Roberto Brant
Ronaldo Caiado

Enio BacciFemando Zuppo

Eurípedes Miranda
1vaga

PHS

Walfrido Mares Guia (PTB) 1 vaga
Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 318-7062/318-7061

PDT

Bloco PL - PST· PMN • PSD - PSL

Barbosa Neto
Edinho Bez
Gastão Vieira
José Chaves
Waldemir Moka
2 vagas
PSDB

Alberto Goldman
Anivaldo Vale
Antonio Cambraia
Inaldo Leitão
Manoel Salviano
Snvio Torres
1 vaga

Antonio Kandir
José Militão
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço
PT

Antonio Palocci

Avenzoar Arruda

Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Marcos Cintra

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8437/8418
Fax: 318-8418

(*)COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO
Proposição: RCP 1/99
Autor: Moroni Torgan e Outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
12 Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
22 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PFL)
Titulares
Suplentes
PFL

Antônio Jorge (PTB)
Celcita Pinheiro
Silas Câmara (PTB)
1 vaga

Eber Silva (PDT)
Laura Cameiro
Reginaldo Germano
Robson Tuma

PMDB

Alberto Mourão
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigotto
José Priante
Luiz Bittencourt
Paulo Lima

Sérgio Miranda

Eduardo Campos

PMDB

Confúcio Moura
3 vagas

Elcione Barbalho
Pompeu de Mattos (PDT)
Waldemir Moka
1 vaga
PSDB

Coronel Garcia
Pedro Canedo
Sérgio Reis

Moroni Torgan (PFL)
Sebastião Madeira
1 vaga
PT

Femando Ferro
Nelson Pellegrino

Márcio ~atos
Padre Roque

PPB

Celso Russomanno
Nilton Baiano

Jonival Lucas Júnior (PFL)
José Janene

PTB

Bloco PL • PSL
Renildo Leal

Magno Malta

Robério Araújo

PDT

PHS
1 vaga

Wanderley Martins
Bloco PSB • PCdoB

José Antonio

Paulo Baltazar

Bloco PL - PST - PMN • PSD - PSL
Pastor Valdeci Paiva

Gabo Júlio

Secretária: Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo 11, S/139·B
Telefone:318·7054

COMISsAo PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A OCUPAÇÃO DE
TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO AMAZÔNIA
Proposição: RCP 2199

Autor: Sérgio Carvalho e Outros

Presidente: Lucino Castro (PFL)
12 Vice-Presidente: A1cests Almeida (PMDB)
22 Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
32 Vice-Presidente: Almir Carvalho (PSDB)
Relator: Sérgio Carvalho (PSDB)
Titulares

Suplentes

Bloco PSDB - PTB
Badu Picenço
Max Rosenmann
Nicias Ribeiro
Nilton Capixaba

Josué Bengtson
Nilson Pinto
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho
Bloco PMDB - PST • PTN

Jorge Costa
Marcos Afonso (PT)
Osvaldo Reis

Alceste Almeida
Antonio Feijão
ConfúclI) Moura
PFL

Expedito Júnior
Sérgio Barcellos
Zila Bezerra

Átila Lins
Luciano Castro
1 vaga
PT
Nilson Mourão
Valdir Ganzer

Babá
Paulo Rocha
PPB
João Tota
Salomão Cruz

Almir Sá
Luiz Fernando
PDT
Giovanni Queiroz

Eurfpedes Miranda
Bloco PSB • PCdoB

Evandro Milhmen

José A1eksandro

Renildo Leal (PTB)

Francisco Rodrigues (PFL)

Secretário: Erles Jannes Costa Gorini
Local: Anexo 11, sala 151·B
Telefone: 318·7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA ÀCONSTITUIÇAo NR 203, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1RDO ART.
222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO-SE O § 2R DO REFEIDO ARTIGO,
QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE EMPRESAS
JORNALfsTICAS E DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS", E À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NR 455, DE 1997, "QUE DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",
APENSADA ÀQUELA
Proposição: PEC 203195
Autor: LaprovitaVieira e Outros
Presidente: Ayrton Xerêz (PPS)
12 Vice·Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
22 Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
32 Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
Titulares
Suplentes
PFL
José Mendonça Bezerra
Arolde de Oliveira
Lavoisier Mala
Euler Ribeiro
Luciano Pizzatto
Francisco Garcia
Maluly Netto
Joel de HoIlanda
Pedro Pedrossian
José Ronaldo
Ronaldo calado
Santos Filho
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco
PMDB
6 vagas
Henrique Eduardo Alves
João Pinheiro
Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
1 vaga
PSDB
Alberto GoIdman
Anivaldo Vale
Fernando Gabeira (PV)
Ayrton Xerêz (PPS)
Marisa Serrano
José Thomaz Nonô (PFL)
Zenaldo Coutinho
Lufs Eduardo (PDT)
2 vagas
RoIJerto Brant (PFL)
Vittorio Medioli
PT
Regis cavalcante (PPS)
3 vagas

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro
PPB

Vanessa Grazziotin

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho

José Janene
Robério Araújo (PL)

Wagner Salustiano

1 vaga

Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez

IrisSimões
1 vaga
PDT

1 vaga

Agnaldo Muniz (PPS)
Bloco PSB • pedoB

Clementino Coelho (PPS)

Jandira Feghali

Bloco PL· PST· PMN • PSD • PSL

Bispo Wanderval

Bispo Rodrigues

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ~SPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À
REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Proposição:
Autor: Presidente
Presidente: D,e Velasco (PSL)
12 Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)
Titulares
Suplentes
PFL

Aracely de Paula
Celcita Pinheiro
Ciro Nogueira
Luis Barbosa
Maluly Neto
Pedro Femandes
Sérgio Barcellos

Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira
Jaime Martins
JairoAzi
Joel de Hollanda
Paes Landim
1 vaga
PMDB

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Albérico Filho
Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar Serrag!io
Renato Vianna
1 vaga

Bloco PSB • PCdoB

Pedro Valadares

PTB

De Velasco

Lincoln Portela

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129·B
Telefone: 318-8434

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR NR 9, DE 1999, QUE "DISPÕE
SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A
INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVID~NCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS
ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL
E PELOS MUNIC(PIOS"
Proposição: PLP 9/99
Autor: Poder Executivo
Presidente:
12 Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
22 Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
32 Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares
Suplentes
PFL

Antônio Jorge (PTB)
Jaime Martins
João Ribeiro
Mauro Fecury
Raimundo Santos
VilmarRocha
1 vaga

Gilberto Kassab
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo Octávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wilson Braga
PMDB

Albérico Filho
João Colaço
4 vagas

Gustavo Fruet
Milton Monti
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
1 vaga
PSDB

PSDB

Aécio Neves
Alberto Goldman
Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira
Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

Arthur Virgílio
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
Zulaiê Cobra
PT

Gilmar Machado
José Genoíno
Paulo Delgado
Virgílio Guimarães

Geraldo Magela
João Paulo ''',
Marcelo Déda"
Professor Luizinho
PPB

José de Abreu (PTN)
Maria Abadia
Paulo Mourão
3 vagas

Anivaldo Vale
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Max Rosenmann
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa
PT

Ângela Guadagnin
Jair Meneguelli
Márcio Matos
1 vaga

Antonio Palocci
Dr. Rosinha
Fernando Ferro
Gilmar Machado
PPB

Robério Araújo (PL)
Yvonilton Gonçalves
1 vaga

Antonio Joaquim Araújo
Nilton Baiano
1 vaga

3 vagas

Herculano Anghinetti
José Linhares'
1 vaga

PTB

Chico da Princesa (PSDB)
Walfrido Mares Guia

Celso Giglio
Max Mauro
PTB

caio Riela
Walfrido Mares Guia

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

PDT

Dr. Hélio

Alceu Collares
Bloco PSB • PCdoB

PDT

José Roberto Batochio

Djalma Paes

Bloco PL • PST - PMN • PSD • PSL

Fernando Coruja

DjalmaPaes

Pedro Eugêniõ (PPSf

Bloco PL • PST· PMN • PSO • PSL

Marcos de Jesus (PSDB)

Bloco PSB • PCdoB

Remi Trinta

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/169-B
Telefone: 318-7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA
CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,
RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,
CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL
Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
12 Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
2ll Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
32 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edinho Bez (PMDB)
Titulares
PFL
Jorge Khoury
José Lourenço
Marcondes Gadelha
Paudemey Avelino
Pedro Bittencourt
Roberto Brant
Rubem Medina

Suplentes
Corauci Sobrinho
João Ribeiro
José Egydío
Luciano Pizzatto
Manoel Castro
Paes landim
RobsonTuma

PMOB

Antônio do Valle
Armando Monteiro
Euler Morais
Flávio Derzi
Milton Monti
1 vaga

Coriolano Sales
Edinho Bez
Nelson Proença
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
PSOB

Jovair Arantes
Luiz Carlos Hauly
Nilo Coelho
Sampaio Dórla
Xico Graziano
1 vaga

Antonio Cambraia
Antonio Candir
Danilo de Castro
Manoel Salviano
Narcio Rodrigues
Veda Crusius
PT

João Grandão
José Pimentel
Luiz Mainardi
Milton Temer

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoini
Wellington Dias
PPB

Delfim Netto
Herculano Anghinettl
Márcio Reinaldo Moreira

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando
PTB

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Eduardo Paes
Rodrigo Maia

Sérgio Miranda

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUIÇAO N2 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALíNEA
"E" DO INCISO II DO § 52 DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
Proposição: PEC 374196
Autor: Senado Federal
Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
12 Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2fI Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
32 Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton Lima (PFL)
Titulares
Suplentes
PFL
Almerinda de Carvalho
Casar Bandeira
Átila Lins
IIdefonço Cordeiro
Courauci Sobrinho
Marcondes Gadelha
Gervásio Silva
Medeiros
Nice Lobão
LeurLomanto
Raimundo Santos
Luis Barbosa
Robson Turna
Neuton Lima
PMOB
Jorge Wilson
Albérico Alho
Olavo Calheiros
Barbosa Neto
Pinheiro Landim
Domiciano Cabral
3 vagas
Gustavo Fruet
2 vagas
PSOB

Alexandre Santos
Léo Alcântara
Zenaldo Coutinho
3 vagas

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

PT
4 vagas

Marcelo Déda
3 vagas
PPB

Eurico Miranda
2 vagas

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres
PTB

Max Mauro
Nilton Capixaba

Nelson MarquezeJli
1 vaga
POT

POT

Pompeo de Mattos

Enio Bacci

Djalma Paes

·Coriolano sales (PMDB)

Enio Bacci
"

Bloco PSB· PCdoB

Bloco PL • PST· PMN • PSD • PSL

Marcos Cintra

Ronaldo Vasconcellos (PFL)

José Antonio

DjalmaPaes

Bloco PL • PST • PMN • PSO • PSL

Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Bispo Wanderval

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

12 Vice-Presidente: Chiquinho Feitosa (PSDB)
22 Vice·Presidente: José Pimentel (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Múcio Sá (PMDB)
Titulares

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇÃO DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO - FUNAI

Augusto Franco
Chiquinho Feitosa
Inaldo Leitão
Sérgio Guerra

Proposição: RCP 13/95
Autor: Elton Rohnelt e Outros
Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
12 Vice·Presidente:
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Preslderite:
Relator: Antonio Feijão (PST)
Titulares
suplentes

Armando Monteiro
MúcioSá
Olavo Calheiros

PFL

IIdefonço Cordeiro
João Ribeiro
Luis Barbosa
Sérgio Barcellos

Francisco Garcia
Francisco Rodrigues
Luciano Castro
Raimundo S~ntos
PMOB

Jurandil Juarez
Osvaldo Reis
1 vaga

Alceste Almeiaa
JQrge Costa
1 vaga
,.
Antonio Feijão (PST)
B.Sá
Nicias Ribeirp.

Suplentes

Bloco PSOB • PTB

Antonio Cambraia
João Almeida
José Carlos Elias
Sérgio Reis
Bloco PMOB· PST • PTN

Armando Abmo
Pinheiro Landim
1 vaga
PFL

Ciro Nogueira
Costa Ferreira
Wilson Braga

César Bandeira
José Khoury
José Thomaz NonO
PT

Fernando Ferro
Wellington Dias

Avenzoar Arruda
José Pimentel
PPB

PSOB

Badu Picanço
Sebastião Madeira
Zenaldo Coutinho
PT

João Grandão
Padre Roque

Dr. Rosinha
Marcos Afonso

Cleonâncio Fonseca
1 vaga

Pedro Corrêa
Antonio Joaquim Araújo
POT

1 vaga

Olímpio Pires
Bloco PSB • PCdoB

PPB

Yvonilton Gonçalves
1 vaga

Almir Sá
Oliveira Filho,

Haroldo Lima

Eduardo Campos
Bloco· PL, PSL

Philemon Rodrigues

João Caldas
PTB

PV

Josué Bengtson

Renildo Leal
POT

Femando Zuppo

Agnaldo Muniz (PPS)
Bloco PSB • PCdoB

Vanessa Grazziotin

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
Evandro Milhomen

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Serviço de CPI, Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-7058

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A APLICAÇÃO
IRREGUtAR DE RECURSOS DO FUNDO DE
INVESTIMENTO DO NORDESTE - FINOR
\'

Proposição: RCP 16195

Pedro Eugênio (PPS)
Regis Cavalcante (PPS)
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Anexo 11, sala 151-8
Telefone: 318-7061

DESTINADA A INVESTIGAR A INCIDÊNCIA DE
MORTALIDADE MATERNA NO BRASIL
Proposição: RCP 22196
Autor: Fátima Peraes e Outros
Presidente: Fátima Pelaes (PSBB)
12 Vice-Presidente: A1merinda de Carvalho (PFL)
22 Vice-Presidente: Iara Benardi (PT)
32 Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator: Elcione Barbalho (PMDB)

Titulares

Suplentes.

',.,

Autor: Dep-. José Pimentel e Outros

Presidente: José Thomaz NonO (PFL)

Bloco PSDB • PTB

Fátima Pelaes

Eduardo Barbosa

F1ávioAms
Marisa Serrano
Veda Cruslus

Lfdia Quinan
Maria Abadia
Marinha Raupp

PMDB

Bloco PMDB • PST • PTN
Júlio Delgado
Marcelo Barbleri
1 vaga

Ana Catarina
Elcione Barbalho
Geovan Freitas
PFL

Ana Catarina
Anibal Gomes
João ~agalhães
José lnello
Norberto Teixeira
1 vaga

Hermes Parcianello
João Mendes
4 vagas

PSDB
Celcita Pinheiro
Laura Camiro
1 vaga

Almerinda de Carvalho
KátiaAbreu
Nice Lobão
PT

Arlindo Chlnaglia
Dr. Rosinha

Angela Guadagnin
Iara Bemardi
PPB

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

AJcione A1hayde
Dr. Benedito Dias

Moreira Ferreira
Paulo Marinho
RoIanel Lavlgne

Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrela
Zlia Bezerra

PDT
Dr. Hélio

Miriam Reid

Fátima Pelaes
Maria Abadia
Max Rosenmann
Nilson Pinto
2 vagas

Ademir Lucas
Antonio Feijão (PST)
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Zulalê Cobra
PT

4 vagas

Geraldo Simões
Wellington Dias
2 vagas
PPB

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl
Romal Anizio

Cunha Bueno
João Pizzolatti
1 vaga
PTB

Renildo Leal
1 vaga

Celso Giglio
Max Mauro

Bloco PSB • PCdoB

PDT

Teima de Souza (PT)

Jandira Feghali

Eber Silva

Pompeo de Mattos
Bloco PSB • PCdoB

Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL • PSL
Philemon Rodrigues

Robério Araújo

Bloco PL • PST· PMN • PSD • PSL
Remi Trinta

1 vaga

PPS
Regis Cavalcante

Edinho Araújo

1 vaga

Secretário (a): Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo li. Sala 151-8
Telefone: 318-70661318-7055

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUIÇAo NR 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇAO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(TRE FIXARÁ O NOMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAçÃO)
Proposição: PEC 89/95
Autor: Nicias Ribeiro e Outros
Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
12 Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMOB)
2ll Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
32 Vice·Presidente: João Pizzolattl (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)
Titulares
Suplentes

PV
Regis Cavalcante (PPS)

1 vaga

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais. Anexo li. Sala 168-A
Fax: 318-2140
Telefone: 318-8428

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇAO NR 98, DE 1999, QUE "ALTERA
O ART. 30 PARA ACRESCENTAR INCISO
CONFERINDO COMPETêNCIA AO MUNIC[PIO
PARA DETERMINAR ATRIBUiÇÕES DE
VICE~PREFEITO"

Proposição: PEC 98199

Autor: Fernando Zuppo
e Outros

Presidente: Coriolano Sales'(PMDB)
12 Vice-Presidente: AJex Clmziani (PSDB)
2ll VIce-Presidente:
~
32 Vice-Presidente: Simão Sessim (PP8)
Relator: Joaquim Francisco (PFL)
Titulares

Suplentes

PFL
José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Pedro Bittencourt

Francisco Rodrigues
Jaime Martins
Maluly Netto

Bloco PSDB, PTB
AJex Canziani

Antonio Carlos Pannunzio

Danilo de Castro
IrisSimões
José Carlos Elias
Jutahy Junior
Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa
Silvio Torres

Augusto Franco
Celso Giglio
Edir Oliveira
.Jesé Teles
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Rocha
Sérgio Reis
Bloco PMDB, PST, PTN

Alberto Mourão
Cezar Schirmer
Gessivaldo Isaias
3 vagas

Coriolano Sales
Gustavo Fruet
João Matos
Júlio Delgado
Mauro Benevides
Nair Xavier Lobo
PFL

Adauto Pereira
Gilberto Kassab
José Carlos Vieira
Pedro Pedrossian
Zila Bezerra
1 vaga

Aracely de Paula
Euler Ribeiro
Joaquim Francisco
Jonival Lucas Junior
Paulo Braga
Vic Pires Franco
PT

Suplentes

Titulares
PFL

PMDB
6 vagas

Gustavo Fruet
Osrnar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelli
PSDB

André Benassi
Feu Rosa
José Militão
Nelson Otoch
2 vagas

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
Inaldo Leitão
João Castelo
Vicente Arruda

4 vagas

Avenzoar Arruda
José Machado
Márcio Matos
1 vaga

3 vagas

PDT
EberSilva

Fernando Zuppo

PT
Femando Ferro
Geraldo Magela
José Pimental
Waldir Pires

Iara Bemardi
Marcelo Déda
Marcos Rolim
1 vaga

PPB
Antonio Joaquim araújo
Simão Sessirn
Telmo Kirst

PPB
Celso Russomanno
2 vagas

Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustiano
PTB

Edir Oliveira
Fernando Gonçalves

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson
PDT

Bloco PSB, PC do B
1 vaga

Haroldo Lima

Marcos Cintra

Bloco PSB - pedoB
Aldo Rebelo

Bloco PL • PST - PMN - PSD • PSL
Lincoln Portela
João Caldas
1 vaga

Ayrton Xerêz
Agnaldo Muniz

PV
Dr. Evilásio (PSB)

Coriolano Sales (PMDB)

PPS

PPS
Rubens Furtan

José Roberto Batochio
José Antonio

Bloco PL, PSL
1 vaga

Antônio Geraldo
Cesar Bandeira
Francisco Garcia
Paes landim
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Werner Wanderer

Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
José Ronaldo
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza

1 vaga

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8430
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS
EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N1I 634, DE 1975, QUE
"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"
Proposição: PL 634/75
Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSDB)
111 Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
22 Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
32 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)

Secretario: 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 N1I 1.483, DE 1999, QUE
"INSTITUI A FATURA ELETRÔNICA E
A ASSINATURA DIGITAL NAS
TRANSAÇÕES DE COMÉRCIO ELETRÔNICO"
Proposição: PL 1.483199
Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
111 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
32 Vice-Presidente: Wigberto Tartude (PPB)
Relator: Julio Semeghini (PSDB)
Titulares

Autor: Dr. Hélio

Suplentes

Bloco PSDB, PTB
Alex Canziani

Augusto Franco

IrisSimÕ9S
Mareio Fortes
Maria Abadia
Nelson Marquezelll
Paulo Kobayashi
Romeu Queiroz
Zenaldo Coutinho

Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues
Ricardo Ferraço
RodrigoMaia
Salvador Zimbaldi
Walfrido Mares Guia

Bloco PMDB, PST, PTN
Hermes Parcianello
Jorge Costa
Jorge Pinheiro
Marçal Rlho
Marcelo Barbieri
Nelson Proença
Pinheiro Landim

7 vagas

PUDB
Cezar Schirmer
Germano Rigotto
4 vagas

Darcísio Perondi
Edison Andrino
Elclone Barbalho
Luiz Blttencourt
RitaCamara
Zaire Rezende
PSDB

PFL
Francisco Rodrigues
José Carlos Vieira
Moroni Torgan
Paulo Marinho
Pedro Bittencourt
Zezé Perrella
1 vaga

Arolde de Oliveira
Corauci Sobrinho
Gerson Gabrielli
Luciano Pizzatto
Paulo Octávio
Rubem Medina
Vic Pires Franco

Cesar Bandeira
Expedito Júnior
Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro
Sérgio Barcellos

Laura Carneiro
Leur Lornanto
Paes Landim
Paulo Magalhães
VilmarRocha

PT

PT
Eduardo Jorge
3 vagas

João Paulo
José Genoíno
Marcelo Déda
MlJtonTemer

4 vagas

Jorge Bittar
Professor Luizinho
Walter Pinheiro
1 vaga

Custódio Mattos
Feu Rosa
João Almeida
Marcio Fortes
Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa

Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz cartos Hauly
Maria Abadia
Paulo Kobayashi

PPB
Augusto Nardes
Júlio Redecker
Nela Rodolfo (PMDB)

Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer
PPB
Celso Russomanno
Yvonilton Gonçalves
1 vaga

Cunha Bueno
Eliseu Moura
Wigberto Tartuce

Luís Eduardo

Dr. Hélio

1 vaga
Bloco PL, PSL
Pastor Valdeci Paiva

Bloco PL • PST - PMN - PSD - PSL
Bispo Wanderval
Paulo José Gouvêa

PV

Pedro Eugênio

1 vaga

Fernando Gabeira

PV
Marcos RoIim (PT)

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nll20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"
Proposição: PEC 20195
Autor: Eduardo Jorge e Outros
Presidente: Rita camata (PMDB)
1l! Vice-Presidente: Leur Lomanto (PFL)
2l! Vice-Presidente:
3l! Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)
Tltulàres
Suplentes
PFL
Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins

Pedro Valadares

Haroldo Uma

PPS

Femando Gabeira

1 vaga

1 vaga
Bloco PSB· pedaB

Bloco PSB, PC do B
Dr. Evilásio

Emerson Kapaz

Fernando Gonçalves
MagnoMaJta
PDT

PDT

Marcos Cintra

PTB
Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

Antônio Geraldo
Aroldo Cedraz

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefi)ne:318-8428

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI NR 9.503,
DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"
Proposição: Requerimento
Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PPB)
1l! Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
3l! Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSDB)
Relator: José carlos Aleluia (PFL)
Titulares
Suplentes
PFL
Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José
Aleluia

canos

José GarIos Vieira
Oscar Mdrade
Wilson Braga

PMDB

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho
1 vaga

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatlel carvalho
PSDB

Zulaiê Cobra
2 vagas

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Coronel Garcia

PT

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Luiz Mainardi
Maria do Carmo Lara

Femando Marroni
João Coser
JoãoTota
1 vaga
PTB

1 vaga

Femando Zuppo

Gonzaga Patrio~

1 vaga

Bloco PL· PST· PMN • PSD· PSL

João Caldas

Secretária: Edla Calheiro Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7062/7061
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO
DE LEI N2 3.561, DE 1997,
QUE "DISPOE SOBRE O ESTATUTO
DO IDOSO E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS"
Proposição: PL 3.561/97
Autor: Paulo Paim
Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
12 Vice-Presidente:
2l! Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
32 Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
Bloco PSDB, PTB

Carlos Mosconi
Eduardo Seabra
FlávioAms
Saulo Pedrosa
4 vagas

Robério Araújo

Llncoln Portela

1 vaga

Rubens Bueno
PHS

Roberto Argentina

1 vaga

Secretário (a): Cily Montenegro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-8
Telefone: 318-70576

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI
N2 2.186, DE 1996, DOS SENHORES
DEPUTADOS EDUARDO JORGE, FERNANDO
GABEIRA E OUTROS, QUE "DISPOE SOBRE A
SUBSTITUiÇÃO PROGRESSIVA DA
PRODUÇÃO E DA COMERCIALIZAÇAo DE
PRODUTOS QUE CONTENHAM
ASBESTO/AMIANTO E DÁ OUTRAS
PROVID~NCIAS"
Proposição: PL 2.186/96
Autor: Eduardo Jorge e
Fernando Gabelra
.
PreSidente: Flávio Derzi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Lídla Qulnan (PSDB)
22 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
32 Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: João Ribeiro (PFL)
Suplanta
Titulares
Bloco PSDB, PTB

Bloco PMDB, PST, PTN

Osvaldo Blolchi
6 vagas

Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Marcus Vicente
Nelson Marquezelli
Pedro Canedo
Pedro Henry
1 vaga

Alexandre Santos
Dr. Heleno
Fátima Pelaes
- Ll1cIa Vânia
Paulo Mourão
Walfrldo Mares Guia
2 vagas
Bloco PMDB, PST, PTN

PFL

Atmerinda de Carvalho
Laura Cameiro
Marcondes Gadelha
Medeiros

1 vaga

DJalmaPaes

PPS

Bloco PSB - pedoB

Coriolano sales
Darclsio Perondi
Euler Morais
João Matos
Silas Brasileiro
Themístocles Sampaio
1 vaga

Dr. Hélio

Bloco PL, PSL

PDT

Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
UdiaQuinan
Lúcia Vânia
Maria Abadia
Max Mauro
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos

PDT

Femando Coruja
Bloco PSB, PC do B

Duilio Pisaneschi

Lincoln Portela

Antonio Joaquim Araújo
2 vagas

Atcíone Athayde
Celso Russomanno
José Linhares

PPB

Ary Kara
1 vaga

Dr. Hélio

Carllto Meras
Geraldo Magela
Paulo Paim
Welllngton Dias
PPB

PT

Marcos Afonso
Wellington Dias

Luis Barbosa
RoIand Lavlgne
1 vaga

Moroní Torgan
NiceLobão
Urslclno Queiroz

Celcita Pinheiro
Expedito Júnior
KátiaAbreu
Lavoisier Maia

Flávio Derzi
Marçal Filho
Nair Xavier Lobo
Pedro Chaves
Salatlel Carvalho

Luiz Blttencourt

Udson BandeIra
5vagas ,

Themístocles sampaio
Zé Gomes da Rocha
PFL
Ciro Nogueira
José Carlos Vieira
José Egydio
José Mendonça Bezerra
Pedro Bittencourt
Pedro Pedrossian
Ursicino Queiroz

Aroldo Cedraz
Gilberto Kassab
João Ribeiro
Lael Varella
Moroni Torgan
Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos
PT

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
Valdeci Oliveira
1 vaga

Eduardo Jorge
Jair Meneguelli
João Paulo
Paulo Rocha
PPB

Alcione Athayde
Cleonâncio Fonseca
1 vaga

Roberto Balestra
Salomão Cruz
Yvonilton Gonçalves
POT

Miriam Reid

Femando Coruja

Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo BioIchi
Waldir Schmidt

Osmânio Pereira
3 vagas

PSOB
Ademir Lucas
Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Max Rosenmann
1 vaga

Anivaldo Vale
Nelson Otoch
Vicente Caropreso
Veda Crusius
2 vagas
PT

PPB

Ary Kara
PTB
Duilio Pisaneschi
1 vaga

2 vagas
POT

1 vaga

Bloco PSB - PCdoB

Marcos de Jesus (PSDB)

Clementino Coelho (PPS)

PPS

Paulo José Gouvêa

PHS
1 vaga

Ronaldo Vasconcellos (PFL)

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 Nll 4.376, DE
1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FAL~NCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E
A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA
PELAS LEIS COMERCIAIS,
E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS"
Proposição: PL 4.376/93
Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (P8DB)12 Vice-Presidente:
2 2 Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
3 2 Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PMDB)
Titulares

De Velasco
PPS

Rubens Bueno
Pedro Eugênio
Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7060
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nll151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO 7ll DO ART. 144 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA
(SEGURANÇA PÚBLICA)
Proposição: PEC 151/95
Autor: Gonzaga Patriota e Outros
Presidente: A1dir Cabral (PSDB)
12 Vice-Presidente: Uno Rossi (P8DB)
2ll Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
32 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Titular..

Suplentes

Suplentes
PFL

PFL
Adauto Pereira
'Costa Ferreira
Expedito Júnior
IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa
Paulo Marinho
Zezé Perrella

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia
Mossa Demes
Paulo Magalhães
Paulo OCtávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina
PMOB
João Henrique
João Magalhães

1 vaga

Bloco PL - PST - PMN - PSO - PSL

Rubens Furlan

Emerson Kapaz

1 vaga

Femando Coruja

Bloco PL, PSL
Pastor Valdeci Paiva

Almir Sá
José Janene
Simão Sessim

Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

Bloco PSB, PC do B
Pedro Valadares

José Machado
3 vagas

Arlindo Chinaglia
Jair Meneguelli
Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Adauto Ferreira
Francisco Coelho
Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro
Regi,naJdo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Abelardo Lupion
A1dir Cabral (P8DB)
Gervásio Silva
José Thomaz NonO
Laura Cameiro
Lavoisier Mala
Wilson Braga
PMOB
Alberto Fraga

Alberto Mourão

HélíoCosta
Jorge Pinheiro
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
1 vaga

Mendes Ribeiro Rlho
Synval Guazelli
3 vagas

2R Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3D Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahlm Abl-Ackel (PPB)
Titulares

Suplentes

PFL
PSDB
Coronel Garcia
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feijó
Zulaiê Cobra
1 vaga

Antonio Feijão (pSn
Amon Bezerra
Badu Picanço
Max Rosenmann
Zenaldo Coutinho
1 vaga
PT

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rolim
Nelson Pellegrino

Carlos santana
Femando Marronl
Wellington Dias
1 vaga
PPB

Edrnar Moreira
Pedro Corrêa

Jair Bolsonaro
2 vagas
PTB

Luiz Antonio Fleury

Roberto Jefferson
PDT

Eurrpedes Miranda

Wanderley Martins

Cabo Júlio

Agnelo Queiroz

Bloco PL • PST - PMN - PSD· PSL
Paulo José Gouvêa

PMDB
Gessivaldo lsaias
Jorge Alberto
Júlio Delgado
Mattos Nascimento (PST)
Norberto Teixeira
Paulo Lirna

Hermes Parcianello
José fndio
Osvaldo Reis
3 vagas

PSDB
Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
Jovair Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

Alberto Goldman
Carlos Batata
Léo Alcãntra
Nelson Otoch
Sérgio Carvalho
1 vaga

Fernando Ferro
João Paulo
MIlton Temer
Wellington Dias

4 vagas

PPB

PPS
Ayrton Xerêz

Átila Lins
Gervásio Silva
IIdefonço Cordeiro
José Lourenço
José Mendonça Bezerra
Pauderney Avelino_
Pedro Pedrossian

PT

Bloco PSB· PCdoB
Gonzaga Patriota

Affonso Camargo
Deusdeth Pantoja
José Rocha
Moreira Ferreira
Paulo Octávio
Roberto Brant
1 vaga

Regis Cavalcante

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone.: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 52 DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 4, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 52 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)
1D Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PST)

Gerson Peres
Ibrahim AbI-Ackel
Luiz Fernando

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra
VadãoGomes
PTB

C9lsoGigllo

Josué Bengtson
PDT

José Roberto Batochio

Fernando Coruja

Bloco PSB • PCdoB
Dr. Evilásio

José Antonio
Bloco PL • PST • PMN • PSD • PSL

1 vaga

Cabo Júlio
PPS

Márcio Bittar

Regis Cavalcante

Secretárlo: Francisco Lopes
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168·A
Telefone: 318·7066
Fax: 318·2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO
PRO·,'ETO DE LEI N2 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A
CRIAÇÃO DA AGêNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE
TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
. FEDERAL DE TRANSPORTES,
E DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS"

Autor: Poder Executivo
Proposição: PL 1.615/99
Presidente: João Henrique (PMDB)
12 Vice-Presidente:
2ll Vice·Presidente: Teima de Souza (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)
Suplentes
Titulares
PFL
Átila Lins
Ciro Nogueira
Francisco Rodrigues
João Ribeiro
Joaquim Francisco
Luís Barbosa
1 vaga

Affonso Camargo
Aracely de Paula
Eliseu Rese;)': ,
IIdefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade
PMDB

Barbosa Neto
Cezar Schirmer
Darcísio Perondi
Lamartine PossUa
MúcloSá
Ricardo Izar

Antônio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Pedro Chaves
1 vaga
PSDB

Alex Ganzianl
Aloízio Santos
Feu Rosa
Mareio Fortes
Marcus Vicente
Nelson Marchezan

Alberto Goldman
Chico da Princesa
Mário Negromonte
Paulo Feijó
Romeu Queiroz
Sílvio Torres
PT

João Coser
Luiz Sérgio
Valdeci Oliveira
1 vaga

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Wellington Dias
PPB

Júlio Redecker
Telmo Kirst
1 vaga

Alcione Athayde
Almir Sá
Ary Kara
PTB

Proposição: PEC 136/99
Autor: Poder Executivo
Presidente: carlos Mosconi (PSDB)
12 Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2ll Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
32 Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: José Carfos Aleluia (PFL)
TItulares
Suplentes
PFL
Cláudio Cajado
José carlos Aleluia
Expedito Júnior
LeurLomanto
Francisco Coelho
Luís Barbosa
Lael Varella
Medeiros
Oscar Andrade
Mussa Damas
Pedro Fernandes
Neuton Lima
Werner Wanderer
Roland Lavigne
PUDB
Armando Abílio
Armando Monteiro
Confúcio Moura
Darcfsio Perondi
Salatiel Carvalho
Jorge Alberto
3 vagas
Nelson Proença
Osmânio Pereira
Osmar Serraglio
PSDB
André Benassi
Alexandre santos
B.Sá
carlos Mosconi
Fátima Pelaes
InaIdo Leitão
Mário Negromonte
Luiz Carlos Hauly
Pedro Henry
Nelson Otoch
Ronaldo Cezar Coelho
YedaCrusius
PT
Dr. Rosinha
Arlindo Chlnaglia
Henrique Fontana
Geraldo SimOes
Professor Luizinho
José Pimentel
1 vaga
Marcelo Déda
PPB
Edmar Moreira
Herculano Anghinetti
Jair BoIsonaro
Nelson Meurer
Ricardo Barros
Pedro Corrêa

Albérico Cordeiro

Duílio Pisaneschi
PDT

1 vaga

Olímpio Pires
Bloco PL • PST • PMN • PSD • PSL
Eujácio Simões

PTB
PDT

1 vaga

1 vaga

Bloco PL • PST • PMN • PSD • PSL
1 vaga

João Caldas
1 vaga

Jandira Feghali

Antônio Jorge
Nelson Marquezelli

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias
Fernando Coruja

Bloco PSB· PCdoB
PV
1 vaga

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL
E DOS TERRIT6RI~'

Bloco PSB • PCdoB
José Antonio

Jandira Feghali
Edinho Arl'lújo (PPS)

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318·8431
'

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR 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

PPS
Pedro Eugênio

Edinho Araújo

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais. Anexo 11, Sala 165-B
Fax: 318-2140
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N1I 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA
REMUNERAÇÃO, SUBsíDIO, PROVENTO OU
PENSA0, APLICÁVEL AOS TRês PODERES
PÚBUCOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"

Proposição: PEC 137/99
Autor: Poder Executivo
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
22 Vice-Presidente: Fernando Marroni (pn
32 Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PFL)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)
Titulares
Suplentes
PFL

José Egydio
Oscar Andrade
PauroBraga
Robson Tuma
Wilson Braga
2 vaga

Jaime Martins
João Ribeiro
José Carlos Aleluia
José Thomaz Nonô
Luciano Castro
Medeiros
1 vaga
PMDB

Marçal Filho
Osvaldo Biolchi
Osvaldo Reis
Philemon Rodrigues (PL)
2 vagas

Cezar Schirmer
Gastão Vieira
Hélio Costa
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Ricardo Izar
PSDB

Alexandre santos
Dr. Helena
Jutahy Jt1nlor
Marcus Vicente
Nicias Ribeiro
1 vaga

Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo-Ribeiro
Léo Alcântara
Raimundo Gomes de Matos
Saulo Pedrosa
Vicente Arruda
PT

Henrique Fontana
José Genorno
2 vagas

Fernando Marroni
Geraldo Magela
Marcelo Déda
1 vaga

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168·A
Telefone: 318-7067
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOLÊ:NCIA E À
SEGURANÇA PÚBLICA NO pArs, QUE
PODERA, MESMO EPt; 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)
12 Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
22 Vice-Presidente: Wellington Rocha (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
Titulares
PFL

PMDB

Jorge Pinheiro
Nair Xavier Lobo
Philemon Rodrigues (PL)
3 vagas

Alberto Mourão
JoãoColaço
João Magalhães
Jorge Tadeu Mudalen
Pinheiro landim
~, vaga
PSDB

Gerson Peres
Romel Anrzio
Yvonilton Gonçalves
PTB

Luiz Antonio Fleury
SilasCâmara

Celso Giglio
Walfrido Mares Guia
PDT

Fernando Coruja

EurípedesMiranda

PT

Bloco PSB~ ~ pedoB

José Pimentel
3 vagas

Antonio Palocci
Marcos Afonso
Marcos Rolim
Welllngton Dias
PPB

Paulo José Gouvêa

1 vaga

Mário Negromonte
Paulo Kobayashi
Sérgio Barros
3 vagas

Coronel Garcia
Rafael Guerra
Roberto Rocha
Silvio Torres
Zulaiê Cobra
1 vaga

Bloco PL· PST • PMN • PSD • PSL

Alexandra baraoso

Abelardo Lupion
AntOnio Geraldo
Corauci Sobrinho
Gervásio Silva
Mário Assad Júnior
Reginaldo Germano
Wemer Wanderer

A1dir cabral
Ciro Nogueira
José Thomaz NonO
Laura Camelro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Robson Tuma

PPB

Hugo Biel
Ibrahim Abi-Ackel
Jonival Lucas Júnior (PFL)

Suplentes

Edrnar Moreira
Jair Bolsonaro
Oliveira Filho

AryKara
Gerson Peres
1 vaga

Dr. Evilásio

PTB
PPS

1 vaga

1 vaga

Luiz Antonio Aeury
Roberto Jefferson

Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez

PPB

PDT
Wanderley Martins

1 vaga

JoãoTota
2 vagas

Almir Sá
Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçalves

Bloco PSB - PCdoB

PTB
Jandira FeghaJl

Dr. Evllásio

Nelson Marquezelli

1 vaga
PDT

Bloco PL - PST· PMN - PSD· PSL
Paulo José Gouvêa

Cabo Júlio

Serafim Venzon

1 vaga
Bloco PSB - PCdoB

Ayrton Xerêz

Emerson Kapaz

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8428
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO NQ 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1QDO ART. 54
DO ATO DAS DISPOSIÇOES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" BATALHÃO SUEZ
Proposição: PEC 294/95
Autor: Sérgio Barcellos e Outros
Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
12 Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
2Q Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
32 Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
Relator: Jorge Wilson (PMDB)

Titulares

Suplentes
PFL
Ciro Nogueira
Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab
Neuton Lima .
Paulo Marinho
Ronaldo caiado

Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga
PMDB

6 vagas

Alceste Almeida
Carlos Dunga
Edison Andrino
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
1 vaga

Bloco PL • PST· PMN • PSD - PSL
Eujácio Simões

1 vaga

1 vaga

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, SI 165-B
Teletone:318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO SUBSTITUTIVO DO
SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO NQ 407-G, DE 1996, QUE
"ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 100 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" - PRECATÓRIOS
Proposição: PEC 407·G/96

Autor: Luciano Castro
e Outros

Presidente: André Benassi (PSDB)
12 Vice-Presidente: Ricardo Fiuza (PFL)
211 Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
32 Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Milton Monti (PMDB)
Suplentes

Titulares
Bloco PSDB, PTB

A1oízio Santos
Dadu Picanço
Danilo de Castro
Eduardo Paes
José Carlos Elias
Luiz Antonio Fleury
Pedro Canedo
Vicente Caropreso

André Benassi
Celso Giglio
Duilio Pisaneschi
Lúcia VAnia
Max Rosenmann
Nilo Coelho
Paulo Kobayashi
Sérgio Guerra

Bloco PMDB, PST, PTN
Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada
Saulo Pedrosa
3 vagas

PT
Adão Pretto
Carlos Santana
Marcos Afonso
1 vaga

Cabo Júlio
PPS

PSDB
Coronel Garcia
Dino Fernandes
Dr. Heleno
Helenildo 'Ribeiro
Rornrnel Feijó
Sérgio Reis

1 vaga

Paulo Baltazar

PPS

Alberto Mourão
Nelo Rodolfo
4 vagas

João Henrique
Jorge Alberto
Jurandil Juarez
Milton Monti
Osvaldo Biolchi
Ricardo Izar

4 vagas

PFL
João Ribeiro
José carlos Vieira

Claudio Cajado
Francisco Garcia

Gilberto Kassab
Mussa Demes
Ronaldo Vasconcellos
ZilaBezerra

Luciano Castro
Paes Landim
Ricardo Fiuza
Roberto Brant
PT

Antonio Palocei
Avenzoar Arruda
Iara Bemardi
1 vaga

Carlito Merss
Fernando Marroni
João Coser
Professor Luizinho
PPB

João Pizzolatti
Luis Carlos Heinze
1 vaga

Cleonâncio Fonseca
Fetter Júnior
Nelson Meurer
POT

Femando Coruja

José Roberto Batochio
Bloco PSB, PC do B
José Antonio Almeida

Sérgio Miranda

PMOB
Armando Monteiro
Carlos Dunga
FrancistOnio Pinto
Mauro Benevides
Osmar Serraglio
RIcardo Izar
PSDB

PT

PPS
Rubens Furlan
PHS

Autor: Senado Federal
e Outros

Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
12 Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
22 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
32 Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Roberto Brant (PFL)

Suplentes

Titulares
PFL

i

Josué Bengtson
Walfrido Mares Guia
POT
Fernando Coruja
Bloco PSB • pedoB

Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO SUBSTITUTIVO DO
SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO Nl! 472-D, DE 1997, DO
SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DOS ARTS. 48, 62 E 84 DA
CONSTITUIÇÓES FEDERAL E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" (REGULAMENTAÇÃO
MEDIDAS PROVISÓRIAS)

Affonso Camargo
José Ronaldo
Paes Landim
Paulo Magalhães
Roberto Brant
Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco

PTB
Eduardo Seabra
Femando Gonçalves
EberSilva

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Local: Anexo 11 - Sala 165 - B
Telefone: 318-7064

Proposição: PEC 472-D/97

Alcione Athayde
Antonio Joaquim Araújo
Wagner Salustlano

Gerson Peres
Nelson Meurer
Romel Anizio

Alberto Goldman (PSDB)

Antonio Carlos Pannunzio

José Genoíno
Marcelo Déda
Professor Luizinho
Waldir Pires

Babá
João Paulo
José Machado
José Pimentel
PPB

1 vaga

Régis Cavalcante

Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão
João Almeida
João Castelo
Jutahy Junior
Luis Carlos Hauly

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio
Nelson Otoch
Ricardo Ferraço
Silvio Torres
Veda Cruslus

Bloco PL, PSL
Eujácio Sirnões

Jorge Wilson
Júlio Delgado
MúcioSá
Waldir Schmidt
2 vagas

A1merinda de Carvalho
Átila Lins
Costa Ferreira
Gilberto Kassab
Lael Varella
Luis Barbosa
1 vaga

Sérgio Miranda

José Antonio

Bloco PL • PST· PMN • PSO • PSL
Cabo Júlio

1 vaga
PV
Femando Gabeira

Marcos Rolim (PT)

Secretário: Mario Drauslo Coutinho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, si 165-B
Telefone: 318-8430
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
REALIZAR ESTUDOS COM VISTAS A
OFERECER ALTERNATIVAS EM RELAÇÃO À
FIXAÇÃO DO SALÁRIO MfN'IMO
Presidente: Paulo LIma (PMDB)
12 Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
22 Vice-Presidente: Paulo Paim (PT)
32 Vice-Presidente: Herculano Anghlnetti (PPB)
Relator: Eduardo Paes (PTB)
Titulares
Suplentes
PFL
Átila Lins
A1merinda de Carvalho
Costa Ferreira
José Thomaz NonO
IIdefonço Cordeiro
Laura Carneiro
Luciano Castro
Medeiros
Neuton LIma
Nice Lobão
j;1edro FernandesPaulo Magalhães
Wilson Braga
Ronaldo Vasconcellos

YedaCruelua

PMDB
Francisco Silva (PST)
Luiz Blttencourt
Nelo RodoIfo
2 vagas

Fátima PeIaes
Jovalr Arantes
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Marisa Serrano
Sérgio Carvalho

PFL
ReglnaIdo Germano
Robson TlITI8

Laura C8mero
S«glo BarcelIo8

•

Marcoe RoIim

NUtnártO
, Miranda

PPB
1 vaga

Luis Carlos Helnze

PDT
1 vaga

Miro Teixeira

Bloco PSB, PC do B
Babá
Carlos Santana
Paulo Rocha
Waldomiro Fioravante

PPB
Almir Sá
JoAoTota
Ricardo Barros

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghlnettl
Pedro Corrêa

flTa
Calo Ri8la
Silas C4mara

Eduardo Paes
Magno Malta

PDT
Eurfpecles Miranda

Alceu Collares
Bloco PSB· PCd08

Djalma Paes

Jandira Feghell
Bloco PL • PST· PMN • PSO • PSL

João Caldas

De Velasco

PV

DeVeIa8CO

cabo Júlio

Secretário: MárIo Dráu8Io CoutInho
Local: Anexo 11, Pavimento SUperior, 8aIa 165-B .,
Telefone: 318-7058
Faxi,318-21<lO

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
"ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE
JUSCEUNO KUBrrsCHEK, EM 22 DE AGOSTO
DE 1916, EM ACIDENTE RODOVIÁRIO
OCORRIDO NA RODOVIA PRESIDENTE
DUTRA, KM 165, NO MUNIC(PIO DE RESENDE"
PropoelçAo
Autor: PalJlo Octávio
Presldente: Paulo Octávio (PFL)
19 VIC8-Preeidente: CarIo8 Mosconi (PSDB)
2l! Vice-Preeidente: Pedro C8I8o (PT)

Si Vice-PresidentB: Edmar MoreIra (PPS)
Relator: OsmAnlo Pereira (PMDB)

Titulares

Suplentel

't

Bloco PSOS, PT8

Airton Cascavel (PPS)

Secretário: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comis8ões Especiais, Anexo 11, si 165-B
Telefone: 318-7056

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA
A "ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE
JOÃO GOULART, EM 6 DE DEZEMBRO
DE 1976, NA ESTÂNCIA DE SUA
PROPRIEDADE, NA PROV(NCIA DE
CORRIENTES, NA ARGENTINA"
ProposiçAo:

InaIdo LeItIo
Joio Castelo
ZuIalê Cbbr&

Carlos Moeconl
Danilo de Castro
MarIa Abadia

Bloco PMDB,PST,PTN
Hélio Costa
OsrnAnio Pereira

Jorge Pinheiro
Luiz Blttencourt

PFL

Paulo OCtávio
Ronaldo V88COI'lC811os

Jaime Martins
Roberto Brant

PT

Autor: Miro Teixeira

Presidente: Reglnaldo Germano (PFL)
1g Vice·Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Marcos RoIlm (PT)
~ VIce-Presidente: Luis carlos Helnze (PPB)
Relator: Miro Teixeira (PDT)
Tltul.....

1 vaga

Pedro Celso

PPB

Herculano Anghinettl

Edmar Moreira
Suplemn

Bloco PSDB, PTB

Nelson Marchezan
Vicente Garopreso

LL\iZ Blttencourt

Osvaldo BIochI

PT

Pedro Eugênio (PPS)

Jorg8 Pinheiro

CorIolano

PT

PSDe
Dino Fernandes
Feu Rosa
Inaldo Leitão
Luiz Ribeiro
Pedro Henry
Romeu Queiroz

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Paulo Paim
Pedro Celso

PedroHenry

Bloco PMDB, PST, PTN

Ana catarina

Barbosa Neto
Damião Fellclano
Júlio Delgado
Paulo Lima
Synval Guazzelli
Wilson Santos

Luiz Piauhyllno
Marlsa serrano

POT

Wanderley MartIns

OIlmplo Pires

Bloco PSB, Pcdo8
Agnelo Queiroz

1 vaga

PPS,
Ayrton Xerêz

Regis Cavalcante
8ecretárlo(a): Marcos Rgueira de Almeida
Local: Ane~ 11, Pavimento Superior, Bala 165-B
Telefone: 318-~ Fax: 318-2140

COMlsslo ESPECIAL DESTINADA A
APRECIÂR O PROJETO DE '-EI Nt 4.842, DE
1998, QUE "DISPOE SOBRE O ACESSO A
RECURSOS GENÉTICOS E SEUS PRODUTOS
DERIVADOS E DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS" E
AOS PROJETOS DE LEI NIlS 4579, DE 1998,
4751, DE 1998 E 1953, DE 1999, APESANDOS.
Proposiçlói PL

nR 4.842198

Autor: SENADO FEDERAL

Presidente: Zezé Perrella (PFl)
1R Vice-Presidente: Pedro Novais (PUDB)
2R Vice-Pr9sIdente: VaJdeci Oliveira (PT)
3R V1ce-Pr~d_: RomeI AnIzto (PPB) ,
Relator: Rlci8rte de Freitas (PSDB)
Titulares ," -

B.Sá

PFL
Euler Ribeiro
José Thomaz Nonô
Luciano Pizzatto
NeutonUma
Ney Lopes
Raimundo Santos
Zéze Perrelia

Suplentes

PT
Marcos Afonso

João Grandão
Valdeci Oliveira
Padre Roque
Valdir Ganzer
1 vaga

Paulo Rocha
Nelson Meurer
Salomão Cruz
1 vaga(s)

Dllceu Speraflco
Roberto Balestra
Romel Anizio
PDT

Dr. Hélio

Pompeo de Mattos
Bloco PSB, PcdoB
Fátima Pelaes
Fernando Gonçalves
Lidia Quinan
Max Mauro
Sérgio Carvalho
3vaga(s)

1 vaga(s)

Vanessa Grazzlottln
Bloco PL,PSL

Pastor Valdeci Paiva

Paulo José Gouvea
PPS

1 vaga(s)

Emerson Kapaz

PV
Femando Gabeira
Bloco PMDB,PST,PTN

Carlos Dunga

Eliseu Resende
José Múcio Monteiro
Roberto Argenta (PHS)
Roland Lavigne
Ronaldo Vasconcellos
Sérgio Barcellos
Wilson Braga

PPB

Bloco PSOB, PTB
Carlos Baiatâ
lris SilTlÕ8S,:;!
Renildo Leal
Ricarte de·Freitas
saulo Pedrosa
SebQtiAoMadelra
Xlco Graziano

Gessilvado lsaias
Moacir Micheletto
Pedro Novais
SlIas Brasileiro
2 vagas

7vaga(s)

Marcos Rolim (PT)

Secretário(a): Clly Montenegro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Bala 165-B
T",letone: 318-7056

PREÇO DE ASSINATURA

~~li~~~lli
Assinatura OCO ou DSF s/o porte
Porte de Correio

R$ 31,00
R$ 96,0

Assinatura OCD ou DSF cIo porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

R$ 127,60

R$ 0,30
R$ 0,80

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL
Assinatura OCO ou DSF s/o porte

Porte de Correio
Assinatura OCO ou OSF cio porte (cada)

Valor do número avulso
Porte avulso

R$ 62,00

R$ 193,20
R$ 255,20
R$ 0,30
R$ 0,80

... -020001

....tlo.02102
Os pedidos deveria ser acomplnhados de Nota de Empenho. Ordem de Pagamento pelo Banco do Brasil,
Alheia 3602-1, co.ta .- 170500-8. ou recibo de depósito vil FAX (Ou61) 114-5450. a favor do FUNSEEP,
indicando a assinalura pretendida, conforme tabela de códigos identificadores abaixo discriminados:
02000202902001-3 - Subscc:retaria de F..diçoÕes Técnicas
0200Q202902oo2-1 - Assinatura de Diários
0200ó202902ooJ-X - Venda de Editais
02000202902O<M-8 - OrçamentolCobrança
02000202902005-6 - Venda de Aparas de Papel
02000202902006-4 - AlienaçIo de Ben.~ (&eillo)
02000202902007-2 - Secretaria Especial de EdilOl'lÇIo e Publicações
SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES

PRAÇA DOS TRâ PODERES S/N- - BRASfuA - DF - CEP 70165-900
CGC 00.530.279/0005-49

Obs.: NIo será rec:ebido cheque via carta para efetivar assinaturas dos DCN
Maiores informaçCles pelos telefones (Oxx61) 311-3812 e (Oxx61) 311-3803. Serviço de Administraçlo
Econ6mica-Financeira!Controle de Auinaturas, com José Leite, Ivanir Duane Mourlo ou Solange Viana
Cavalcante.
'

CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO
COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇÚES

TíTULOS PUBLICADOS RELATÓRIO DA 11 CONFERêNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 8S·736541().()

1998/2000
RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1997COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365411·9

R$ 5,50

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
HOMOSSEXUAL

R$ 3,30

TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL:
UNIVERSALIZAÇÃO DA CIDADANIA
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ISBN: 85-736S.()88·5
R$ 2,20

! i;':,~
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ISBN: 85-736s-on-x

R$1,10

RELÃTÓRIO DA 111 CONFERÊNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-O55-9:~,.~

R$ 9,55

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenaçáo de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br

CÂMARA DOS DEPUTADOS

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO
COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -1998/2000
IDOSOS: LEGISLAÇÃO (2.ED.)

"

'a""
-.

"

SECA: O HOMEM COMO PONTO DE
PARTIDA

'

ISBN: 85-7365-067·2

R$3,54

ISBN: 85-7365-064-8

R$5,94

COMBATENDO A CORRUPÇÃO ELEITORAL
: TRANSCRiÇÃO DO PRIMEIRO PROJETO
DE LEI DE INICIATIVA POPULAR
APROVADO PELO CONGRESSO NACIONAL

RETOMAR OS FINANCIAMENTOS DO FGTS
PARA O SANEAMENTO

ISBN: 85-7365-071.()

R$1,10
R$2,67

RELATÓRIO DA COMISSÃÓ EXTERNA
AQUISiÇÃO DE MADEIREIRAS, SERRARIAS
POR GRUPOS ASIÁTICOS

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1998COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

000

ISBN: ( 85-7365-065-6
ISBN: 85·7365-059-1

R$1,99

RS 10.95
Loc 's de venda: Midia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-64nn271.
(nfo: lações: Coordenaçao de PublicaçOes. Telefone: (061) 318-6865. E·mall: publlcacoes.cedi@camara.gov.br

CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO
COORDENAÇÃO DE PUBLlCAçOeS

TITULOS PUBLICADOS -1999/2000
LEIQEIMPRENSA

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS (5. ED.)

ISBN: 85-7365-081-8
ISBN: 85-7365-068-0

R$1,10

R$9,90

PARLAMENTARISMO AO ALCANCE DE '
TODOS

ISBN: 85-7365-073-7

RELATÓRIO S[NTESE DA CONFERêNCIA
NACIONAL DE SANEAMENTO

ISBN:

R$ 2,20

85-736~76-1

R$1,10

LEI Di; PROTEÇÃO A VITIMAS E A
TESTEMUNHAS

ESTATUTO DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE'
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ISBN:

85-736~75-3,

,

R$1,10

ISBN: 85-7365-072-9
R$1,10

Locais de venda: Mrdia Uvraria. Ed. Principal e Anexo .IV da eAmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-64nI7271. ~:-~
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br

CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO
COORDENAÇÃO DE PUBLlCAçOES

TíTULOS PUBLICADOS DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS
HUMANOS: 1948·1998

ISBN: 85-7365-057-5
R$ 2.20

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO
E DEFESA DO CONSUMIDOR

ISBN: 85-7365-049-4
R$ 5,50

QUEM FOI QUEM NA ASSEMBLÉIA
CONSTITUINTE DE 1946

ISBN: 85-7365-029-X (v.1)
85-7365-030-3 (v.2)

199812000
DEPARTAMENTO MÉDICO: MANUAL DO
USUÁRIO

ISBN:

85-736~

Dlstrlbul~o

gratuita

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE
DIREITOS INTELECTUAIS

ISBN: 85-7365-C43-5
R$ 3,30

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL (1988)

ISBN: 85-7365-074-5
R$ 5,00

R$18,92 (2v.)

Locais de venda: Mídia livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.

Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br

CÂMARA DOS DEPUTADOS

CENTRO DE DOCUMENT~O E '~FORMAÇÃO

.COORDENAÇÃO DE PUBUCAçOE8

.

TíTULOS PUBLICADOS -1999/2000
ENg~REÇOS DOS DEPUTADOS

GUIA TELEFÔNICO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS

R$2,12
R$10,52

DEPUTADOS BRASILEIROS: REPER1'ÓRIO
BIOGRÁFICO: 51· LEGISLATURA, 1Il8-2OO3

DEPUTADOS BRASILEIROS : REPERTÓ~O

BIOGRÁFICO: 51· LEGISLATURA, 199$2003: SUPLEMENTO

ISBN: 85-7385-053-2 (v.1)
85-7365-(I6O.5(v.2)
R$50,OO (2Y.)

CONSTlTUlçAO DA REPOBUCA
FEDERATIVA DO BRASIL (1988)

ISBN: 85-7.365-069-9
RS1.32

RELATÓRIO DA III CONFERêNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

R$9,55

[

Loc:als de veng:~~UvrarIa. Ed. PrIndpaIe Anexo IV da.CImIn ~ ~ Telefones: (061) 318-6477n271.
Infonnaç6es:
de Pu~. TeIorane: (001) 31~. E-n'IaIt. pul)KçacoéS.cedI@camara.QOV.br

SENADO
FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
E PUBLlCAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 528 PÁGINAS

